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VOORWOORD

De studie Master in Health Business Administration (MHBA) 2015-2017 van het Erasmus Centrum voor 
Zorgbestuur wordt afgesloten met het schrijven van een thesis. Deze thesis betreft een (praktijkgericht)
onderzoek over een strategisch onderwerp binnen het vakgebied. 

Wij hebben gekozen de thesis gezamenlijk te doen. Beiden hebben we grote affiniteit met de Geestelijke 
Gezondheidszorg en daarin specifiek de groep patiënten met een zogeheten ernstig psychiatrische 
aandoening (EPA). In ons werk zijn we actief in twee separate werelden die samen de zorg mogelijk maken. 
Margriet is werkzaam als zorginkoper bij Zilveren Kruis en Sonja als manager bedrijfsvoering binnen de 
ambulante GGZ voor EPA bij de Parnassia Groep. Juist vanuit de combinatie van deze twee werelden en door 
onze persoonlijke verschillen zagen wij de kansen om vanuit verschillende perspectieven een onderwerp te 
verdiepen. 

Herstelondersteunende zorg is een actueel begrip binnen de GGZ en met name binnen de zorg voor mensen 
met een EPA. Hier is veel over geschreven en te lezen, maar op de vraag hoe dit vorm gegeven kan worden, 
vonden wij geen antwoorden. Landelijk zien wij vanuit onze werkvelden talrijke ontwikkelingen waarin 
zorgorganisaties en financiers zich tot het uiterste inspannen om vorm te geven aan deze vorm van zorg 
waarin opvalt dat deze ontwikkelingen een continue zoektocht zijn in het verkavelde zorglandschap waarin 
deze zorg plaatsvindt. Herstelondersteunende zorg heeft niet alleen impact op zorgorganisaties maar juist 
op een heel spectrum van de zorg: de cliënt, de zorgorganisaties en de wetgevers en financiers. Om dit 
speelveld in beeld te krijgen zal gekeken moeten worden naar de individuele cliënt en de persoonlijke 
herstelwens, de ondersteuning die hiervoor nodig is en de aanbieders van deze ondersteuning maar ook 
naar het kader van wetgeving en financiering. Het een staat hierin niet los van het ander. 
De zorg voor mensen met een EPA leidt in de dialoog al snel tot discussies over het stelsel die naar ons idee 
niet leiden tot het oplossen van ervaren problemen in deze zoektocht. Juist om hier uit te komen hebben we 
onze thesis specifiek gericht op de vraag naar het hoe. Hoe moeten we herstelondersteunende zorg 
organiseren? Wat kunnen we leren uit de literatuur en de praktijk? Waar lopen de olifantenpaadjes in het 
Nederlandse polderlandschap? Dat polderlandschap dat ons land en stelsel typeert. 

Deze thesis hadden we niet zonder ondersteuning en input kunnen afronden en willen wij hier de 
gelegenheid nemen een dankwoord te richten aan de volgende mensen:
De geïnterviewden:

• Elsbeth de Ruijter, Roxanne Vernimmen en Stephan Valk; dank jullie wel dat jullie de tijd en ruimte 
hebben genomen met ons in rust en met aandacht in gesprek te gaan over herstelondersteunende 
zorg voor mensen met een EPA vanuit jullie rol als bestuurder.

• Ico Kloppenburg, Lisan Adolf en Cees van der Geer, bedankt dat jullie zo uitgebreid ons hebben 
weten mee te nemen in de gemeentelijke ontwikkelingen van herstelondersteunende zorg. 

• Mat Maijer en Carmen Verdoold, ook aan jullie een grote dank dat jullie bereid zijn geweest met zo 
veel kennis en visie vanuit de zorgverzekeraar mee te praten over de ontwikkelingen. 

Thesisondersteuning:

• Inge Bongers; aan jou een speciale dank! Wat ben je voor ons een inspirator geweest en wat heb je 
ons met je zorgvuldigheid steeds net een stap verder en dieper te gaan. Je snelheid, secuurheid 
maar ook je vriendelijkheid hebben ons door ons proces heen weten te brengen zonder verlies aan 
optimisme. 

Overigen:

• Sandra Mets en Ronald Wiedemeyer; bedankt voor het tegenlezen en jullie feedback en input.

• Claudia Cullens en Antoinet van Luttikhuizen; onze rotsen in de planningsbranding!

• Martijn Bronswijk; voor je creatieve en grafische hand voor zowel de omslag als de Gyroscoop van
Herstel!

• Kieran Behan; bedankt voor je vertaling van de samenvatting!
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En last but not least;

• Dank je wel partners en kinderen: jullie hebben gezorgd voor afleiding als het even lastig was, voor 
liefde en een lach als we een dipje zaten, voor jullie geduld als we weer later thuis kwamen of geen 
tijd en aandacht hadden omdat we druk bezig waren, jullie flexibiliteit als de planning weer eens om 
moest worden gegooid en bovenal bedankt dat we de kans hebben gehad dit allemaal te doen.

Sonja Kusters en Margriet Wiedemeyer,
April 2017.
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MANAGEMENT SAMENVATTING

De zorg voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening heeft het laatste decennium grote 
veranderingen doorgemaakt. Deze veranderingen zijn mede ingegeven door veranderende inzichten in 
gezondheid en ziekte. Niet langer bepaalt de mate van ziekte in hoeverre mensen gezond zijn, maar juist de 
mate waarin mensen in staat zijn hun eigen leven te leiden en zich te ontwikkelen, ook als er sprake is van 
ziekte. Deze wijziging in het concept gezondheid heeft consequenties gehad voor de inrichting van de zorg. 
Er wordt toenemend een beroep gedaan op de eigen kracht en omgeving met zelfredzaamheid en 
samenredzaamheid als uitgangspunten. Binnen de zorg voor mensen met een ernstig psychiatrische 
aandoening is parallel aan deze ontwikkeling de ambitie gegroeid mensen niet langer alleen te behandelen 
voor hun symptomen, maar juist te ondersteunen in hun herstel van burgerschap met behulp van 
herstelondersteunende zorg. De ambitie van de GGZ is de zorg om te vormen tot herstelondersteunende 
zorg, waarin een belangrijk streven is deze zorg meer buiten het psychiatrisch ziekenhuis vorm te geven en 
mensen zo zelfstandig als mogelijk te laten leven. 
De mensen met een ernstig psychiatrische aandoening vormt een klein deel van de totale populatie GGZ 
patiënten, maar hun behandeling, begeleiding en ondersteuning veroorzaakt de grootste kosten binnen de 
GGZ. Niet alle mensen met een ernstig psychiatrische aandoening zijn in zorg bij de GGZ of andere 
zorgaanbieders. De zorg voor deze groep is veelomvattend en vaak langdurig. Het zorglandschap is verdeeld 
over meerdere sectoren. Het is de uitdaging aan zorgaanbieders en financiers om de herstelondersteunende 
zorg binnen dit verkavelde zorglandschap te organiseren. In deze thesis zullen aanbevelingen worden 
gedaan aan zorgaanbieders en financiers in de geestelijke gezondheidszorg om herstelondersteunende zorg 
te organiseren ten einde te komen tot meer herstel voor mensen met een ernstige psychiatrische 
aandoening. Deze aanbevelingen volgen uit literatuuronderzoek en interviews met bestuurders van GGZ-
instellingen en financiers van geestelijke gezondheidszorg.  
Herstelondersteunende zorg kent een multidimensionaal karakter. De zorg en ondersteuning van mensen 
met een ernstig psychiatrische aandoening bestaat uit een samenstelling van resources die samen het 
individu ondersteunen in zijn unieke herstelproces. Deze resources worden gevormd door formele en 
informele bronnen uit de maatschappelijke-, sociale-, welzijn- en zorgsector. De uitdaging is om met deze 
resources samen te werken vanuit integraliteit, afgestemd op de persoonlijke wensen en behoeften van het 
individu. De zorg en ondersteuning vindt echter plaats in een landschap van wetten, regels en financiering 
welke als bepalende context grote invloed hebben op de geleverde zorg omdat deze resources zich naast tot 
het individu ook tot deze wetten, regels en financiering moet verhouden. Dit multidynamische proces kan 
weergegeven worden in een gyroscopische model van herstel, waarin de individuele wensen en behoeften, 
de resources en wetgeving en financiering met elkaar in verbinding staan en elkaar continu beïnvloeden. 
Deze complexiteit levert een spanningsveld op waarin zorgorganisaties moeten acteren. Zij zien zich 
gepositioneerd tussen de individuele herstelvraag en wetgeving en financiering, maar ook tussen andere 
resources waarmee samenwerking en verbinding moet ontstaan. Vanwege het sector overstijgende karakter 
van deze zorg staan zorgorganisaties voor de uitdaging herstelondersteunende zorg vorm te geven. De 
interviews geven een unaniem beeld over het startpunt van de organisatie van zorg. Deze moet starten 
vanuit de individuele casuïstiek, de mens met een ernstig psychiatrische aandoening met zijn unieke 
behoeften en wensen. In plaats van praten over de zorg, juist gaan doen. Ruimte zoeken, nemen en geven 
om op casusniveau samen te werken over de schotten van sectoren en domeinen heen, als het ware te 
zoeken naar de beschikbare ruimte in het huidige stelsel. Van deze kleine, lokale aanpak in de wijk kan 
opgeschaald worden naar regionale en landelijke samenwerking om van daaruit noodzakelijke 
veranderingen in het beleid, regels en richtlijnen te forceren. 

Diverse beleidsnotities geven naast inhoudelijke ook financiële aanbevelingen. Deze aanbevelingen richten 
zich met name op het stelsel en wijzigingen daarin. Zijn stelselwijzigingen de oplossing voor problemen die 
voortkomen uit het sterk verkavelde landschap? Stelsels zijn complex en niet eenvoudig aan te passen of te 
veranderen. Het lijkt niet gelegitimeerd om voor een relatief kleine groep mensen zulk een majeure 
verandering te vragen waarvan het succes onzeker is. 
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Binnen het huidige, nog jonge, stelsel lijkt echter genoeg ruimte en mogelijkheden die nog onvoldoende zijn 
opgezocht en onderzocht. Aanbevelingen die volgen uit deze thesis zijn:

• Zet bij herstelondersteunende zorg in op actie-leren, in plaats van leren door te praten. “Niet lullen, 

maar poetsen”.

• Verricht aanvullend onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren en doe 
aanbevelingen voor herstelondersteunende zorg in aanpalende sectoren, zoals veiligheid en wonen. 

• Richt een landelijke EPA-tafel op met de partijen van het Bestuurlijk Hoofdlijnen Akkoord, aangevuld 
met de RIBW Alliantie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten om de oplossingen die voortkomen 
uit de casuïstiek en regionale tafels op een landelijk niveau te brengen. 

