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i. Harde feiten over zachte zaken
Het was al bekend, maar de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997 (RIVM, 1997),
die een epidemiologisch en statistisch overzicht biedt van gezondheid, ziekte en zorg in
Nederland, bevestigt het nog eens: van alle afzonderlijke diagnosegroepen brengt de
categorie'psychische stoornissen' verreweg de hoogste kosten met zich mee. In 1994,
het peiljaar van de vrv, ging het in totaal om 13,7 miljard gulden, drieentwintig procent
van de kosten van de gezondheidszorg in dat jaar en ruim twee procent van het nationa-
le inkomen. De in grootte eerstvolgende diagnosecategorie (hart- en vaatziekten) is ruim
de helft kleiner. Voorzover ook de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
direct aan het werk en de arbeidsomstandigheden kunnen worden toegeschreven, is het
aandeel daarin van psychische aandoeningen aanzienlijk. In beide gevallen kan in 1995
ongeveer veertig procent direct aan deze categorie worden toegerekend, wat neerkomt
op bijna 5 miljard gulden. In 1994 vond, net als in eerdere jaren, dertig procent van de
nieuwe wno-toekenningen plaats op psychische gronden (scp, 1996). Ook in het kader
van de wno vormen de psychische stoornissen de grootste afzonderlijke categorie.

2. De plaats van de psychische stoornissen
Het is niet zo gemakkelijk al deze cijfers to interpreteren. Het feit dat het bij'psychische
stoornissen' om de grootste afzonderlijke ziektecategorie gaat, is uiteraard allereerst een
kwestie van definitie en afbakening. De vrv volgt de internationaal aanvaarde icD-ziek-
teclassificatie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarin zijn alle psychische stoor-
nissen in een categorie ondergebracht, terwijl de lichamelijke ziekten zijn verdeeld over
niet minder dan zestien categorieen. Samen zijn die goed voor meer dan driekwart van
de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg.

Onder de noemer psychische stoornissen heeft men niet alleen de psychiatrische
ziekten in meer strikte zin gebracht, maar ook de verstandelijke handicaps en de demen-
tie. Dat is niet onjuist, maar maakt het beeld voor Nederland wat verwarrend, omdat
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hier meer dan elders de zorg voor patienten met die aandoeningen ondergebracht is in
twee heel eigen circuits. Van een verbinding met de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
als de sector voor de `overige' psychische stoornissen (schizofrenie, depressie, angst, ver-
slaving, psychotrauma, persoonlijkheidsstoornissen) is maar beperkt sprake.

Ook als de kosten van de algemene categorie psychische stoornissen verdeeld worden
over respectievelijk de GGZ, de zorg voor de verstandelijk gehandicapten en de psychoge-
riatrische (verpleeghuis)zorg, blijft iedere subcategorie op zich overigens nog steeds qua
kosten tot de bovenste vijf behoren. De GGZ had in 1994 ongeveer 4,7 miljard gulden
nodig, de verstandelijk gehandicaptenzorg kwam zelfs boven de vijf miljard uit en op
bet totaal van bijna elf miljard gulden voor de ouderenzorg kan ruim eenderde toege-
schreven worden aan de kosten van de psychogeriatrische verpleeghuiszorg en dagbe-
handeling. Vrijwel alle kosten in deze drie sectoren komen voor rekening van de AWBZ,
grotendeels in de vorm van een jaarlijks per instelling toe to kennen budget (joz 1996).

Het is duidelijk dat ook per sector gezien de psychische aandoeningen een groot
beslag leggen op de kosten van de gezondheidszorg. Dat beslag is zelfs zo groot, dat iede-
re sector op zich - losgemaakt uit bet grote geheel van de gezondheidszorg - al een
maatschappelijke factor van betekenis zou zijn. Dat geldt ook wat betreft de werkgele-
genheid: de zorg voor mensen met psychische stoornissen is goed voor meer dan
r 50.000 volledige arbeidsplaatsen. Het gaat om veel geld en grote belangen. Gaat bet nu
ook om grote problemen en veel patienten?

3. Relatief weinig en absoluut toch veel
Vergeleken met bet aantal mensen dat per jaar de huisarts bezoekt of kontakt met hem
heeft (iedere Nederlander gemiddeld bijna vier keer per jaar), naar een ziekenhuispoli-
kliniek gaat (gemiddeld bijna twee maal per jaar) of in een ziekenhuis opgenomen
wordt (een op de zeven Nederlanders) (Schrijvers, 1997), zijn de gebruikscijfers voor de
geestelijke gezondheidszorg, de psychogeriatrie en de verstandelijk gehandicaptenzorg
van een heel apdere en veel kleinere orde.

3.1 . De GGZ: van Mn op-de vier tot een op de vijfentwintig

In de geestelijke gezondheidszorg ging het in 1994 om meer dan 8oo.ooo patient-episo-
des. Het aantal mensen in behandeling is echter veel lager, omdat juist in de GGZ veel
mensen in een jaar meer dan een periode van behandeling hebben en dat vaak oo-k nog
bij verschillende instellingen. Waarschijnlijk gaat bet in totaal om ruim 500.000 perso-
nen, een kleine vier procent van de Nederlandse bevolking. Bijna een op de vijfentwintig
Nederlanders komt per jaar dus een of meer keren in contact met de GGZ, hoewel toch
niet minder dan een op de vier Nederlanders over een heel jaar gezien gedurende korte
of langere tijd to maken heeft met een diagnostiseerbare psychische stoornis. Over een
heel leven gerekend is de kans een op de twee of drie, wat betekent dat psychische stoor-
nissen wel onder een groot deel van de bevolking voorkomen, maar dat zeker de helft
van de bevolking er nooit mee geconfronteerd zal worden in bet eigen leven.

