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Eenbeterwerkende geestelijke gezondheidszorg
draait niet alleen omgeld, ook samenwerking telt
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D
e laatsteweken zijn er
verschillendeberichten
over de zorgelijkefinan-
ciële toestandwaarin
degeestelijke gezond-
heidszorg (ggz) verkeert.

Erwordt gesprokenover afnemende
kredietwaardigheid (die al aanzienlijk
lager ligt dan in andereonderdelen van
de zorgsector.Ookhet FDberichtte
dat de ggz onder grotefinanciële druk
staat enhet risico van faillissement
wordt doormeerderedeskundigen
genoemd.

Definanciële drukkomt vanmeer-
dere kanten. Zo stijgendepersoneels-
kosten indeggzmeerdan in andere
sectoren.Het percentage zzp’ers is
hoog, endan zijnhet vooral ooknogde
hoogopgeleideprofessionals die voor
eenprofessioneel bestaanals zelfstan-
dige kiezen. Zijwillenmeer vrijheid en
meer ruimteomhuneigenwerk in te
delen en in te richten. Velen vanhen

werkenoverigensnogwel binnende
muren vande instelling,maardanwel
tegeneen relatief hoog tarief.

Deprofessionals die voorhun vaste
baankiezenbinnende setting vande
instelling,worden steeds zwaarder
belast,met onaantrekkelijkediensten
en zwarepatiëntendie veel zorg en
aandachtnodighebben.Daarbij is
hetmoeilijk omdediensten rond te
krijgen.

Ookwordener extra kostenge-
maakt voorbeveiliging vanpatiënten
enpersoneel.De samenleving vraagt
eveneensophet gebied van veiligheid
extra inzet vandeggz: bijvoorbeeld
voorlichting indebuurt endeskundig
advies aandepolitie.Dat is uiteraard
belangrijk ennoodzakelijkwerk.Maar
het is eenhele opgave onderdeze om-
standighedenhet ziekteverzuim inde
ggz tebeheersenenhetnoodzakelijke
plezier inhetwerk tebehouden.

MEER ERKENNING
Een tweede factor bij de ggz- financie-
ring is deniet-vergoede zorg.Net zoals
bij de ziekenhuizen (ziemijnbijdrage
inFD, 21 augustus) heeft ookdeggz te
kampenmetbudgetplafonds endus
met zorgdieniet door verzekeraars en
gemeentenwordt vergoed. Zorgdie
uiteraardwel is geleverd.

Juist inde ggz is het vanhet aller-
grootste belangdebehandeling voort
te zetten enpatiëntenniet dekou te
laten staan. Endatniet alleen: het feit
dat dewachtlijstenblijvengroeien
is voordepatiënten, hun verwanten,
maar vooral ook voordeprofessionals
niet te doen.

Eenderde factor is de ingrijpende
wijziging vanwet- en regelgeving in
de sector.Definanciering, endusook
de inkoop, vande jeugd-ggz is naarde

gemeentengegaanmetdeopdracht
meer samen tewerkenmet lokale
netwerken.Maar voor gemeenten is
de ggz eennieuwdomein enals inko-
permoeten zij nogkennis enervaring
opdoen.

Nog schrijnenderwellicht is dat
chronischepatiëntendoordeontman-
teling vandeAWBZ (Algemenewet
bijzondere ziektekosten) niet onder
deWet langdurende zorg is onderge-
bracht. Zij vallenhierdoor tussenwal
en schip.

Depolitiek is zeer bezorgdover de
groep ‘mensenmet verwardgedrag’ en
eistmaatregelenwaarbij repressieniet
wordt geschuwd.Het eenvoudige feit
dat voordeze groepgeenordentelijke
financiële basis bestaat voorhun zorg-
behoefte,wordt voorhet gemakdan
even vergeten.

Erwordt ruimhartig gestrooidmet
oplossingsvoorstellendie vooral ophet
financiële vlak liggen:meer geld, open-
breken vanhetBestuurlijkakkoord
GGZ2019-2022 (wantniet haalbaar),
hogere tarieven enop z’nminst een
realistischer vergoedingsregime.Maar
ookophet organisatorische vlak:min-
der klinischbehandelen,meernaar
dehuisarts ennaardewijk, afbouw
vanhet aantal bedden, enzovoort.Dat
laatste is overigens volopgaande.De
productie in aantallenpatiënten ismet
11%gestegenhet afgelopen jaar, ter-
wijl debeddencapaciteitmetbijna 7%
is afgenomen.

Naarmijn idee is de situatie inde
ggz-sector een symptoomvaneen
principieel probleemdat onvoldoen-
deonder ogenwordt gezien. Ikmis
barmhartigheid enbekommernis om
mensendiepsychischkwetsbaar zijn.
Ikmisde erkenning voor al die profes-
sionals die proberenhet leven vandeze

patiëntendraaglijk temaken. Ja, dat
kost geld.

Het is tochniet acceptabel dat pa-
tiënten zo lang, soms langer dan zes
maanden,moetenwachten?De zorg
moet er gewoonweg zijn: als een vang-
net, als behandeling, als begeleiding,
als preventie.Hetmedischemodel
met zogeheten ‘diagnose-behandel-
combinaties’ ismaarbeperkt bruik-
baar inde ggz. Eendiagnosedaar is
namelijk langniet altijd op voorhand
duidelijk, terwijl erwel zorgnodig
is. Eenenkelvoudigediagnose is een
reductie vande complexe situatie van
eenpatiëntmetpsychischeklachten.
De verschillen tussenmensen zijn
groot.

MINDER GECIJFER
Meer geld voorwetenschappelijk on-
derzoek zoubehoorlijk helpenomte
begrijpenwathet betekent eenpsychi-
sche stoornis tehebbenenhoedaar
het bestemeekanwordenomgegaan.
Ook zoumeer kennismoetenworden
gedeeldover onderzoeksresultaten
diehunwaarde inmiddelshebben
bewezen.

PsycholoogAdKerkhofbreekt bij-
voorbeeld een lans voormeer over-
dracht vankennis vanpreventie van
suïcide indemedische enggz-oplei-
dingen.Hij verwijst naar onderzoek
waaruit blijkt dat eenbetere opleiding
veel kanuitmaken. Professionalsmoe-
tendanwel dehanden ineenslaanen
hun richtingenstrijd stakenoverwat
goede ggz is.

Datzelfde geldt voorde samenwer-
king tussen instellingen: voor elkaar
opkomen, van elkaar leren engeza-
menlijk op zoekgaannaarde goede
oplossingen.Kortom,meer actie,meer
kennis delen enminder gecijfer.

Ik mis barmhartigheid
ommensen die
psychisch kwetsbaar
zijn. Ik mis erkenning
voor de professionals
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