• Verricht aanvullend onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren en aanbevelingen 

voor herstelondersteunende zorg vanuit case study, waarin het cliëntperspectief centraal staat. 



6

MANAGEMENT SUMMARY

The care for people suffering from a severe mental illness has undergone major changes over the past 
decade. These changes are partly prompted by alternative insights with respect to health and illness. It is no 
longer the case that the degree of the illness determines how healthy people are, but more the extent 
people can develop and are capable of leading a normal life despite their illness. This different mindset in 
the concept of health has had consequences in how care is arranged. There is an increasing demand made 
on the individual's own resources and surroundings with self-reliance and independence as starting points. 
Within the care for people with a severe mental illness, the ambition has formed in parallel with this 
development to no longer only treat people for their symptoms, but to provide them support in their 
recovery of citizenship by way of recovery supporting care. The ambition of the mental healthcare provision 
is to transform the care into recovery supporting care, in which an important aim is to give more definition 
to this care outside the psychiatric establishment and to allow people to live as independently as possible. 
People with a severe mental illness form a small section of the total number of mental health patients but 
their treatment, supervision and support account for the largest costs within the mental healthcare. Not 
every person suffering a severe mental illness receives care from the mental healthcare or other care 
providers. The care for this group is comprehensive and often long term and the care landscape is divided 
across several sectors. The challenge facing care providers and financiers is to organise the recovery 
supporting care within this fragmented care landscape. Recommendations shall be made in this thesis to 
care providers and financiers in the mental healthcare provision to organise this recovery supporting care in 
order to achieve better recovery for people with a serious psychiatric disorder. These recommendations are 
derived from literature studies and interviews with administrators of mental healthcare establishments and 
financiers of mental healthcare provision.   
Recovery supporting care has a multidimensional nature. The care and support of people with a severe 
mental illness consists of a composition of resources that together support the individual in his/her unique 
recovery process. These resources are formed through formal and informal sources from the civic, social, 
welfare and care sector. The challenge is to collaborate with these resources from integrality, aligned to the 
personal wishes and needs of the individual. However, the care and support takes place in a landscape of 
laws, rules and funding, which has great influence as determining context on the delivered care because 
these resources, in addition to the individual, must also relate to these laws, rules and funding. This multi-
dynamic process can be illustrated in a gyroscopic model of recovery, where the individual wishes and 
needs, the resources and regulations and funding are interconnected and constantly influence each other. 
This complexity causes a field of tension in which care organisations have to operate. They find themselves 
positioned between the individual recovery question and regulations and funding, but also between other 
resources with which collaboration and connection has to occur. Due to the sector overarching nature of this 
care, care organisations will face the challenge of defining recovery supporting care. The interviews offer a 
unanimous image of the starting point of the organisation of care. This must start from the individual 
casuistry, the person with a serious psychiatric disorder with his/her unique needs and wishes. Instead of 
just discussing care, actually offering care. Looking for space, taking and giving in order to cooperate at case 
level across the partitions of sectors and domains, to search for the available room in the current system as 
it were. This small, local district approach can be upscaled to regional and national collaboration, so that we 
can push on from here to force required changes in policy, rules and guidelines.  

A range of policy notes offer, in addition to substantive, also financial recommendations. These 
recommendations especially focus on the system and changes within this. Are system changes the solution 
for issues that arise from the strongly fragmented landscape? Systems are complex and cannot easily be 
adapted or changed. It hardly seems justifiable to require such a major overhaul with no guarantee of 
success for a relatively small group of people. However, there appears to be enough room and possibilities 
within the current, still new, system, which have been inadequately sought and researched. 
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Recommendations concluded from this thesis are:

• Deploy recovery supporting care in action-learning instead of learning by talking. "Action, not hot-

air".

• Conduct additional studies into hindering and push factors and make recommendations for recovery 
supporting care in adjacent sectors, such as safety and residential. 

• Set up a national Severe Mental Illness table with the parties to the Bestuurlijk Hoofdlijnen Akkoord 
(Administrative Outline Agreement), augmented with the RIBW Alliantie (Regional Institution for 
Protected Living Alliance), and the VNG (Association of Dutch Municipalities), to introduce the 
solutions that arise from the casuistry and regional tables on a national level. 

• Conduct additional studies into hindering and push factors and recommendations for recovery 

supporting care from case study with client perspective at its core. 
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1. INLEIDING

In dit hoofdstuk zal het onderzoeksonderwerp van deze thesis worden toegelicht. In paragraaf 1.1 zal het 

onderwerp ingeleid worden, waarna in paragraaf 1.2 de context zal worden geschetst van het 

onderzoeksonderwerp en zal de beleidsnotitie Over de Brug (Couwenberg et al., 2014) worden 

geïntroduceerd waarna in paragraaf 1.3. de maatschappelijke en praktische relevantie van het onderzoek 

wordt beschreven, gevolgd door de doelstelling van het onderzoek in 1.4. Tot slot zijn in 1.5. de 

onderzoeksvraag en deelvragen opgenomen.

1.1 Achtergrond van het onderzoek

Het zorgstelsel in Nederland ondergaat grondige vernieuwingen en veranderingen. De verandering in de zorg 

voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA) valt goed te omschrijven als de verandering 

van behandeling van symptomen naar ondersteunende zorg in het persoonlijke herstel. Belangrijk voor die 

verandering is een nieuw concept voor gezondheid dat Machteld Huber in 2011 lanceerde: "Gezondheid als 

het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en 

sociale uitdagingen van het leven"; Dit concept verschilt volgens Huber met de toen gangbare WHO-

definitie, omdat in “dit concept de potentie benadrukt wordt om gezond te zijn of te worden, zelfs wanneer 

er sprake is van ziekte. Daarbij zijn persoonlijke groei en ontwikkeling en het vervullen van persoonlijke 

doelen in het leven net zo belangrijk.”(Huber, 2011). Deze wijziging in het concept gezondheid heeft 

consequenties gehad voor de inrichting van de gezondheidszorg. Onder andere Jan Rotmans (2014) stelt dat 

het zorgstelsel omgevormd wordt tot een mensgericht stelsel, dat een beroep doet op de eigen kracht en 

omgeving met zelfredzaamheid en samenredzaamheid als uitgangspunt. Hendriks en van de Wijdeven 

(2014) beschrijven dat de versobering van de verzorgingsstaat zorgt voor een ingrijpende verandering in de 

relatie tussen burger en overheid waarin zelfredzaamheid en samenredzaamheid in de inclusieve 

samenleving duidelijk op de voorgrond komt te staan. 

Naast de ontwikkelingen in het sociaal domein vormen publicaties uit de jaren 80 de grondslag onder de 

veranderingen in de zorg voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening. In deze publicaties wordt 

beschreven dat mensen met een ernstig psychiatrische aandoening meer behoeften hebben dan alleen 

medische behandeling of genezing (Anthony, 1993). 

Uitwerking van deze behoeften en de mogelijkheden om in de institutionele setting van die tijd hieraan

tegemoet te komen, hebben in jaren ‘90 geleid tot een start van het formuleren van het concept recovery 

(herstel). Belangrijke bijdragen vormen ervaringsverhalen van cliënten die hun psychiatrische ziekte te boven 

zijn gekomen (Jacobson en Greenley, 2001). In de periode vanaf 2002 kregen cliëntbewegingen in Nederland 

meer voeten aan de grond. Binnen de instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg heeft dit geleid tot de 

wens om meer herstelgericht te werken. In 2009 heeft de brancheorganisatie voor de geestelijke 

gezondheidszorg en verslavingszorg in Nederland (GGZ Nederland) herstelgerichtheid centraal gesteld als 

thema voor de GGZ.

De zorg voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening heeft zich aansluitend als volgt ontwikkeld: 

In 2000 is, na de introductie van acceptance and commitment therapy (ACT), de behoefte ontstaan om 

casemanagement en ACT in 1 team aan te bieden voor de grootste groep mensen met een ernstig 

psychiatrische aandoening. Zo ontstond het aanbod F-ACT (Functie ACT of Flexibele ACT). Binnen de F-ACT 

methodiek zijn de interventies opgenomen, zoals beschreven in de in 2005 verschenen multidisciplinaire 

richtlijn schizofrenie.
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De visie op herstelondersteunende zorg is ook geïncorporeerd in het F-ACT (van Veldhuizen, 2012). 
Belangrijke methodieken van de herstelondersteunende zorg hebben een prominente plek gevonden in de 
F-ACT methodiek, denk bijvoorbeeld aan individuele plaatsing en support (IPS) gericht op werk, integrated 
dual disorder treatment (IDDT) gericht op verslaving en de inzet van ervaringsdeskundigen. 
Deze veranderingen, die nauw samengaan met de opkomst van de herstelondersteunende zorg, vragen een 
andere en meer bescheiden rol van de professionele zorg die vertaald moet worden naar ander gedrag van 
zorgverlener, zorgvrager en medeburgers (Taskforce EPA Midden Westelijk Utrecht, 2015). 
Deze veranderingen, die mede samen gaan met reductie van intramurale capaciteit zoals afgesproken in het 
Bestuurlijk Akkoord Geestelijke Gezondheidszorg (2013), zal ook gepaard moeten gaan met uitbreiding van 
ambulante voorzieningen. Tot slot zal er een verschuiving plaatsvinden van de zorg, doordat taken en 
verantwoordelijkheden verschuiven tussen zorgverzekeraar en gemeentes. 

1.2. Context

Nederland kent in totaal 1,2 miljoen GGZ-patiënten. Binnen de GGZ bestaat een groep patiënten (160.000) 

met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA) die in zorg zijn bij een GGZ-instelling of andere 

zorgaanbieder. Deze groep, die 13% van totale groep GGZ-patiënten vormt zijn niet eenduidig herkenbaar, 

maar vormen een groep met relatief grote zorgbehoefte op meerdere levensgebieden (Vektis, 2014). Van de 

totale bevolking heeft ongeveer 1,7% ernstig psychiatrische problemen (Couwenberg et al., 2014). Vaak is er 

sprake van een combinatie van problemen, zowel psychiatrische aandoeningen als lichamelijke, sociale en 

maatschappelijke problemen. De levensverwachting voor mensen met een EPA is gemiddeld 15 tot 30 jaar 

korter dan de gemiddelde Nederlander. Naast deze achterstand in lichamelijke gezondheid hebben zij ook 

achterstanden betreffende sociale en maatschappelijke participatie. Zo ontbreekt het vaak aan een goed 

sociaal netwerk, steunsysteem en het hebben van hulpbronnen in hun directe omgeving. Deze groep 

ervaart, mede door psychiatrische kwetsbaarheid, vaak een sociaal isolement. Dat kan leiden tot toename 

van (de ernst van) de psychiatrische problemen. Negatieve confrontaties met de eigen beperkingen kunnen 

leiden tot terugtrekking uit het sociaal verkeer, wat sociaal isolement kan versterken (Couwenberg et al., 

2014). 