Een groot deel van de problematiek wordt overigens nooit als stoornis herkend of
komt niet verder dan de eerste lijn (de huisarts dus). Dat kan voldoende zijn, al is er al
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vele jaren duidelijk sprake van een snelle groei van de vraag naar GGZ (STG, 1990). Het

aantal patient-episodes is nu ongeveer het dubbele van wat het tien jaar geleden was bij
een ongeveer gelijkgebleven capaciteit van de hulpverlening. Er worden meer mensen
gemiddeld korter behandeld en daardoor worden onvermijdelijk ook dezelfde mensen
vaker weer opnieuw als patient ingeschreven. Typisch voor de GGZ is enerzijds het grote
aantal eenmalige en kortdurende kontakten ('nieuwe gezichten') en anderzijds de rela-
tief grote groep patienten met een biografie die in het teken van de kontakten met de
GGZ staat ('oude bekenden'; Wolf, 1990).

Van de 8oo.ooo patient-episodes vinden er bijna 700.000 ambulant plaats, in een RJAGG
(ruim 400.000), bij een Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD) - bijna 60.000 -,
op een psychiatrische polikliniek of bij een vrijgevestigd psychiater of psychotherapeut.
Van de 2 3.000 plaatsen in de algemene psychiatrische ziekenhuizen (APZ) wordt onge-
veer de helft permanent bezet door verblijfspatienten (6000 van hen verblijven zelfs al
tien of meer jaar in het APZ), op de andere helft worden per jaar ongeveer 37.000 patien-

ten opgenomen. Op de 1700 bedden van de PAAZ- of PUK-voorzieningen (de psychiatrische
afdelingen van algemene en universiteitsziekenhuizen) worden Dog eens 17.000 men-
sen - kortdurend - opgenomen. De intramurale capaciteit wordt verder bepaald door de
gespecialiseerde instellingen (verslavingsklinieken, tbs-instellingen, kinder- en jeugd-
psychiatrische voorzieningen), terwijl daarnaast Dog de deeltijdbehandeling en de
beschermende woonvormen voor chronische patienten (5000 plaatsen) van belang zijn
(Ten Have e.a., 1996).

De kosten worden in de GGZ vooral in het ziekenhuis gemaakt, meer dan zeventig pro-
cent, de ambulante sector - zo'n vijfentachtig procent van de patienten-episodes -konrt
op ongeveer twintig procent uit.

3.2. Dementie: de steeds hogere prijs voor een steeds langere levensverwachting

Afgaande op de in de vTv opgenomen gegevens waren er in 1994 16o.ooo mensen met de
diagnose dementie, bijna drie keer zoveel vrouwen als mannen. Een relatief klein deel
van hen (twintig procent) is opgenomen in het verpleeghuis, een groter deel verblijft in
de verzorgingshuizen, maar waarschijnlijk nog altijd de helft woont thuis. Hoewel het
aantal plaatsen in verpleeghuizen nog steeds groeit, neemt het aantal patienten dat
eigenlijk opgenomen zou moeten worden, nog sneller toe. Gemiddeld komt een plants
in het psychogeriatrisch verpleeghuis eens in de twee jaar vrij voor een nieuwe patient.
Voor de meeste patienten is het verpleeghuis het eindstation. Het moment van opname
vindt gemiddeld steeds later in het leven plaats en ligt nu ruim boven het tachtigste
levensjaar.

Het aantal nieuwe gevallen van dementie bedraagt ongeveer 15.000 per jaar en met
het toenemen van vooral het aantal 75-plussers zal de incidentie zeker nog verder stij-
gen in de komende jaren. De VTV verwacht in 2015 zo'n vijfendertig a vijfenveertig pro-
cent meer gevallen van dementie. Naar schatting is dementie een probleem voor ruim
vijfprocent van de bevolking van 65 jaar en ouder, maar het aandeel van de dementeren-
den neemt met het klimmen der jaren snel toe. Van degenen van 85 jaar en ouder is bij-
na vijfentwintig procent dement, boven de 95 ligt dat al op bijna de helft van de popula-
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tie (RIVM, 1993). De vTv 1997 signaleert als een van de belangrijkste problemen in de ont-

wikkeling van de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking dat de gemiddelde
levensverwachting (voor mannen nu bijna vijfenzeventig jaar, voor vrouwen meer dan
tachtig jaar) in de komende decennia sneller zal stijgen dan de gezonde levensverwach-
ting. Meer mensen zullen daardoor langer van zorg afhankelijk worden en die zorg zal
ook steeds intensiever moeten zijn (Ekkerink, 1994).

Dementie en andere ouderdomsziekten zullen in dit patroon een dominante rol spe-
len. Er zijn geen mogelijkheden dementie to voorkomen of to behandelen; er zijn ook
nog geen aanwijzingen dat in de komende jaren op dit gebied belangrijke doorbraken to
verwachten zijn (STG,1990). Hetbeleid is er daarom vooral op gericht mensen nogzo
lang mogelijk-zo zelfstandig mogelijk to laten functioneren. Zelfs als dat in de vorm van
thuiszorg gebeurt, zal dat overigens een aanzienlijke en groeiende inzet van mankracht
en middelen met zich meebrengen. De vTv wijst er mede in het licht van de toenemende
dubbele vergrijzing (meer hoogbejaarden) op, dat het reeler is voor de gezondheidszorg
de komende jaren uit to gaan van een noodzakelijke volumegroei van 2,4 procent dan
van de 1,3 procent die het regeerakkoord uit 1994 toestaat. Dat betekent dat er naast de
miljard extra die er per jaar nu bijkomt, nog eens hetzelfde bedrag nodig zal zijn.

Onderdeel van het beleid ter ondersteuning van bejaarden in de thuissituatie is een
verandering van visie op de taak van de verzorgingshuizen/bejaardenoorden. Het aantal
plaatsen in deze voorzieningen wordt verminderd (in 1994 overigens nog altijd 132.000).
Een deel van de plaatsen zal gebruikt worden voor meer intensieve vormen van zorg
(verpleeghuisfunctie), een ander deel voor nieuwe vormen van zorg op maat, waarbij de
woonfunctie en het zorggebruik-sterker van elkaar zullen worden gescheiden. Als
woonvorm voor gezonde en vitale 65-plussers-heeft het verzorgingshuis afgedaan. Door
het ouder worden van de oorspronkelijke bevolking en een veel strikter toelatingsbeleid
hebben de verzorgingshuizen in het afgelopen decennium ook zelf al meer en meer het
karakter van een verpleeghuis aangenomen (Depla e.a., 1995).

3.3. De verstandelijk gehandicapten., een zo normaal mogelijk leven

Naar schatting zijn er ruim 100.000 Nederlanders met een verstandelijke handicap. In
ruim de helft van de gevallen gaat het om een ernstige handicap, die zelfstandig functio-
neren moeilijk-maakt. Het aantal fnensen dat verblijft (woont) in een voorziening voor
verstandelijk gehandicapten bedraagt ongeveer 43:000, van wie er ruim 30.000 in de
honderdtwintig grote inrichtingen wonen en 12.500 in de bijna zeshonderd gezinsver-
vangende tehuizen. Een groot deel van hen maakt ook gebruik van speciale dag-, werk-
en begelei-dingsvoorzieningen. Er is een groot tekort aan plaatsen in woonvoorzienin-
gen en de wachtlijsten omvatten meer dan zesduizend namen. De gemiddelde wachttijd
voor een plaats is nu zestien tot achttiemmaanden.

In de vrv verwacht men in 2015 wat minder verstandelijk gehandicapten dan er nu
zijn. De mogelijkheden van vroegtijdige opsporing - nog voor de geboorte - van verstan-
delijke handicaps zijn echter beperkt en het effect daarvan op de uiteindelijke incidentie
is dan ook bescheiden. Voor de lichter gehandicapte is het beleid erop gericht tot een zo
regulier en zelfstandig mogelijke deelname aan de samenleving to komen. De zwaarder
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en vaak meervoudig gehandicapten vragen niet alleen om een veel intensievere en indi-
viduelere zorg, maar bij hen gaat het vaak ook om veel meer dan de begeleiding bij het
dagelijkse leven. Er kunnen zeer ernstige motorische beperkingen zijn, epilepsie komt
onder deze groep ook veel meer voor, evenals doof- en blindheid. Een apart probleem
vormen de gedragsproblemen en de psychische stoornissen. Onder verstandelijk gehan-
dicapten komen die drie tot vijf keen zoveel voor als onder de gewone bevolking (RIVM,
1993). Dit vraagt om gespecialiseerde hulpverlening die bijzonder complex, intensief en
kostbaar is, eens to meer omdat de duur daarvan in principe onbeperkt is.

4. De meest zorgafhankelijke een procent van de bevolking
De kern van de drie sectoren die de zorg hebben voor mensen met `psychische stoornis-
sen' wordt gevormd door patienten die langdurig, vaak herhaald en soms in wisselende
mate van intensiteit zorg nodig hebben. Bij elkaar gaat het om minstens i procent van
de bevolking,150.000 mensen dus. De demente bejaarden vormen daarin de grootste en
snelst groeiende-groep, daarna komen de verstandelijk gehandicapten en vervolgens de
chronische psychiatrische patienten.

Een belangrijk verschil tussen verstandelijk gehandicapten en demente bejaarden ligt
wel in de duur van de zorgbehoefte en de ontwikkeling daarin. Bij verstandelijk gehan-
dicapten gaat het in de 40-50.000 ernstigste gevallen om levenslange zorg en begelei-
ding, passend bij een op individueel niveau relatief constant niveau van beperkingen.
Bij demente bejaarden gaat het juist om een toenemende zorgafhankelijkheid naarmate
de leeftijd hoger wordt. Dementie beperkt zich meestal tot de laatste zeven jaar van het
leven, waarvan de laatste twee tot drie jaar vaak in volledige hulpbehoevendheid wor-
den doorgebracht. Naar schatting zal bij ongeveer 60-70.000 mensen sprake zijn van ern-
stige en bijna continue behoefte aan hulp.

Bij psychiatrische patienten is het beeld in alle opzichten gecompliceerder. Herstel is
hier in veel gevallen toch nog mogelijk, soms `spontaan' langs de natuurlijke weg, soms
ook dankzij de hulpverlening. De behoefte aan zorg kan per patient ook in de tijd vaak
sterk wisselen en prognoses over de kans op herstel houden iets van een kansspel. Er
kan veel veranderen, er zal veel gebeuren, er is veel mogelijk en alles blijft uiteindelijk
onzeker. Het sterk contingente karakter van het beloop van de aandoening en van de
levensloop van de patient weerspiegelt zich in de voortdurende discussies in de geeste-
lijke gezondheidszorg over welke aanpak nu in welke situatie voor welke patient de bes-
te resultaten oplevert. Elke conclusie op dit gebied blijkt tijdelijk en voorlopig to zijn
(Schnabel,1995).