In 2013 is een definitie opgesteld voor ernstig psychiatrische aandoeningen door Delespaul en 

consensusgroep. Dit is de gangbare definitie in Nederland: 

“Er sprake is van een psychiatrische stoornis, die zorg/behandeling noodzakelijk maakt (niet in 

symptomatische remissie); 

– en die met ernstige beperkingen in het sociaal en/of maatschappelijk functioneren gepaard gaat (niet in 

functionele remissie); 

– en waarbij de beperking oorzaak en gevolg is van psychiatrische stoornis;

– en niet van voorbijgaande aard is (structureel c.q. langdurig, ten minste enkele jaren);

– en waarbij gecoördineerde zorg van professionele hulpverleners in zorgnetwerken geïndiceerd is om het 

behandelplan te realiseren.”

Van de totale groep mensen met een EPA is circa 57% in zorg bij diverse aanbieders, bekostigd door zowel 

gemeenten, zorgkantoren als zorgverzekeraars. De zorg die deze groep mensen nodig heeft, is 

veelomvattend; naast een medisch –psychiatrische behandeling hebben zij veelal ook behoefte aan 

begeleiding en ondersteuning op het gebied van gezondheid, werk, onderwijs, wonen, sociale relaties en 

deelname aan maatschappelijk verkeer. Deze zorg is veelal langdurige en kan in intensiteit wisselen. 
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Er heeft lang de nadruk gelegen op curatieve behandeling die zowel klinisch als ambulant vormgegeven 
wordt door GGZ instellingen. In 2013 is in het Bestuurlijk Akkoord Geestelijke Gezondheidszorg (2013) een 
streven geformuleerd naar een reductie van klinische behandeling door opbouw van ambulante 
voorzieningen. Binnen de zorgkosten voor de GGZ vormt de zorg voor mensen met een EPA veruit de 
duurste zorg per patiënt. De zorgkosten in de Zorgverzekeringswet en de AWBZ voor mensen met EPA zijn 
3,6 miljard euro in 2014 en bedragen circa 67% van de totale GGZ-kosten, terwijl het 13% van de totale 
populatie GGZ patiënten vormt (Vektis, 2014). De hoogste kosten in de GGZ, worden dus voor een relatief 
kleine groep mensen gemaakt.

Omdat problemen bij mensen met een EPA veel en uiteenlopende aspecten betreffen, is een 

gecoördineerde ondersteuning vanuit meerdere sectoren noodzakelijk (Couwenberg et al., 2014). Deze 

coördinatie wordt bemoeilijkt, doordat de zorg (totaalpakket van begeleiding, behandeling en 

ondersteuning) uit de verschillende sectoren verschillende regelgeving, bekostiging en werkcultuur kennen. 

Deze verschillen kunnen ook binnen sectoren een rol spelen. Goede hulp bieden op uiteenlopende 

levensgebieden vraagt om een nieuwe aanpak die bijdraagt aan het inlopen van de bestaande achterstanden 

door deze groep mensen. Dat kan, mits de noodzakelijke verbindingen tussen wetgevingskaders, domeinen 

en sectoren tot stand komen en alle betrokken partijen (ggz-aanbieders, gemeenten, verzekeraars, 

patiënten-, en naasten- en familieorganisaties) regionaal de handen ineen slaan (Couwenberg, 2014). 

Enerzijds biedt de gewenste integraliteit kansen en nieuwe mogelijkheden op het gebied van herstel en 

burgerschap, anderzijds dreigt het gevaar van vergaande versnippering en verschraling van de zorg voor 

deze groep (kwetsbare) mensen. Verschillende financieringsbronnen met verschillende uitvoerders stellen 

verschillende eisen aan de verantwoording. De brede scope van financieringsbronnen en wetgeving waar 

herstel en herstelondersteunende zorg zich in begeeft, maakt een derde meer herstel zoals geformuleerd in 

het Bestuurlijke Akkoord Geestelijke Gezondheidszorg (2013) een complexe doelstelling. 

De verschuiving in het zorglandschap onder andere door gewijzigde bekostigingsstructuren, alsmede de 

ambulantisering van de zorg, hebben grote gevolgen, omdat de zorgbehoefte van mensen met een EPA over 

meerdere sectoren is verdeeld. Het organiseren van deze maatschappelijk gesitueerde zorg voor mensen 

met een ernstig psychiatrische aandoening is een complexe opgave. Indien deze overgang zonder toereikend

specialistisch behandelaanbod en passende begeleiding en ondersteuning plaatsvindt, bestaat er een risico 

op negatieve gevolgen. Denk hierbij aan gevolgen zoals onderbehandeling, verwaarlozing, isolement, 

victimisatie en stigmatisering (Sullivan, 1994). 

De ingezette beweging naar meer herstel komt voort uit een sterk ideologische overtuiging uit de sector dat 

gezondheid voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening over meer gaat dan alleen klinisch 

herstel en dat deze ook gaat over herstel van de totale mens en zijn/ haar beleving van gezondheid binnen 

alle facetten van het functioneren (Huber, 2012). De behandeling van psychiatrische symptomen is niet 

langer het enige doel, het gaat evenzeer om het ondersteunen van persoonlijk, functioneel en 

maatschappelijk herstel. Daarnaast gaat het niet meer alleen om professionele zorg, maar juist om 

activiteiten die uitgaan van de eigen kracht, inzet en energie. Dit sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen 

waarin burgers meer eigen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en welzijn moeten nemen. Goede 

zorg betekent ook betrokkenheid van de directe omgeving van mensen zoals familie en naasten.

Behandeling en re-integratie zal toenemend hand in hand moeten gaan. De achterstand van mensen met 

een EPA in de lichamelijke gezondheid vraagt een betere integratie van somatische en psychiatrische zorg. Al 

deze uitgangspunten moeten leidend zijn bij de manier waarop de zorg wordt georganiseerd (Couwenberg 

et al., 2016). 
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Kortom, er wordt veel gesproken, geschreven en bedacht binnen diverse gremia over herstel en 

herstelondersteunende zorg om greep en overeenstemming te krijgen op de te bewandelen koers. Maar dit 

gesprek blijft te ideologisch en lijkt eerder verlammend te werken dan dat het bijdraagt aan de beweging 

naar blijvende verandering (van der Stel, 2015). 

In 2013 is een Bestuurlijk Akkoord GGZ afgesloten tussen VWS, GGZ Nederland, landelijk platform cliënten 

en familie, LP-GGZ, en zorgverzekeraars met de titel: ‘Toekomst GGZ’ (2013). Met dit akkoord is er een 

gedeelde missie vastgelegd die aansluit bij de visie, die vanuit de herstelbeweging op gang was gekomen 

met als doel aanzienlijk meer herstel (tot 30%) en een van daaruit volgende vermindering van de 

zorgbehoefte. Om de missie en visie te concretiseren, is vanuit de partners van het Bestuurlijk Akkoord de 

opdracht aan kenniscentrum Phrenos gegeven een basisdocument op te stellen dat gebruikt kan worden 

door ketenpartners en financiers om goede afspraken te maken over het borgen en versterken van de 

kwaliteit van zorg over de hele keten. Onder auspiciën van het Kenniscentrum Phrenos is de beleidsnotitie

Over de Brug geschreven. Dit rapport is tot stand gekomen door een grote groep experts op het gebied van 

ernstig psychiatrische aandoeningen vanuit de verschillende sectoren. De minister van VWS heeft dit rapport 

‘Over de brug; Plan van aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische 

aandoeningen’ in 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. Begin 2015 heeft de minister van VWS het 

bestuurlijk hoofdlijnenakkoord beëindigd naar aanleiding van het niet doorgaan van de wetswijziging artikel 

13 en de steun die de GGZ-sector hieraan verleende. Ondanks dat Over de Brug een direct uitvloeisel is van 

het bestuurlijke hoofdlijnenakkoord en dit akkoord officieel van tafel is, is het plan van aanpak door alle 

partijen ondertekend en kent daarmee een gedragen commitment. Over de Brug is een basisdocument voor 

de ontwikkeling van herstelondersteunende zorg. De Minister van VWS heeft het Trimbos-instituut gevraagd 

heeft praktijkvoorbeelden te inventariseren en te beschrijven. In regio’s waar aanbevelingen van Over de 

Brug (zie bijlage 1) geïmplementeerd zijn, worden beschreven in de zogeheten trendrapportages. Bij deze 

inventarisatie wordt de focus gelegd op het thema samenwerking tussen de GGZ en het sociale domein, op 

zowel bestuurlijk niveau (governance) als operationeel niveau (samenwerking tussen sociale wijkteams en 

FACT-teams).

De notitie Over de Brug (Couwenberg et al., 2014) biedt een belangrijke bijdrage aan het inhoudelijke debat 

over herstelondersteunende zorg en roept partijen op om de zorgbehoefte en de mogelijkheden van 

mensen met een ernstig psychiatrische aandoening tot leidraad te maken voor de hulpverlening. Dit vraagt 

op alle niveaus (regionaal als ook landelijk) goede afstemming op het gebied van behandeling, begeleiding 

en ondersteuning. Geïntegreerde aanpak in de regio is essentieel. Daarnaast is het belangrijk om een 

landelijk kwaliteitsstandaard en innovatieprogramma’s op te stellen en toe te passen. Het plan van aanpak

biedt echter geen handvatten aan zorgbestuurders en financiers op de centrale vraag hoe de

herstelondersteunende zorg kan worden georganiseerd.

Hoe kan herstelondersteunende zorg georganiseerd worden vanuit zorgorganistaties en financiers?
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Vragen die hieruit voortvloeien zijn: hoe kan beschreven beleid vertaald worden naar zorgfinanciers en GGZ-

aanbieders? Wat hebben zij nodig om de herstelbeweging zoals beschreven in bijvoorbeeld Over de Brug te 

operationaliseren? Wat hebben zij separaat nodig, maar wat hebben zij ook gemeenschappelijk nodig om de 

bijdrage te leveren die nodig is om de beweging vorm te geven? Wat betekent dit organisatorisch en 

financieel voor zorgaanbieder en financier?

In deze thesis richten wij ons op de vragen die gaan over de strategische keuzes die voor komen te liggen 

binnen de zorgontwikkeling voor mensen met een EPA. Welke organisatorische en financiële factoren 

dragen bij aan het vormgeven van herstelondersteunende zorg door zorgaanbieders en financiers? 

Strategische keuzes hebben invloed op de tactische en operationele organisatie en vice versa. Voor het 

onderzoek richten wij ons op het hoogste sturingsniveau van organisaties dat bepalend is voor de inrichting 

van de organisatie. 