Er zijn in Nederland ongeveer 6o-8o.ooo mensen die als chronisch psychiatrische
patient kunnen worden beschouwd (Kroon, 1996). Ongeveer 45.000 van hen zijn in zorg
bij de geestelijke gezondheidszorg, van hen weer ongeveer de helft in het psychiatrisch
ziekenhuis of in een instelling voor beschermd wonen. De anderen maken wisselend
gebruik van vooral ambulante vo&rzieningen (RIAGG, polikliniek), van deeltijdbehande-
ling of van kortdurende opnamemogelijkheden. Hoewel de getallen per onderzoek nog-
al wisselen, is het een veilige schatting dat zeker de helft van de chronische patienten
schizofrenie als diagnose heeft.
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De zorginspanning voor deze drie groepen is aanzienlijk, zij het kwantitatief en kwa-
litatief naar het oordeel van velen nog altijd niet groot en niet goed genoeg. Hoewel het
moeilijk is om het precieze beslag aan kosten voor de drie meest zorgbehoeftige groepen
in de categorie psychische stoornissen to bepalen, kan dit toch op minstens tien miljard
gulden gesteld worden. Anders gezegd, ruim 1,5 procent van het nationaal inkomen is
nodig voor de zorg aan ongeveer een procent van de bevolking die zelf door een psychi-
sche stoornis geen productieve bijdrage levert of kan leveren aan de totstandkoming
van het nationaal inkomen.

Het is niet gebruikelijk - en op het eerste gezicht bijna politiek incorrect - om op deze
wijze zorgbehoefte en zorgbeslag in kaart to brengen. Het helpt wel om to laten zien dat
het ook wat de categorie 'psychische stoornissen' betreft, voor een groot deel van de kos-
ten gaat om'harde taken': de middelen zijn nodig voor verzorging, verpleging, voeding,
huisvesting, begeleiding en vervoer van gehandicapten. Het aandeel van op herstel inge-
stelde hulpverlening, van curatie en therapie, is in het totale bedrag relatief klein. Maxi-
maal twintig procent, schat ik, en dat dan nog vooral in de sector van de GGZ. De zorg
voor de hele categorie mensen met psychische stoornissen is meer care dan curegeorien-
teerd.

De zorg voor'demente bejaarden' en'zwakzinnigen' kan in de bevolking en bij de
politiek rekenen op steun, sympathie en erkenning. Voor de'gekken' geldt dat bepaald
wat minder. Dat heeft met evidentie en identificatie to maken. De beperkte mogelijkhe-
den van psychogeriatrische patienten en verstandelijk gehandicapten zijn voor iedereen
duidelijk zichtbaar en de identificatie is ook relatief gemakkelijk. De confrontatie met
dementie gebeurt voor bijna iedereen in de directe eigen omgeving: de eigen ouders of
grootouders. Hun lot kan later ook het eigen lot worden. Bij de verstandelijk gehandi-
capten is er de sympathie en compassie voor wie bij de geboorte al minder bedeeld is. De
identificatie vindt plaats door de herkenning van het tekort aan intellectueel vermogen
als vergelijkbaar met wat voor kinderen in een bepaalde levensfase normaal is. Met psy-
chiatrische patienten identificeert men zich veel moeilijker -niemand betrekt de moge-
lijkheid van een psychische stoornis op, zichzelf - en het is ook niet duidelijk waarom
een patient zo weinig kan. De psychiatrische patient is'onrustbarend', roept angst en
wantrouwen op. Er is angst voor de mogelijke onvoorspelbaarheid van het gedrag en
wantrouwen ten aanzien van de echtheid ervan.

Deze verschillen in perceptie en waardering keren terug in de problemen waar de
politieke aandacht zich op richt. In het geval van de verstandelijk gehandicapten en de
demente bejaarden is het - anders dan bij psychiatrische patienten - ook voor iedereen
duidelijk dat er van herstel in de traditioneel medische zin van het woord geen sprake is.
De opdracht van de hulpverlening is dan zorg to bieden op een manier, die hen zoveel
mogelijk kans geeft hun leven naar eigen smaak en stijl in to richten. Ondanks soms evi-
dente en grote of zelfs toenemende beperkingen wordt steeds de toenadering tot een
normaal leven gezocht. Dat is het meest zichtbaar in de zorg voor de verstandelijk
gehandicapten, maar ook in de verpleeghuizen is het strevenerop gericht het dagelijks
leven zoveel mogelijk aante'passen aan het normale dagritme en de gebruikelijke leef-
stijl van oude mensen (Reinking;.1996),
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De problemen ontstaan wanneer de illusie van een zekere normaliteit niet meer kan
worden volgehouden. De media, de politiek en de, samenleving concentreren zich bij de
psychogeriatrische patienten vooral op het probleem van de ongevraagde beeindiging
van het leven, wanneer hulpverleners bet gevoel hebben gekregen dat continuering van
bet leven zinloos is geworden. Dat is altijd het moment waarop de patient niet meer kan
participeren in het `gewone' dagelijkse leven van het verpleeghuis. Bij de verstandelijk
gehandicapten gaat bet vooral om de onmacht van de hulpverlening om to gaan met
ernstige gedragsproblemen, met andere woorden met de systematische verstoring van
de regelmaat en orde van het dagelijkse leven als groepsleven. Symbolisch voor deze
situatie is de foto van de naakte en in de boeien geslagen Jolanda Venema, een bewoon-
ster van een van de grote inrichttingen voor verstandelijk gehandicapten (Van Gemert
e.a., 1995). Haar verzorgers hadden geen ander antwoord meer op haar agressieve gedrag
dan het opgeven van de illusie dat ook een zo gehandicapt iemand nog aan bet sociale
leven zou kunnen deelnemen. Haar geval stond niet op zichzelf. Elders werden in instel-
lingen voor verstandelijk.gehandicapten nog drieduizend andere sterk agressieve en
zichzelf beschadigende bewoners aangetroffen (Ten Horn, 1997), die door de hulpverle-
ning praktisch waren opgegeven.

Wat de commotie rond de problemen met beide doelgroepen verbindt, is bet besef
dat de continuering van een geordend dagelijks leven door de hulpverleners.niet meer
kon worden waargemaakt. De eerste en belangrijkste taak van de hulpverlening is deze
patienten een vervangend tehuis to bieden en hen to ondersteunen in hun wens zoveel
mogelijk nog een gewoon leven to leiden. Waar de hulpverlening dat niet meer kan of
wil, worden 'wantoestanden' zichtbaar.

Bij psychiatrische patienten concentreert de aandacht zich veel meer op de gevallen
waarin zij zelf niet meer in staat zijn een gewoon dagelijks leven vol to houden. Dat valt
eens to meer op en wordt des to hinderlijker gevonden, naarmate meer patienten langer
en zelfstandiger in de samenleving verblijven. Hun aanwezigheid is zichtbaarder, hun
gedrag merkbaarder. De kans dat zij het dagelijks leven van anderen, van hun familiele-
den, buren en vrienden verstoren, wordt daardoor groter.

5. De chronische psychiatrische patient
Psychische stoornissen zijn niet zeldzaam; maar ernstige psychische stoomissen die het
leven van de patient gedurende lange tijd gaan bepalen, zijn dat wel. Dat geldt zelfs voor
het gebied van de psychiatrie. Op jaarbasis is er waarschijnlijk bij twee tot drie pro-cent
van de bevolking sprake van werkelijk ernstige, het persoonlijk en sociaal functioneren
sterk benadelende psychiatrische aandoeningen. Bij nog eens ongeveer acht procent is
er sprake van matige tot ernstige problematiek. Daarbuiten Iigt dan nog een ruim gebied
(vijftien procent) waarin er sprake is van wat lichtere of passagere angsttoestanden,
stress op het werk of in bet gezin, depressiviteit, overspannenheid, to veel gebruik van
alcohol of softdrugs, enzovoort (Robins & Regier,1991). De last die daar voor de patient
en zijn omgeving meer verbonden kan zijn, moet niet onderschat worden, maar.al raakt
het leven er min of meer door ontregeld, onmogelijk of onleefbaar wordt het er niet van.
De mate van spontaan of professioneel ingeleid herstel is ook aanzienlijk.
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Bij verstandelijke handicaps en dementie ligt dat allemaal anders. De maximale
definitie omvat in beide gevallen minder dan een procent van de bevolking, maar het
relatief grote deel van die ene procent dat dan weer veel en vaak blijvend zorg nodig
heeft (een derde tot de helft), is de aanleiding geweest voor bet ontstaan van een eigen
sector van zorg. Typisch voor de zorg in die sector is dat hij voor een belangrijk deel van
de patienten een totaal karakter heeft. De instelling regelt het leven van de patient dat
zich voor het merendeel of zelfs geheel binnen de muren van de instelling afspeelt, ter-
wijl in veel gevallen ook de meest persoonlijke verzorging van de patient een taak van
de verpleging is geworden. Het kontakt met de buitenwereld is beperkt en vindt georga-
niseerd plaats.

Chroniciteit en zorgafhankelijkheid komt in de psychiatrie ook voor, maar is dan
toch anders van karakter. Chroniciteit is daar niet een kenmerk van de aandoening zelf,
zelfs niet het noodzakelijke gevolg ervan, maar een voorspelling op basis van een geble-
ken sociale handicap die al zo lang duurt dat hij min of meer levensbepalend is gewor-
den (Giel, 1984). Er is niet een moment aan to geven waarop het oordeel'chronisch'
geveld wordt. Geleidelijk wordt duidelijk dat iemand door zijn gedrag en zijn beperkin-
gen tot de chronisch psychiatrisch patient gerekend moet worden. Van de totale popula-
tie van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen is dat waarschijnlijk onge-
veer een vijfde, met een dubbel zo hoog risico voor schizofrenie-patienten.

Chroniciteit is in de psychiatrie niet automatisch verbonden met een steeds verder
gaande verslechtering van de toestand (zoals bij dementie), zelfs niet met een stabiele
conditie van beperkingen (zoals bij verstandelijke handicaps). Mensen kunnen een ern-
stige verslaving to boven komen, herstellen van een.lange periode van depressie of schi-
zofrenie of ontsnappen aan de greep van de innerlijke dwang of een psychotrauma. Ver-
andering blijft mogelijk, zoals ook mensen van wie niemand dat ooit verwacht zou heb-
ben, psychiatrisch patient en dus ook chronisch psychiatrisch patient kunnen worden.

Chroniciteit in de psychiatrie begint ergens middenin het leven, meestal in de eerste
fase van de volwassenheid, en kan ook nog in het midden van het leven tot een einde
komen. Totale overname van de verantwoordelijkheid van het eigen leven door een psy-
chiatrisch ziekenhuis blijkt in de meerderheid van de gevallen de patient eerder to bena-
delen dan goed to doen. In de laatste dertig jaar zijn de pogingen om chronische patien-
ten zo lang en zelfstandig mogelijk in de samenleving to laten functioneren, sterk toege-
nomen (wvc, 1993; vws,1997a). Nederland loopt wat dat betreft zeker niet voorop, maar
inmiddels is dat toch ook hier de praktijk. Er zijn risico's verbonden aan dat beleid: de
patienten zijn kwetsbaar, maar kunnen ook een bron van overlast en zelfs gevaar voor
de samenleving zijn.