In dit onderzoek richten we ons op de curatieve GGZ en zullen we ons focussen op geïntegreerde GGZ 

instellingen, omdat zij de grootste zorgaanbieders zijn in het aantal patiënten met een ernstig psychiatrische 

aandoening en daarmee samenhangende omzet. Naast de focus op de zorgaanbieders richten wij ons op de 

zorgverzekeraars en gemeenten als financiers (vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning). Zorgverzekeraars financieren het grootste deel van de herstelondersteunende zorg aan 

volwassenen met een ernstige psychiatrische aandoening. In 2014 werd door zorgverzekeraars ruim 2 

miljard euro besteden aan mensen met EPA (Vektis, 2014). We hebben gekozen voor gemeenten, omdat zij 

op het vlak van maatschappelijk en persoonlijk herstel een belangrijke positie innemen. 

1.3. Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van het onderzoek

Maatschappelijke relevantie:

Dit praktijkgerichte onderzoek richt zich op het benutten van kennis en ervaring van beslissers in de GGZ ten 

behoeve van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (klanten) voor de waardecreatie van

zowel klanten als stakeholders. In de veranderende wereld is gekozen voor een beleidsrichting die bijdraagt 

aan meer herstel voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening. Dit vraagt van zorgaanbieders dat 

zij hun zorg voor deze doelgroep niet langer richten op de behandeling van de stoornis, maar op het herstel. 

De zorg moet herstel ondersteunend worden. Met het praktijkgerichte onderzoek worden de financiële en 

organisatorische randvoorwaarden onderzocht om deze waardecreatie voor klanten te realiseren. Hiermee 

draagt het onderzoek bij aan het bereiken van de kwaliteit van zorg voor mensen met ernstig psychiatrische 

aandoening en de betaalbaarheid van zorg.

Wetenschappelijk relevantie:

Dit onderzoek is wetenschappelijk relevant omdat het de bestaande en actuele theorieën en literatuur over 

de ontwikkeling binnen de GGZ van herstelondersteunende zorg voor mensen met een ernstig 

psychiatrische aandoening toetst aan de bestuurlijke praktijk. 
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1.4 Doelstelling

In deze thesis willen we aanbevelingen doen aan zorgaanbieders en financiers in de geestelijke 

gezondheidszorg om herstelondersteunende zorg te organiseren ten einde te komen tot meer herstel voor 

mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, door:

• inzicht te geven in organisatorische en financiële aanbevelingen voor het organiseren van 

herstelondersteunende zorg, zoals beschreven in literatuur en de beleidsnotitie Over de Brug;

• onderzoek te doen naar belemmerende en stimulerende organisatorische en financiële factoren die 

geestelijke gezondheidsorganisaties ervaren bij het implementeren van deze herstelondersteunende 

zorg en

• onderzoek te doen naar de financiële en organisatorische factoren vanuit zorgverzekeraars en 

gemeenten die de beweging naar herstelondersteunende zorg stimuleren of juist afremmen. 

1.5 Vraagstelling

Centrale Onderzoeksvraag:

Hoe kan de herstelondersteunende zorg voor mensen met een EPA door zorgaanbieders en financiers in de 

praktijk georganiseerd en gefinancierd worden?

Deelvragen:

1. Wat is herstel en herstelondersteunende zorg en wat zijn organisatorische en financiële

aanbevelingen vanuit de literatuur om herstelondersteunende zorg mogelijk te maken?

2. Welke belemmerende en bevorderende factoren ervaren zorgaanbieders en financiers bij het 

organiseren en financieren van herstelondersteunende zorg?

3. Welke organisatorische en financiële aanbevelingen doen zorgaanbieders en financiers ten aanzien 

van het organiseren van herstelondersteunende zorg voor mensen met een EPA?  



15

2. THEORETISCH KADER

In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op het verdiepen van deelvraag 1: Wat is herstel en 

herstelondersteunende zorg en wat zijn organisatorische en financiële aanbevelingen vanuit de literatuur 

om herstelondersteunende zorg mogelijk te maken? In paragraaf 2.1 zal een uitwerking gegeven worden van 

de begrippen herstel en herstelondersteunende zorg. Aan de hand van deze begrippen en uitwerking zal in 

paragraaf 2.2. een model beschreven worden voor herstel, het Gyroscopisch model van herstel dat de basis 

vormt voor de uitwerking van de organisatie en financiering van herstelondersteunende zorg. Volgens dit 

model staat het individu centraal met zijn of haar persoonlijke wensen en behoeften ten aanzien van het 

herstel. Deze wensen en behoeften vergen formele en informele resources om vervuld te worden. Dit alles 

speelt zich af in een wettelijk en financieel landschap. In 2.2.1 zal worden beschreven hoe de behoeften en 

wensen van een individu ingrijpen op de resources en wat dit vraagt van zorgorganisaties. In 2.2.2 zal 

uitgewerkt worden hoe resources zich bewegen ten opzichte van de zorgvraag en ten opzichte van elkaar 

waarna in 2.2.3. het wettelijke en financieel landschap van herstelondersteunende zorg voor mensen met 

een EPA opgebouwd is. 

2.1 Wat is herstel en herstelondersteunende zorg?

Het begrip herstel is in de GGZ een relatief nieuw concept dat niet langer alleen vertaald kan worden als 

genezing, oftewel een reductie van ziektesymptomen. Daarnaast moet het ook vertaald worden vanuit

cliëntperspectief. Vanuit cliëntperspectief draait het om de mogelijkheden van mensen met een 

psychiatrische aandoening. Herstel draait om het (leren) leven met een ontwrichtende aandoening, 

beperking of kwetsbaarheid waarbij de autonomie, mogelijkheden, kracht en vaardigheden van de mens 

centraal staan (Hendriksen- Favier et al., 2012). In een herstelproces draait het om het vinden van de 

persoonlijke balans na ervaringen van psychiatrische ontwrichting. Mensen groeien over de invaliderende

gevolgen van een psychiatrische aandoening heen en ontdekken daarbij mogelijkheden voor een 

bevredigend leven met of zonder de psychiatrische kwetsbaarheid. Mensen ontdekken dat zij zelf betekenis 

kunnen geven aan hun psychiatrische ervaringen. Een herstelproces is persoonlijk, uniek en verloopt nooit 

volgens een vooropgesteld plan. Het beslaat veel verschillende aspecten, waaronder het hervinden van hoop 

en een positief zelfbeeld, en het herwinnen van de eigen regie over een leven buiten de psychiatrie in een 

maatschappelijke omgeving (Couwenberg et al., 2014).

Een veel gebruikte definitie van herstel is die van Anthony (1993): “Recovery is described as a deeply 

personal, unique process of changing one’s attitudes, values, feelings, goals, skills, and/or roles. It is a way of 

living a satisfying, hopeful and contributing life even with limitations caused by illness. Recovery involves the 

development of new meaning and purpose in one’s life as one grows beyond the catastrophic effects of 

mental illness.”

Herstel gaat om een uniek proces van cliënten waarin zij niet alleen patiënt zijn, maar mensen met 

zeggenschap over het eigen leven, zelfbepaling, volwaardig sociaal leven en maatschappelijke participatie. 

Deze begrippen zijn voor cliënten van grotere betekenis dan alleen de kennis van hun psychiatrische 

aandoening, de afwezigheid van symptomen en het leven met beperkingen. Van Peperstraten et al. (2013) 

stellen dat patiënten, net als alle mensen zonder psychiatrische aandoening, hun eigen ‘(levens)potjes’

moeten leren koken. Anthony (1993) maar ook Boevink (2006) en Hendriksen-Favier et al. (2012) beschrijven 

dat herstel niet alleen gaat om het letterlijk herstellen van de ziekte maar juist ook om het herstellen van de 
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schade die als gevolg van de (ernstige) psychiatrische aandoening is ontstaan, verlieservaringen op 

persoonlijk, sociaal en maatschappelijk vlak maar ook de traumatische ervaringen als gevolg van ziekte,

zowel binnen als buiten de zorg. Herstelondersteunende zorg zou kunnen worden beschreven als zorg die 

herstel ondersteunt. Zorg kan in de context van de ernstig psychiatrische aandoeningen omschreven worden 

als geestelijke gezondheidszorg. Ondersteunend kan omschreven worden als ‘iets (van onderen) steunen, 

zodat het niet kan vallen’ of ‘helpen, bijstaan’ (Dikke van Dale, 2017).

Herstelondersteunende zorg is geestelijke gezondheidszorg die mensen ondersteunt in hun unieke proces 

van het verkrijgen van eigen regie over een vervullend leven in de samenleving. 

Dimensies van herstel

Herstel is uniek, persoonlijk en kent geen vast verloop. Jaap van der Stel (2015), Dröes en Plooy (2010), Slade 

(2009) maar ook Over de Brug (Couwenberg et al., 2014), beschrijven herstel aan de hand van verschillende 

dimensies die in continue beïnvloeding van elkaar staan. Deze verschillende dimensies worden door de 

diverse auteurs verschillend getypeerd, afhankelijk van welke aspecten de auteurs hebben willen 

categoriseren. Voor ons onderzoek zullen wij gebruik maken van de drie dimensies zoals die ook in Over de 

Brug worden gebruikt. Reden hiervoor is dat deze indeling van dimensies op dit moment de meest gangbare 

indeling van herstel is in Nederland. 

Figuur 1: dimensies van herstel

De drie dimensies zijn (Couwenberg et al., 2014):

1. Klinisch herstel is gericht op symptomatische remissie van de stoornis en daardoor gericht op de 

somatische, psychiatrische en farmacologische behandeling van de stoornis;

2. Maatschappelijk herstel betreft de verbetering van de positie van het individu op het vlak van wonen, 

werk, inkomen en sociale relaties. Het gaat hierbij om het vergroten van de autonomie van mensen met 

ernstig psychiatrische aandoeningen en;

3. Persoonlijk herstel betreft het zélf betekenis kunnen verlenen aan datgene wat in het verleden is gebeurd 



17

en het stap voor stap meer greep krijgen op het eigen leven, in verleden, heden en toekomst. Het gaat om 

de eigen wil tot herstel en het zelf doelen stellen; belangrijke, zo niet essentiële voorwaarden voor herstel.

De indeling in de hersteldimensies is slechts een indeling die geen gestandaardiseerde indeling betreft. Jaap 

van der Stel (2012) voegt er een vierde dimensie aan toe: functioneel herstel gericht op het herstellen van 

cognitieve functies. Andere auteurs beschrijven een andere indeling maar, voor alle indelingen of 

onderscheiding in het herstelproces geldt dat ze de belangrijkste aspecten bevatten die samenkomen in het 

individuele en unieke proces van een persoon (Antony, 1993, Dröes en Plooy, 2010, Weeghel, 2010 en 

Boevink, 2006). Het grote en grillige individuele proces vraagt dan ook om ruimte, ondersteuning en 

mogelijkheden om dit eigen herstelproces vorm te geven. 