Over de groep die niet in zorg is, weten we het minst en maakt iedereen zich het
meest zorgen. Een deel zal zeker to vinden zijn onder de groep van 20-3o.00o dak- en
thuislozen (een derde tot de helft van hen kampt met psychische problemen; Wennink
& Van Weeghel,1993), of onder de ruim 28.ooo drugsverslaafden, maar de meesten leven
onopvallend op zichzelf, vaak alleen of nog in het gezin van herkomst. De huisarts biedt
soms de nodige ondersteuning, in het °bijzonder op het gebied van de medicatie. In het
verleden zijn er vaak wel episodes van psychiatrische zorg geweest en meestal wordt het
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etiket'chronisch' ook alleen gebruikt voor patienten die in ieder geval contact met de
zorg hebben gehad. Toch duiken er nog altijd al wat oudere patienten op met in hun
functioneren duidelijk alle kenmerken van de chronische patient, die nooit eerder hulp
hebben gezocht. Lang opgenomen in de schoot van de familie zoeken zij pas hulp als de
mantelzorg niet meer kan worden gegeven, bijvoorbeeld door het overlij den van de
ouders (Asselbergs, 1989).

Het aantal chronische patienten zal in de komende jaren zeker toenemen. Voor een
deel is dat een demografisch effect - de bevolking groeit nog steeds -, voor een deel is dat
zeker ook het effect van een steeds vroegere en betere herkenning van gevallen van ern-
stige psychische ziekte. De achterstand in vergelijking met de somatische ziekten is wel
kleiner geworden, maar zeker nog niet ingelopen: de vTv 1997 schat dat chronische.aan-
doeningen in het algemeen in de bevolking ongeveer twee a drie keer zo vaak voorko-
men als bij de hulpverlening bekend is. Voor psychische stoornissen gaat het on een
verschil dat drie tot vijftien keer zo groot is. Voor de angststoornissen gaat het zelfs om
een factor veertig. Of het aantal chronisch psychiatrische patienten ook zal toenemen
als gevolg van een eventuele stijging van psychische problematiek in de samenleving is
niet to zeggen. We weten epidemiologisch nog to weinig om al met zekerheid van een
echte stijging to kunnen spreken en ons inzicht is onvoldoende om uit een stijging in de
problemen ook een stijging in chroniciteit of to mogen leiden. Zo eenvoudig ligt het ver-
band niet.

6. Dezelfde patienten, anders bekeken
Het is nog maar nauwelijks twintig jaar geleden dat in de film One flew over the cuckoo's
nest lack Nicholson zijn medepatienten in een groot psychiatrisch ziekenhuis wat meer
vrijheid en zelfstandigheid probeerde to geven. Zijn tegenspeelster was het tirannieke
hoofd van de verpleging, dat er niet over peinsde ook maar iets van haar macht of to
staan. In Nederland was met de Dennendal-affaire de werkelijkheid al aan de film vooraf
gegaan in de strijd tussen Carel Muller en het bestuur van de Willem Arntsz Stichting.
Het ging'om het geluk van de zwakzinnige' (Dankers:& Van der Linden, 1994) en dus
vooral om de vraag wie daar wat over to zeggen had. De zwakzinnige zelf, zei Muller en
bij Nicholson was het uiteraard de psychiatrische patient. Ze waren het zelf geen van
beide.

De Dennendal-affaire is terugkijkend meer geweest dan alleen een bizar incident, dat
uiteindelijk zelfs het kabinet-Den Uyl deed wankelen. Het symboliseerde de waterschei-
ding tussen enerzijds de traditionele paternalistische benadering in de zorg voor gehan-
dicapten en psychiatrische patienten en anderzijds de moderne, humanistische en
democratische opvatting, die de patient als lid van de samenleving in,zijn recht wilde
laten en juist in zijn individuele bijzonderheid tot zijn recht wilde laten komen (Trim-
bos, 1975). De patienten waren de betere mensen, gevoelig voor, maar niet.aangetast
door de perverterende werking van een kapitalistische samenleving.

Zo zwaar aangezet is dat nu hoogstens nog een wat weemoedige herinnering aan de
tijd van lange haren en Jan Foudraine's Wie is van bout (1971), de eerste psychiatrische
bestseller en daarmee ook het eerste boek dat een groot publiek informeerde over het lot
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van de psychiatrische patient. De strijd tegen het misbruik van de macht in de geestelij-
ke gezondheidszorg (GGZ) is inmiddels veranderd in een in elke krant gevoerde discussie,
waarin het omgaan met onmacht het thema is geworden. In het Gooi, in Gouda en in
Dordrecht vinden verwarde en overlast gevende zwervers de dood door kou of verdrin-
king, omdat de politie niets voor ze kon doen en de GGZ niets mocht doen. De betrokken
mannen wilden geen opname in het psychiatrische ziekenhuis en ook Been hulp van de
Riagg. Volgens de regels van de Wet op de Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Zie-
kenhuizen, die in 1994 de meer dan een eeuw oude Krankzinnigenwet verving, was hun
gedrag ook onvoldoende gevaarlijk om een gedwongen opneming tot stand to kunnen
brengen(MGv,1994;1997).

Inmiddels klagen de instellingen voor de opvang van dak- en thuislozen over het gro-
te aantal psychiatrische patienten dat bij hen terechtkomt, bestaat in de verslavingszorg
het gevoel meer en meer met door middelenmisbruik overdekte psychiatrische proble-
matiek to maken to krijgen en geeft de Minister van Justitie to kennen dat gevangenis-
sen geen `vergaarbak' voor psychiatrische patienten mogen worden. In Amsterdam
steekt in de Vrolikstraat een psychiatrische patient een klein buurmeisje dood. De buurt
had al vaker voor de man gewaarschuwd en aangedrongen op een opneming, maar zijn
agressie was tot dan toe steeds verbaal gebleven en hij was niet bereid zich to laten
behandelen. Einde verhaal dus.

Dit zijn incidenten, die hoe schokkend en treurig ook, de regering geen moment in
gevaar hebben gebracht. De tijden zijn anders dan ten tijde van Dennendal en de proble-
men liggen ergens anders. Waar in de jaren zeventig sprake was van een reactie op een
doorgeschoten paternalisme, dat destijds nog de norm was voor de omgang met alle
patienten in de GGZ, worden nu in individuele gevallen de negatieve gevolgen zichtbaar
van een ideologie, die patienten wel bevestigt in hun autonomie, maar hen noch ande-
ren beschermt tegen het onvermogen daar op een redelijke manier gebruik van to
maken. Het gaat om een minderheid van de patienten, maar het is wel een erg zichtbaar
geworden minderheid. Het pleidooi voor meer autonornie wend destijds misschien wel
al zo snel verhoord, omdat er maatschappelijk helemaal, geen beeld meer was van de
psychiatrische patient. De zieligste, lastigste, moeilijkste en gevaarlijkste patienten
bevonden zich bijna permanent achter de hoge muren van het gesticht.

Dat is nu minder het geval en zeker ook minder permanent het geval. Al meer dan 15
jaar is het beleid van de regering erop gericht minder mensen langdurig opgenomen to
hebben (wvc, 1984). In vergelijking met landen als de Verenigde Staten, Groot-Brittan-
nie, Italie en Australia telt Nederland nog altijd veel psychiatrische bedden en wordt er
ook nog vaak opgenomen. Ondanks dat zijn er tech ook in Nederland nu heel wat chro-
nische psychiatrische patienten die zelfstandig leven zonder geed voor zichzelf to kun-
nen zorgen. De oude Krankzinnigenwet maakte een gedwongen opneming uit `bestwil'-
overwegingen (het belang van de patient) nog relatief gemakkelijk (Van de Klippe,
1g8o), de nieuwe BoPz kent alleen een nogal strikt `gevaars'criterium. Niet alleen het cri-
terium is beperkter omschreven, maar ook het uitvoeringsbeleid is strikter. Rechter, offi-
cier van justitie, advocaat en patientenvertrouwenspersoon staan in direct en persoon-
lijk contact met de patient en volgen zeker niet slaafs hetadvies van de psychiater. Van
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de weeromstuit is deze ook zelf terughoudender in het aanbevelen van een gedwongen
opneming. En dan nog, een gedwongen opneming betekent nog Lang geen gedwongen
behandeling. Een modern psychiatrisch ziekenhuis is echter in eerste instantie een
behandelings- en geen bewaringsinstituut. Men zit zeker niet to wachten op patienten
die niets willen.

7. De weg tussen vrijheid en verwaariozing
Net als voor de gezondheidszorg als geheel geldt ook voor de GGz dat de patienten nu
mondiger zijn dan vroeger. Ze zijn gemiddeld hoger opgeleid, leven vaker alleen en
gebruiken meer alcohol en drugs. De kans op de ontwikkeling van een sociaal zeer
afwijkende en de eigen persoon ook zeer schadende levensstijl is dan uiteraard aller-
minst denkbeeldig. Regelmatig worden patienten thuis vervuild en hongerig aangetrof-
fen, omringd door verwaarloosde huisdieren en gigantische hoeveelheden rommel.
Hasjgebruik komt onder jongere psychiatrische patienten veel voor en geldt juist voor
hen als bijzondet riskant (Linszen e.a., 1995) De kans op psychotische uitbarstingen
neemt er sterk door toe.

Door het systeem van uitkeringen en de vergemakkelijking van de woningtoewijzing
kunnen psychiatrische patienten meer dan vroeger een eigen leven leiden. Werk is er
voor hen meestal echter niet en hun kansen op de relatiemarkt zijn klein. Leven in de
samenleving houdt in veel gevallen geen sociaal geintegreerd bestaan in, maar dat bete-
kent allerminst dat de patient daarom aan het leven in het ziekenhuis de voorkeur geeft.
In het algemeen is dat niet zo. Voor de hulpverlening ligt daarin de opdracht to proberen
de patient door een integrale benadering juist to helpen zo geintegreerd mogelijk to
leven. Dat houdt zowel in behandeling van de psychische klachten, als ondersteuning in
het maatschappelijk functioneren en begeleiding bij het vinden van werk of zinvolle
besteding van de tijd (Droes & Van Weeghel,1994).

In de vorm van 'case-management' gaat het hier om hulpverleningsactiviteiten die
zeer arbeidsintensief zijn en vooral veel individuele zorg op maat vragen (Kroon, 1996).
Het leggen en onderhouden van een goed contact met de patient kan daarbij zeer lastig
zijn. Met begrippen als'zorgwekkende zorgmijders (Van Oenen e.a., 1995) en 'bemoei-
zorg' (Henselmans,1994) wordt aangegeven dat de hulpverleners zelf actie moeten
nemen ten opzichte van de patienten. De legitimatie van het hulpverleningshandelen
zit in de veronderstelde behoefte en niet in de gestelde vraag van de patient. Dat hoeft
niet to leiden tot paternalisme in de zin van het voorschrijven van sociaal wenselijk
gedrag of het overnemen van verantwoordelijkheden (Berghmans, 199 2), maar er zit wel
een zeker'maternalisme' in. De hulpverlener probeert het contact met de patient vast to
houden en naar behoefte beschikbaar to zijn. In het maternalisme komt ook eensoort
'gemene-bestwil'-criterium tot uitdrukking: de hulpverlener handelt uit naam van en in
opdracht van een samenleving die het principe van de autonomie van het individu als
een opdracht tot verantwoordelijkheid ziet. Kan de patient de verantwoordelijkheid zelf
niet aan, dan moet hij daarin worden bijgestaan. Dat is ook welbegrepen eigen belang,
omdat onverschilligheid op dit punt optisch onaangenaam kan worden en maatschap-
pelijk tot overlast of zelfs gevaar kan leiden.
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8. Private problems, public issues
De zorg voor chronische psychiatrische patienten is ten dele tot een zorg over chroni-
sche psychiatrische patienten geworden. De psychische moeilijkheden van de individu-
ele patient kunnen maatschappelijk een probleem worden. Meer nog dan de rijksover-
heid is de lokale overheid de woordvoerder van de bezorgdheid daarover en de uitvoer-
der van de daaruit voortvloeiende maatregelen geworden. Dat blijkt ook uit de brief die
Minister Borst over de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg naar de Tweede Kamer
heeft gestuurd (vws,1997b; NRV,1991). De verantwoordelijkheid voor de hulpverlening
is en blijft een zaak van de GGZ, maar de lokale overheden moeten via de GGD zorg dragen
voor een goede coordinatie van de verschillende activiteiten die nodig zijn om de proble-
matiek to voorkomen, maar bij het voorkomen ervan ook in staat zijn de verschillende
partijen (politie, woningbouwcorporatie, reinigings- en desinfectiedienst, GGZ, enz.)
gezamenlijk to laten optreden.