Trends binnen de zorg voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening

In Over de Brug (Couwenberg et al., 2014) komen zes trends naar voren die gevolgen hebben op de zorg

voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening. Deze trends zijn:

- Symptoomstabilisatie is niet langer het enige of hoogste doel;

- De zorg omvat in toenemende mate activiteiten die uitgaan van eigen kracht;

- De zorg richt zich meer op naasten en familie;

- Als randvoorwaarde is hiervoor vanuit de curatieve GGZ een samenspel met andere sectoren vereist;

- Toename van interventies waarin behandeling en rehabilitatie hand in hand gaan;

- De zorg vraagt om betere integratie van psychiatrische en somatische zorg.

Deze trends sluiten aan bij goede zorg. Daarover schrijft Over de Brug dat deze moet aansluiten op de

hersteldimensies. Vanwege het individuele karakter van het herstelproces is samenwerking met patiënt en 

zijn familie en naasten cruciaal. Hierin zal het zorgaanbod afgestemd moeten worden op de persoon. Het 

aanbod moet bijdragen aan het herstelproces, rehabilitatie, veiligheid (bieden en risico’s durven nemen) en 

het bevorderen van somatische gezondheid (Over de Brug, 2014). Of te wel: het aanbod van behandeling, 

begeleiding en ondersteuning moet mensen met een ernstig psychiatrische aandoening helpen hun 

mogelijkheden tot burgerschap optimaal te benutten. Herstelondersteunende zorg kan vanuit deze lijn 

vertaald worden naar geestelijke gezondheidszorg die mensen en hun naasten en familie ondersteunt in hun 

unieke proces van het verkrijgen van eigen regie over een optimale burgerschap. Eigen kracht en een nauwe 

samengaan van behandeling en rehabilitatie zijn belangrijke pijlers onder de herstelondersteunende zorg die 

van de sectoren vraagt ook op het gebied van somatische zorg met elkaar samen te werken.

Vanuit literatuur en Over de Brug bekeken kan herstelondersteunende zorg omschreven worden als zorg die 

mensen ondersteunt in hun unieke proces van het verkrijgen van volwaardig burgerschap. De zorg richt zich 

op symptomatisch, persoonlijk en maatschappelijk herstel waarin individuele zorgvraag en mogelijkheden 

leidend zijn. Belangrijke uitgangspunten hierin zijn:

- gericht op individu, zijn familie en naasten en afgestemd op de persoonlijke ondersteuning, 

begeleiding of behandelbehoefte;

- maakt gebruik van eigen kracht, inzet en energie van mensen met een ernstig psychiatrische 

aandoening;

- dat de zorg een samenspel is tussen verschillende sectoren.
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2.2 Gyroscoop van Herstel

Het totale herstelproces kan in een model weergegeven worden. We noemen dit model de Gyroscoop van 

Herstel. 

Figuur 2: Gyroscoop van Herstel

De kern van de gyroscoop, waar herstelondersteunende zorg om draait, is het individu in zijn 

uniekheid met zijn eigen behoeften en wensen ten aanzien van zijn of haar herstel. Rondom de kern 

beweegt een uniek samengestelde ring van behoeften en wensen van het individu. Deze behoeften en 

wensen hangen nauw met elkaar samen en kunnen in intensiteit, prioriteit en samenstelling over de tijd 

verschillen. Deze set vormt een momentopname. In het model is de ring van de individuele wensen en 

behoeften de kleur paars.

Om vorm te geven aan de behoeften en wensen van het individu zijn resources noodzakelijk. 

Deze resources kunnen vanuit het netwerk van het individu komen, de informele resources, maar ook vanuit 

het maatschappelijke en professionele veld van zorg en ondersteuning. Deze resources vormen gezamenlijk

de ring rondom de behoeften en wensen en geven weer wat er noodzakelijk is aan formele en informele 

ondersteuning, begeleiding en behandeling in het beantwoorden en ondersteunen van de herstelvraag. De 

resources grijpen op elkaar in en zijn niet los van elkaar te zien, het vormt een soort persoonlijke menukaart. 

Herstelondersteunende zorg is onderdeel van de ring van resources. In het model is de ring van de resources 

de kleur blauw.

Resources geven vorm aan hun activiteiten voor het individu in een veld van wettelijke 

kaders en financiering. Dit zijn kaders waarbinnen de activiteiten zich kunnen bewegen. Deze kaders vormen 

de laatste ring van het model. In het model is de ring van de wettelijke kaders en financiering de kleur groen

. De drie ringen van behoeften, resources en wettelijke kaders bewegen ten opzichte van elkaar en houden 

elkaar in evenwicht, zoals we dat ook kennen van een cardanische gyroscoop. Ondanks dat 
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herstelondersteunende zorg zich in de ring van resources begeeft is de gehele dynamiek rondom het herstel 

van belang omdat dit de context is van de herstelondersteunende zorg. De zorgvraag die voortkomt uit de 

behoefte en wensen hebben dircet invloed op de intensiteit, vorm en keuze van resources. Daarnaast 

bepaalt het kader van wetgeving en financiering in zeer belangrijke mate de vorm en mate waarin resources 

ingezet kunnen en mogen worden. Echter, resources worden niet alleen gevormd door formele 

zorgaanbieders maar kan ook bestaan uit een netwerk van familie en naasten, politie, justitie, sociale 

wijkteam of welzijnsorganisaties. Gezamenlijk bieden zij de behandeling, begeleiding en ondersteuning.

2.2.1 Centraal stellen van individuele wensen en behoeften

In deze paragraaf zullen de individuele wensen en mogelijkheden verder uitgewerkt worden. Hierin zal 

gekeken worden welke vragen dit stelt aan de (benodigde) formele en informele resources. Hierdoor zal er 

een nauwe verbinding ontstaan tussen de ring van de behoeften en wensen en de ring resources. 

Mensen met een EPA kunnen ten opzichte van de reguliere maatschappij op meerdere terreinen 

achterstanden ervaren die het herstel bemoeilijken en hen belemmeren in hun volwaardig burgerschap. 

Participatie en is in het hedendaagse burgerschap een sleutelbegrip geworden. Deze participatie kent 

volgens Van Gunsteren (2010) ook grote risico’s; hoe minder een samenleving variatie in normaliteit van 

burgerschap toestaat des te kleiner worden de mogelijkheden van volwaardig burgerschap. Volgens hem 

komt de lat voor veel mensen die afwijken van de norm te hoog te liggen, wat in grote mate geldt voor 

mensen met een EPA. De geschiedenis laat zien dat mensen met psychiatrische aandoeningen lang rechten 

en verantwoordelijkheden van het burgerschap zijn ontzegd. Ondanks vele positieve veranderingen in de 

zorg voor mensen met een EPA is het nog steeds niet vanzelfsprekend dat zij zich als volwaardig burgers 

kunnen manifesteren (Barham en Hayward, 1991). Dat is niet alleen het gevolg van de eigen beperkingen 

maar evenzeer van andermans barrières. In de ogen van velen zijn zij tweederangsburgers en is er sprake 

van dreigende uitburgering (Wolf, 2002). De afstand tot de reguliere maatschappij dient voor volwaardig 

burgerschap en herstelondersteunende zorg verkleind te worden. Belangrijk hierin is om te kijken welke 

factoren bijdragen aan deze afstand (van Weeghel, 2010):

• symptomen van de psychiatrische ziekte 

• beperkingen in sociaal-cognitieve vaardigheden

• gemiste mogelijkheden

• financiële belemmeringen

• vooroordelen en stigmatisering

Niet bij elke persoon spelen alle factoren (in gelijke mate) een rol maar, zij maken wel duidelijk dat er 

meerdere strategieën nodig zijn om burgerschap en participatie mogelijk te maken. Hierin beschrijft de Raad 

voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO, 2008) de spanning tussen enerzijds het grote moeten en 

anderzijds de wensen en de capability van mensen zelf. Deze spanning vertaalt zich ook naar de inzet van de 

overheid, welke gericht is op het zo snel als mogelijk verruilen van een uitkeringssituatie voor een plaats op 

de arbeidsmarkt. Deze insteek is leidend boven de wensen en capabilities van mensen om naar eigen keuze 

deel te mogen nemen aan de samenleving (RMO, 2008). 
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Het verkleinen van de afstand tot de maatschappij kent twee uitdagingen: enerzijds de uitdaging om mensen 

met een EPA de kans te bieden om competenties te ontwikkelen die noodzakelijk zijn om daadwerkelijk te 

kunnen participeren en anderzijds de uitdaging om bereidheid bij alle burgers te creëren om mensen met 

een ernstig psychiatrische aandoening in hun directe leefwereld toe te laten. Het één kan niet zonder het 

andere, waarbij Thornicroft (2006) schetst dat de maatschappelijke bereidheid nog geen algemeen goed is.

Volgens Ware et al. (2007) is het eerste de opdracht voor de GGZ en de tweede een opdracht voor de hele 

samenleving.

In herstelondersteunende zorg gaat het dus om de behandeling van de ziekte(symptomen), maar ook om 

het bieden van kansen en mogelijkheden om competenties te ontwikkelen die noodzakelijk zijn om 

volwaardig burgerschap te kunnen bereiken ten gunste van maatschappelijk en persoonlijk herstel. Deze 

competenties zijn van individueel karakter, wat ook geldt voor de individuele wensen en mogelijkheden en 

dus ook de vraag die dit stelt aan de sociale omgeving. Dit betreft de sociale rechtvaardigheid en hangt nauw 

samen met het concept capability van Sen (1992). Dit begrip drukt uit over welke mogelijkheden burgers 

daadwerkelijk beschikken, en hoe deze mogelijkheden zijn verdeeld. Op individueel niveau gaat het bij 

capability om de verschillende combinaties van mogelijkheden die een persoon heeft om dat te doen of te 

zijn wat hij wil. Hierin speelt volgens Sen (1992) vrijheid een belangrijke rol. Vrijheid betekent de 

mogelijkheid het eigen leven en de eigen leefomgeving mede vorm te geven en de mogelijkheid om 

gewaardeerde doelen te bereiken. Anders bezien is capability het geheel van taken die mensen op goede 

gronden belangrijk vinden en daarom binnen bereik van ieder moet liggen (Robeyns, 2005). Het staat niet op 

zichzelf en hangt nauw samen met begrippen als performance en met capacity, wat iemand feitelijk doet en 

wat iemand feitelijk kan (Weeghel, 2010). Van Weeghel (2010) stelt dat capability altijd verwijst naar de 

individuele mogelijkheden in relatie tot de context. De basis van herstelondersteunende zorg is het uitgaan 

van eigen kracht, inzet en energie van mensen en de zorg laten aansluiten bij de persoonlijke behoefte en 

daarbij behorende wensen. Dit betekent dat de basis van de zorg de individuele capability ten opzichte van 

de wens en behoefte van het individu vormt. Alle zorg zou gebaseerd moet zijn op deze unieke individuele 

vraag. Zoals eerder beschreven gaat herstel over meerdere dimensies die nauw met elkaar verbonden zijn, 

elkaar continue beïnvloeden en die niet los van elkaar te zien zijn. 

Herstelondersteunende zorg vraagt om integrale aanpak vanuit de individuele capability, wensen en 

behoeften van mensen met een EPA. Zorgorganisaties, maar ook de overheid, moeten hun aanbod vanuit 

deze gedachte zo inrichten dat de individuele vraag centraal staat. Dit uitgangspunt kent twee uitdagingen: 

het intra-sectorale aanbod en de inter-sectorale samenwerking. 

Intrasectorale samenwerking
Het intra-sectorale aanbod moet opgebouwd worden vanuit de individuele herstelvraag waarin in 

toenemende mate aan cliënten gevraagd wordt een bijdrage te leveren aan zorgvisie en aanbod. Dit start 

met de ontwikkeling van herstelondersteunende zorg binnen organisaties. Deze beweging staat op 

gespannen voet met de overheersende cultuur van de huidige zorg die in belangrijke mate gebaseerd is op 

de gedachte dat (een confrontatie met de) ziekte en gebrek moet worden teruggedrongen (Hendriksen-

Favier et al., 2012). 
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Voor een succesvol aanbod van herstelondersteunende zorg zullen zorgorganisaties aan een aantal 

voorwaarden moeten voldoen:

• Visie: een scherpe duidelijke herstelvisie in alle lagen van de organisatie. Dit is basisvoorwaarde voor 

implementatie van herstelondersteunende zorg en heeft consequenties voor het beleid en 

werkprincipes van alle lagen van de organisatie. Van cliënt, hulpverlener, ondersteunende diensten 

tot aan management en bestuur (Hendriksen-Favier et al., 2012). 

• Voor cliënten moet er ruimte worden gemaakt voor herstel, empowerment en 

ervaringsdeskundigheid. Deze staan ten gunste van zowel het individueel herstelproces als het 

ontwikkelen van activiteiten ten behoeve van herstel, ervaringen uitwisselen en meedenken met 

beleid. Het inzetten van ervaringsdeskundigheid is een belangrijke voorwaarde (Hendriksen-Favier, 

2010) (Boevink et al., 2006) (Van Vught et al., 2012).

• Herstelondersteunende attitude van hulpverleners (Hendriksen-Favier, 2012) (zie bijlage 2).

• Vrijmaken van middelen (budget) voor het ontwikkelen en implementeren van herstelactiviteiten 

voor cliënten, scholing van medewerkers en het aanstellen en scholen van ervaringsdeskundigen en 

continue verbeteractiviteiten (Hendriksen-Favier, 2012) (Bovenberg et al., 2011).

• Goede interne samenwerkingsrelatie tussen cliëntenraad, directie en management (Hendriksen-

Favier, 2012) en een goede netwerksamenwerking met netwerkpartners (Couwenberg et al., 2014)

op alle niveaus (van Veldhuizen et al., 2015).

• De zorg dient herstelgericht en evidence-based te zijn (Couwenberg et al., 2014). 

• De zorg moet benaderbaar, toegankelijk en zo veel als mogelijk in de eigen woon- en leefomgeving 

plaatsvinden (Couwenberg et al., 2014) (Veldhuizen et al., 2015).

• De zorg moet bijdragen aan veiligheid door;

- het managen van risico’s die voortvloeien uit de gevolgen van escalaties vanuit de ziekte (Ter Have, 

2013),

- het voorkomen van victimisatie als gevolg van zorginterventies (Kamperman et al., 2014) en

- het bieden van een psychosociale veiligheid binnen de woon- en zorgomgeving (Mierlo et al., 2014 

en Perrin, 2012).

Bovenstaande organisatorische randvoorwaarden stellen zorgorganisaties voor een grote uitdaging. Zij staan 

hier echter niet alleen in. Herstelondersteunende zorg raakt veelal ook andere organisaties binnen dezelfde 

sector. Het intra-sectorale aanbod vraagt van de zorgorganisaties dat zij de herstelondersteunende zorg 

gezamenlijk vormgeven. Nauwe samenwerking binnen de sector en een gezamenlijke visie, doelstellingen en 

uitgangspunten zijn hierbij van belang. Dit vergt een gedeelde, geïntegreerde infrastructuur, een netwerk 

van personen en voorzieningen waarin de verschillende partners uit de sector samenwerken. Mensen met 

een EPA en hun naasten hebben hierin een belangrijke positie, als consument en als producent van de 

hulpverlening (Couwenberg et al., 2014). Een deel van deze samenwerking wordt vorm gegeven door het 

verbinden van partners in landelijke brancheorganisaties. Voor de gemeenten is dat de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten, voor de GGZ is dat onder andere GGZ Nederland en voor de zorgverzekeraars is dit

Zorgverzekeraars Nederland. 

Intersectorale samenwerking

Zoals beschreven is (herstelondersteunende) zorg voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening 

veelal organisatie en sector overstijgend. Het begeleidings-, ondersteunings- en behandelaanbod zullen

nauw op elkaar moeten worden afgestemd en een integraal karakter moeten krijgen. Zo is bijvoorbeeld het 

aanbieden van specialistische curatieve behandeling pas echt zinvol als iemand tegelijkertijd ook over een 
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inkomen en een (veilige) woonruimte beschikt. Het ontbreken van deze integrale aanpak zal maken dat 

mensen niet, of te beperkt aan hun herstel en volwaardig burgerschap kunnen werken. Deze intersectorale 

samenwerking zal in 2.2.2 nader worden uitgewerkt. 

De herstelvraag van mensen met een ernstig psychiatrische aandoening staat centraal in het streven naar 

volwaardig burgerschap. Hiervoor zal alle begeleidings-, ondersteunings- en behandelaanbod afgestemd 

moeten zijn op de behoefte en capability van individuele mensen. (Zorg)organisaties staan voor de uitdaging 

de cliënt, klant of patiënt te ondersteunen met zijn/ haar herstelvraag vanuit de eigen expertise. Hierin 

moet nauwe samenwerking en afstemming gezocht worden met partners uit de sector en andere sectoren 

die (op casusniveau) betrokken zijn bij het netwerk van de herstelondersteunende zorg en zal de 

financiering deze samenwerking moeten faciliteren. 

2.2.2 Resources

In deze paragraaf zal ingegaan worden op aanbevelingen die voortkomen uit de individuele wensen en 

behoeften op herstel ten aanzien van de resources en de wijze waarop deze moeten samenwerken voor 

zover deze nog niet in subparagraaf 2.2.1 aan bod zijn gekomen. In de thesis en deze paragraaf zal specifiek 

ingegaan worden op de GGZ- aanbieders terwijl de resources feitelijk breder zijn: formele en informele 

resources vanuit onder andere GGZ, welzijnsorganisaties, politie, justitie, familie en naasten, eerste lijnszorg, 

sociale wijkteam enzovoort. De resources bieden behandeling, begeleiding en ondersteuning aan de cliënt in 

het persoonlijke herstel. Het intersectorale aanbod is in voorgaande paragraaf geïntroduceerd en zal 

hieronder verder uitgewerkt worden. Aansluitend zullen specifiek veiligheid, preventie en e-(mental) health 

uitgewerkt worden. 

Intersectorale samenwerking

Veel maatschappelijke organisaties kunnen een rol spelen in de behandeling, begeleiding en ondersteuning 

van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Maar het leven en de ondersteuningsbehoeften van 

betrokkenen kunnen niet in afzonderlijke stukken worden opgeknipt. Klinisch, persoonlijk en 

maatschappelijk herstel gaan hand in hand. Herstel ondersteunende zorg is daarom per definitie 

samenhangende zorg; zorg waarbij de afzonderlijke activiteiten van de diverse professionele en informele 

ondersteuners door de cliënt worden ervaren als een betekenisvol onderdeel van het eigen leven. Goede 

afstemming en afspraken op voorzieningenniveau en een goede coördinatie en regie in individuele 

ondersteuningstrajecten zijn daarvoor essentieel. Doordat herstel van een ernstig psychiatrische aandoening 

over meerdere dimensies wordt beschreven, zijn de beleidsdomeinen waarin het werken aan herstel 

plaatsvindt eveneens meerledig. 

Intersectorale samenwerking is een samenwerking tussen verschillende beleidssectoren op hetzelfde 

bestuursniveau. Voor het bereiken van meer herstel bij mensen met een ernstig psychiatrische aandoening 

is bijvoorbeeld een goede samenwerking noodzakelijk tussen de sector volksgezondheid en de sector sociaal 

domein. Voor het behalen van doelstellingen in gezondheidsbeleid is afstemming en samenwerking met 

verschillende beleidssectoren noodzakelijk.
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Afhankelijk van de fase van herstel waarin de persoon met EPA zich begeeft, zijn de sectoren meer of minder 
dominant aanwezig in zijn of haar leven. De verschillende sectoren bepalen het lokale, regionale en 
landelijke zorglandschap.
Verschillende sectoren kennen verschillende wetgeving, verschillende uitvoerders en als gevolg hiervan 

verschillende betaaltitels en verantwoordings- en registratiesystemen. Deze verscheidenheid in bekostiging 

vormt een knelpunt bij het realiseren van op individuele herstelprocessen toegesneden, integrale 

zorgverlening (Couwenbergh, 2014).

Intersectorale samenwerking kan op drie niveau’s plaatsvinden: strategisch, tactisch en operationeel. 

Maar wat zijn nu de elementen die een samenwerking tot een succesvolle samenwerking maken? Welke 

randvoorwaarden worden benoemd in de literatuur? 

Intersectorale samenwerking is te vergelijken met een netwerkorganisatie. Het succes van 

netwerkorganisaties wordt voornamelijk bepaald door het hebben van een gezamenlijk doel en vertrouwen 

in elkaar. Relationele aspecten kenmerken de netwerkorganisatie en het proces om daartoe te komen. 

“Alleen met heldere en (h)erkende spelregels kan een netwerkorganisatie worden opgezet en resultaat 

opbrengen” (Dumay, 2009).

Een netwerk is als volgt te definiëren: een netwerk is een verzameling zelfstandige eenheden, bedrijven 

en/of organisaties ieder met eigen activiteiten, belangen en waarden die samen een gemeenschappelijk doel 

willen realiseren dat niet gemakkelijk door de afzonderlijke eenheden, bedrijven en of organisaties is te 

realiseren. (Folkerts, 2013). Netwerkorganisaties kunnen een verschillend geografisch domein hebben: 

lokaal, regionaal, nationaal, internationaal of een combinatie daarvan. Daarnaast kunnen 

netwerkorganisaties bestaan uit publieke partijen, private partijen of een combinatie daarvan. 