Daarmee zijn we weer terug bij waar de GGZ ooit begonnen is. Toen ruim vijfhonderd
jaar geleden de eerste voorzieningen voor de 'amen, ellendighen, dollen ende rasenden
menschen' werden gesticht, ging het om de opsluiting van mensen die door hun oncor-
rigeerbare, hinderlijke, aanstootgevende of zelfs gevaarlijke gedrag aan het maatschap-
pelijk verkeer van de opkomende steden moesten worden onttrokken. De eerste dol-
huisjes waren niet meer dan kleine isoleercellen, waar je niet vanwege een psychische
stoornis in terecht kwam, maar op grond van gedrag dat de openbare orde in ernstige
mate verstoorde en niet anders geinterpreteerd kon worden dan als voortkomend uit
een psychische stoornis. Daar kwam toen nog geen dokter aan to pas, de opsluiting was
een zaak van het stadsbestuur (Schnabel, 199 5).

Rustige lijders aan psychische stoornissen, mensen met ernstige depressies, heftige
angsten of dwanghandelingen, waren er ook toen al. Ze werden ook al wel als zodanig
herkend, maar hun Teed was een zaak van henzelf en hun familie. De overheid bleef
daarbuiten. Gestoord gedrag werd sociaal pas interessant als het ook storend en maat-
schappelijk relevant als het ook verstorend was. Dat is ook nu nog zo, al houdt de geeste-
Iijke gezondheidszorg zich nu wat de aantallen betreft het meest bezig met mensen die
zichzelf in de weg staan of gebukt gaan onder hun onvermogen'gewone' relaties met
anderen aan to gaan en to onderhouden. Zij gooien niet met stenen, zoals de `dollen en
rasenden', zij zijn alleen niet in staat'sociaal cement' aan to maken. Dat maakt hen een-
zaam en dat brengt hen vaak ook economisch achterop in een samenleving waarin con-
tactuele en relationele vaardigheden de voorwaarden bij uitstek voor succes zijn gewor-
den. Verstorend gedrag is bedreigend voor de samenleving, gestoord gedrag bedreigt het
samenleven zelf. De dader is hier zeif ook het slachtoffer, hij vervreemdt anderen van
zich en wordt gemeden, als hij zich al niet zelf verwijdert. Al in de Middeleeuwen had-
den vooral schizofrenie-patienten de neiging to gaan zwerven.

9. Het recht om niet gestoord to worden
Wat wij nu geestelijke gezondheidszorg noemen, is van huis uit toegepaste sociologie,
een vorm van sociale controle gericht op het behoud van de voorspelbaarheid in de
maatschappelijke orde. Het begin van de GGZ ligt in de bescherming van anderen dan de
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patienten, al was men zich er wel van bewust dat de patient geen misdadiger was. Er was
geen opzet in het spel en zelden pakte het gedrag van de'dolle' in zijn voordeel uit.

In de negentiende eeuw wordt de gek een patient en een object van medische attentie.
Dan breidt bet gebied van de aandacht zich ook steeds vender uit, tot het iedereen gaat
omvatten die met de werkelijkheid, anderen of zich-zelf moeilijkheden heeft. De belang-
stelling voor diagnostiek en behandeling gaat dan overheersen, maar maatschappelijk
blijft de eerste - en lang ook de belangrijkste - taak van de psychiatrie en de GGZ de
samenleving to beschermen tegen het storende gedrag van mensen die niet aan het nor-
male maatschappelijke leven kunnen deelnemen. Meestal betekent dat bet bieden van
onderdak en verzorging aan mensen die dat door hun ziekte niet meer zelf kunnen rege-
len, in bijzondere gevallen is het toch ook een weghouden van mensen die minder
gevaar lopen dan gevaarlijk zijn. Het meest evident is dat natuurlijk de taak van de TBS-
instellingen, die de zorg voor ernstig psychisch gestoorde en daardoor gevaarlijke delin-
quenten tot taak hebben. Wat van binnen functioneert als een psychiatrisch ziekenhuis,
is dan aan de buitenkant toch ook een gevangenis (Van Marle, 1995).

De pogingen 'gewone' psychiatrische patienten zoveel mogelijk ook als `gewone' bur-
gers in de samenleving to laten functioneren hebben er nu toe geleid dat de'echte' gewo-
ne burgers weer meer met hen geconfronteerd worden. Net als in de Middeleeuweri blij-
ken daar grenzen aan to zitten. De gewone burgers komen op voor hun'recht niet
gestoord to worden' (Schnabel, 1992).
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