Concurrentie dwingt zorgaanbieders om zich enerzijds te specialiseren en kernactiviteiten te ontwikkelen en 

managen, anderzijds dwingen mensen met een EPA de zorgaanbieder in de GGZ om in onderlinge 

samenwerking te komen tot klantgedefinieerde zorg. De praktijk vraagt dan ook om kennis van nieuwe 

samenwerkingsvormen en de problematiek van coördinatie en sturing. Dit betekent dat gereguleerde 

marktwerking in de GGZ vraagt om optimalisering van bedrijfsprocessen (operational excellence), terwijl de 

patiënt met een ernstig psychiatrische aandoening werkelijke klantaandacht (customer intimacy) nodig heeft 

vanuit de intersectorale complexiteit van de dimensies van herstel (Traecy et al, 2010).

Omdat we in deze thesis focus hebben op het vergroten van de klantwaarde, benaderen we de keten vanuit 

het perspectief van de patiënt. Vanuit het waardeketenmodel van Porter worden organisatiegrenzen in een 

netwerkorganisatie flexibel en vloeibaar, omdat de informatie tussen deelnemers aan het waardenetwerk 

stroomt. Het doel is niet langer het verkopen van een product, maar het verkopen van een oplossing. 

Wanneer een klant een specifiek probleem heeft, zorgt de netwerkorganisatie voor een oplossing (Goldman, 

1995). 

Elk systeem kent twee fundamentele eigenschappen, te weten structuur en ordening en de grens. Een 

systeem kan als zodanig herkend worden wanneer er een grens tussen de systeemstructuur en haar 

omgeving getrokken en behouden kan worden. Aan de hand van deze twee eigenschappen kan ieder 

systeem op grond van vier basisfuncties beschreven worden. Deze basisfuncties vormen samen het SIAD-

model en staan voor (Parsons, 1977):

• Structuurbehoud en beheersing: geeft de grenzen aan van het sociale systeem ten opzichte van de 

buitenwereld.

• Integratie: is de functie die eenheid brengt in het systeem dat uit een veelvoud van componenten 

bestaat.
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• Aanpassingsfunctie: omvat mechanismen om bepaalde middelen aan te wenden, zodat het systeem 

zich kan handhaven.

• Doel verwezenlijken: beslissingen nemen t.b.v. beleid, allocatie en integratie om de doelstellingen te 

bereiken. 

Figuur 3: SIAD-model (Parsons, 1977)

Een netwerkorganisatie is een sociaal systeem met dezelfde basisfuncties als in het SIAD-model beschreven, 

bestaande uit subsystemen met hun eigen basisfuncties. In een netwerkorganisatie worden de subsystemen 

geïntegreerd om de gezamenlijke doelstelling te kunnen bereiken.

Naast de basisfuncties van systemen (SIAD) onderhouden partijen in een netwerkorganisatie relaties tot 

elkaar. De relaties tussen partijen kunnen verschillend van aard zijn. Mastenbroek (1993) onderscheidt vier 

typen relaties: de macht- en afhankelijkheidsrelatie, instrumentele relatie, onderhandelingsrelatie en socio-

emotionele relatie. De macht- en afhankelijkheidsrelatie wordt door Mastenbroek gezien als de meest 

belangrijke relatie, die als ondergrond dient voor de andere typen relaties, omdat macht en afhankelijkheid 

het functioneren van een organisatie in sterke mate bepalen. 

Het is de taak van de netwerkorganisatie om een structuur te creëren die de afzonderlijke zorgaanbieders in 

staat stelt om te kunnen integreren. Wanneer de participerende zorgaanbieders geïntegreerd zijn, dan kan 

de netwerkorganisatie een bepaald bestaansrecht verkrijgen binnen de omgeving, zodat gezamenlijk 

gestelde doelen nagestreefd kunnen worden. Het is van belang dat de participanten een visie hebben op 

hun rol in het netwerk en hoe ze die vorm kunnen geven. 

Met inachtneming van de basisfuncties van zorgaanbieders binnen een netwerkorganisatie en de onderlinge 

relaties tussen hen, zijn er een aantal stappen met spelregels te benoemen voor een succesvolle 

netwerkorganisatie met als doel een win-win situatie te creëren. De participerende zorgaanbieders vormen 

tezamen de netwerkorganisatie (Dumay, 2009):

• Stap 1: spelregels voor het creëren van de juiste cultuur en structuur. Alleen wanneer de 

participanten optimaal functioneren kan de netwerkorganisatie haar doelen bereiken. Hiertoe moet 

een voorwaardescheppend en toezichthoudend orgaan gecreëerd worden, die de randvoorwaarden 

bepaalt. De relaties tussen de participanten moeten gebaseerd zijn op wederzijdse afhankelijkheid 

en tot slot neemt elke participant deel op basis van zijn eigen bijdrage aan het product van de 

netwerkorganisatie en niet op basis van het maximaliseren van zijn eigen bijdrage. 
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Dit vraagt van bestuurders dat zij over de eigen schaduw van organisatiebelangen heen moeten 

stappen. Een netwerk kan niet bestaan uit elkaar concurrerende samenwerkingspartners. 

• Stap 2: spelregels ten behoeve van de integratie. De relaties tussen de participanten van een 

netwerkorganisatie zijn door de gewijzigde cultuur en structuur veranderd. Het is nu van belang dat 

relaties niet alleen meer gebruikt worden om elkaar te informeren (eenrichtingsverkeer), maar juist 

om met elkaar te communiceren (tweerichtingsverkeer). Hierdoor krijgen de verschillende 

zorgaanbieders inzicht in elkaars manier van werken, denken en redeneren. Dit inzicht in elkaars 

werelden leidt tot integratie. De inzet van elektronische informatie-uitwisseling kan hierbij 

ondersteunend zijn, maar fysieke ontmoetingen met interactie leveren een grotere bijdrage aan 

effectieve communicatie. 

• Stap 3: spelregels voor het opstellen van een eenduidige doelstelling. Door alle participanten hun 

bijdrage aan het product van de netwerkorganisatie te laten bepalen en tegengestelde bijdragen te 

verwijderen, kunnen de deelnemers hun gezamenlijke doelstelling bepalen en hiermee aan de slag 

gaan. 

• Stap 4: spelregels voor het succesvol verwezenlijken van de doelstelling. Nu de gezamenlijke 

doelstelling helder is en ieders bijdrage daartoe ook, is het van belang dat de zorgaanbieders met 

elkaar blijven communiceren om onverwachte situaties te kunnen ondervangen door flexibel te 

blijven. 

De elementen die een samenwerking tot een succesvolle samenwerking maken, zijn structuur, 

integratie, aanpassingsfunctie en doelen verwezenlijken. Het is de taak van de netwerkorganisatie 

om een structuur te creëren die de afzonderlijke zorgaanbieders in staat stelt om te kunnen 

integreren op basis van de cultuur van de organisaties. Daarnaast moeten een aantal basisspelregels 

worden gevolgd voor een goede onderlinge samenwerking. 

Veiligheid

In het leven van mensen met een EPA staat veiligheid als een belangrijk thema centraal. Ter Have (2013) 

stelt dat een kleine minderheid van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening onder bepaalde 

omstandigheden een gevaar voor hun omgeving kunnen vormen. In de behandeling, begeleiding en 

ondersteuning zal risicobeheersing daarom een plek moeten hebben. Risicobeheersing richt zich op het 

minimaliseren van risico’s. Deze kan op gespannen voet staan met autonomie van de patiënt. Herstel en 

zeker maatschappelijk herstel vraagt om het nemen van risico’s (Burns-Lynch et al., 2011) en dus niet om het 

uitbannen van elk risico. Maar risico’s moeten wel redelijk en acceptabel zijn en er zal steeds rekening 

moeten worden gehouden met de (grenzen aan de) autonomie van de patiënt. Zowel patiënt, familie en 

naasten als hulpverleners moeten volgens Boevink (2009) vaardig worden om verantwoorde en 

onverantwoorde risico’s van elkaar te onderscheiden en in te kunnen schatten welke ondersteuning, 

begeleiding en behandeling op welk moment in het leven van iemand aansluit bij enerzijds de herstelvraag 

en anderzijds bijdragen aan het beperken van risico’s. 

Naast het veiligheidsvraagstuk ten aanzien van de omgeving staat een ander veiligheidsvraagstuk: de 

veiligheid van mensen met een ernstig psychiatrische aandoening. Volgens Kamperman et al.. (2014) zijn 

mensen met een ernstig psychiatrische aandoening vaker slachtoffer dan dader van geweld en zijn zij dat 

ook vaker dan andere Nederlanders. Deze victimisatie vormt een onderdeel van het leven dat zich op 
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meerdere opzichten al in een achterstandspositie ten opzichte van de rest van de maatschappij bevindt. Het 

ondersteunen van het herstel en bieden van veiligheid voor mensen tegen deze victimisatie is volgens 

Kamperman (2014) nog onvoldoende ingebed in de zorgpraktijk. 

Naast het verkleinen van de achterstand in veiligheid is het belangrijk om aandacht te hebben voor gevolgen 

van deze victimisatie zoals de co-morbiditeit met post traumatische stressstoornis (PTSS). Volgens Mueser 

(2007) zijn specialistische behandelinterventies veelbelovend, maar is de kennis nog te beperkt. 

Veiligheid kent nog een laatste aspect in de zorg, betreffende de fysieke en psychosociale omgeving van de 

GGZ-organisaties en leefgemeenschappen. Deze omgeving moet zo zijn ingericht dat patiënten en cliënten 

optimale veiligheid ervaren en er continue aandacht is voor veiligheidsbeleving en verbetering voor 

patiënten (van Mierlo et al.., 2014 en Perrin, 2012). 

Herstelondersteunende zorg voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening vraagt in belangrijke 

mate het vormgeven van veiligheid. De autonomie van de mens en zijn of haar herstelvraag staat centraal in 

het aanbod, maar dit sluit niet uit dat de zorg in fysieke en psychosociale omgeving in inhoud van 

ondersteuning, begeleiding en behandeling als ook op gebied van risico-management

veiligheidsbevorderend moet worden vormgegeven.

Preventie
Psychiatrische stoornissen vormen een omvangrijk maatschappelijk en volksgezondheidsprobleem. 

Psychische stoornissen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 8% van de totale kosten van de 

gezondheidszorg. De transitie in bekostigingsstructuur lijkt het belang van preventie te ondersteunen. 

Herstelondersteunende zorg lijkt primair gericht te zijn op de ondersteuning, begeleiding en behandeling van 

(de gevolgen van) een ernstig psychiatrische aandoening. Maar het is de moeite waard ook te onderzoeken

welke mogelijkheden er zijn om (de ernst van) de ziekte af te wenden. Eerst zal kort ingegaan worden op de 

achtergrond van preventie. Aansluitend zal worden ingegaan op de intersectorale mogelijkheden van 

preventie.

Algemeen:

Het doel van preventie is ervoor te zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen 

en te beschermen. Daarnaast heeft preventie tot doel ziekten en complicaties van ziekten te voorkomen of 

in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Verschillende vormen van preventie kunnen worden

onderscheiden naar type maatregel, fase van ziekteproces, doelgroep of methode van uitvoering. 
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Figuur 4: bron Zorgmarktadvies

De overheid heeft een actief beleid ten aanzien van preventie. Preventie van psychiatrische stoornissen 

vormt hierin een belangrijke prioriteit zoals ook beschreven in preventienota van het kabinet ‘Kiezen voor 

gezond leven’ (VWS, 2006). De aandacht ging in eerdere jaren vooral uit naar preventie van lichamelijke 

ziekten. Op grond van landelijke cijfers over de ernst en impact van psychiatrische stoornissen blijkt dat deze 

stoornissen wat betreft omvang, gevolgen en kosten niet onder doen voor veel ernstige lichamelijke ziekten 

(Hollander et al., 2006). Daarmee is een toenemende aandacht voor preventie van psychiatrische 

stoornissen meer dan gelegitimeerd. 
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Globaal zijn er twee manieren om de ziektelast te verminderen: voorkomen dat mensen gaan lijden aan een 
psychiatrische stoornis en het behandelen van mensen die al lijden aan een psychiatrische stoornis. 
Organisaties die zich richten op de geestelijke gezondheidszorg hebben zich over laatste jaren toenemend 
gericht op deze secundaire preventie.

Voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening kent preventie 4 duidelijke pijlers waarvan er één 

geïndiceerde preventie betreft en de overige zorggerelateerde preventie:

• Preventie van een eerste psychose: Nederlands en internationaal onderzoek laten zien dat een 

vroege detectie en preventie van een eerste psychose mogelijk is en bovendien kosteneffectief (van 

der Gaag et al., 2013).

• Somatiek: onderzoek wijst uit dat veel mensen met een ernstige psychische aandoening een 

ongezonde leefstijl hebben (waaronder ongezonde voeding, inactiviteit en roken). Zij hebben vaak 

één of meerdere lichamelijke aandoeningen (co-morbiditeit of multimorbiditeit). Naast een 

ongezonde leefstijl is langdurig medicatiegebruik een belangrijke factor in het ontstaan van 

lichamelijke problemen bij deze patiëntengroep (Delespaul et al., 2013), (Tieteme et al.,2012) en 

(IGZ, 2012).

• Herstellen van eigen kracht: cliënten ondersteunen in het ontdekken van eigen kracht en 

mogelijkheden om hun ziekte te managen, persoonlijke doelen te bereiken en geïnformeerde keuzes 

te maken door het opdoen van kennis en vaardigheden. Onderdeel hiervan is het (h)erkennen van 

de onderliggende psychische kwetsbaarheid. Deze kwetsbaarheid vraagt om interventies die de 

weerbaarheid versterken of opbouwen om daarmee op termijn de impact van de psychopathologie 

te reduceren (Over de Brug,2014) en (Mueser et al., 2002).

• Naasten en familie: zij spelen een belangrijke rol in de zorg voor mensen met een EPA. De laatste 

jaren is het perspectief op naasten en familie veranderd: familie is geen storende factor, maar een 

bron van ondersteuning. Familieleden kunnen verschillende rollen vervullen (Erp et al., 2009): 

- Familie als informatiebron voor de hulpverlener: de familie kent in het al.gemeen de cliënt erg 

goed en heeft veel ervaring en deskundigheid opgebouwd in de omgang met de cliënt;

- Familie in de rol van mantelzorger/zorgverlener: de familie (vaak ouders) krijgen de rol van 

primaire zorgverlener, waar ze niet al.tijd op toegerust zijn; 

- Familie in de rol van mantelzorger/hulpvrager: de familie wordt zwaar belast en als de draagkracht 

overschreden wordt, komt het voor dat zij zelf problemen ontwikkelen en hulp nodig hebben 

(Kwekkeboom, 2000) en (Van Wijgaarden, 2003).

Preventie binnen de geestelijke gezondheidszorg kan een belangrijke bijdrage hebben in het reduceren van 
de ziektelast. Voor mensen met een ernstig psychiatrische stoornis dient dit (te ontwikkelen) aanbod gericht 
te zijn op preventie van psychose, somatiek, empowerment van cliënten en hun naasten en familie. 

E-(mental) health

In Over de Brug krijgt het ontwikkelen, gebruiken en bereikbaar maken van e-mental health expliciet 

aandacht. E-(mental) health kan omschreven worden als het gebruiken van informatie- en 

communicatietechnologie om de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren of ondersteunen. Hierbij dragen 

de technische ontwikkelingen bij aan het beantwoorden van de hedendaagse uitdagingen zoals de groeiende 

vraag naar zorg en stijgende zorgkosten (GGZ NL, 2013). 
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De aandacht voor de (verwachte) mogelijkheden neemt in Nederland sterk toe. Er is binnen de literatuur 
over effecten van e-mental health voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening geen 
wetenschappelijke evidentie te vinden. 

Tevens kennen verschillende richtlijnen over e-mental health programma’s geen eenduidigheid over het 

gebruik en de mogelijkheden van e-mental health voor mensen met ernstige psychiatrische aandoening 

(Sansom-Daly,U.M. 2016). Er is wel een groeiend aanbod van e-mental health toepassingen voor mensen 

met psychische klachten. Hierin blijft de inzet van digitale GGZ-zorg achter bij de mogelijkheden (Moolenaar, 

2016). Binnen de GGZ gebruiken vooral de praktijkondersteuners van de huisartsen e-mental health (92%), 

echter vaak bij een klein deel van de cliënten (Nictiz en NIVEL, 2016). Mensen met een ernstig psychiatrische 

aandoening zijn in deze groep veruit te kleinste groep. Eigenlijk staat de ontwikkeling van e-mental health 

voor mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen nog in de kinderschoenen. Er zijn landelijk diverse 

ontwikkelingen maar deze zijn kleinschalig, sterk lokaal ingezet en vaak in pilotvorm. De meerwaarde van e-

mental health zit volgens het Landelijk panel van mensen met een psychische aandoening (Psychisch Gezien, 

2014) in de verwachte verrijking die e-mental health kan bieden in de behandeling. Daarnaast dreigt de

eerder beschreven achterstanden die mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen hebben ten opzichte 

van de rest van de maatschappij ook een achterstand in de digitale mogelijkheden te zijn. 

Het investeren in de ontwikkeling van e-mental health kent een negatieve businesscase: de kosten zijn 

relatief hoog waarbij het verdienmodel negatief is. De financiering van de zorg is nu geheel gericht op 

menselijke investeringen binnen de behandeling en niet op digitale alternatieven. 

Naast de e-mental health kent e-health toepassingen gericht op het ondersteunen van de zorguitvoering. 

Denk aan mogelijkheden voor communicatie, informatie-uitwisseling, bereikbaarheid en vergroten van 

benaderbaarheid. Deze toepassingen richten zich op efficiëntie. Kosten voor deze ontwikkeling kunnen 

worden terugverdiend uit de besparingen op (indirecte) kosten van een zorgorganisatie. 

E-(mental) health heeft de potentie om een belangrijke bijdrage te bieden in de ondersteuning van de 

behandeling, begeleiding en ondersteuning van mensen met een ernstig psychiatrische aandoening. Inzet 

hierop draagt bij aan zowel de zorginhoudelijke meerwaarde als ook organisatorische meerwaarde op 

gebied van efficiency. Dit vraagt gerichte focus van organisaties op het ontdekken en ontwikkelen van 

digitale mogelijkheden waarin middelen en kennis geïnvesteerd worden. Van financiers vraagt dit het 

onderzoeken van mogelijkheden om de inzet van e-mental health te financieren als zorgactiviteit waardoor 

de businesscase positief kan omslaan. 

2.2.3 Wettelijke kaders en Financiering 
In deze paragraaf bespreken we de wettelijke kaders die ten grondslag liggen aan de bekostiging van de 
behandeling, begeleiding en ondersteuning van herstelondersteunende zorg voor mensen met een EPA. We 
gaan in op de recente wijzigingen in wetgeving en de mogelijkheden om zorg te bekostigen. Tot slot, 
bespreken we de aanbevelingen over shared savings en populatiebekostiging en de effecten hiervan op 
herstelondersteunende zorg. 
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Financiering van intersectorale samenwerking
Om de huidige en toekomstige systematiek van bekostiging te kunnen interpreteren is het historisch 

perspectief van belang, omdat in de bekostiging van de GGZ de afgelopen 10 jaar veel is gewijzigd. Deze 

wijzigingen in de wetgeving en bijbehorende bekostigingssystemen zijn niet specifiek voor EPA ontworpen, 

maar hebben allemaal betrekking op de behandeling, begeleiding en ondersteuning van het herstel. 

Tot 2006 werd GGZ-behandeling bekostigd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de AWBZ. Het 

zorgkantoor van het Ziekenfonds was het uitvoeringsorgaan dat verantwoording droeg voor het uitvoeren 

van zorg, het beheren van de financiële middelen en het vergoeden van de zorg. De zorgaanbieder kreeg een 

vast budget voor de totale behandeling van alle zorg in de betreffende zorgkantoorregio. De betaaltitel was 

een zorgzwaartepakket, geïndiceerd door het CIZ.

In 2006 is de Zorgverzekeringswet gestart. Kernthema’s van de Zorgverzekeringswet zijn de introductie van 

marktwerking en de overheveling van verantwoordelijkheid van de overheid naar private partijen, de 

zorgverzekeraars. Het doel van de Zorgverzekeringswet is om de stijgende ziektekosten te beperken, die het 

gevolg zijn van vergrijzing en innovatie. Dit gebeurt door financiële prikkels en een toenemende 

concurrentie. Er is een verplichte basisverzekering ter dekking van de ziektekosten ingevoerd. Tussen 2006 

en 2012 was sprake van een overgangsperiode, waarbij de afspraak tussen zorgverzekeraar en 

zorgaanbieder gemaakt werd in NZa-parameters en parallel hieraan in Diagnose Behandel Combinaties, de 

zogenoemde DBC’s. Er werd nagecalculeerd op het NZa-budget, dus de zorgaanbieder kreeg een vast 

budget, onafhankelijk van de hoeveelheid zorg die geleverd werd. De zorgverzekeraar kocht onder 

representatie in voor alle verzekeraars, waardoor feitelijk nog sprake was van één budget. 

Wanneer een patiënt langer dan een jaar in klinische behandeling was, werd een indicatie aangevraagd voor 

de AWBZ en vergoedde het zorgkantoor de geleverde zorg in zorgzwaartepakketten (ZZP-B en ZZP-C). 

Per 1 januari 2013 ging de GGZ volledig over op prestatiebekostiging. De zorgverzekeraar maakt vanaf dan 

alleen afspraken voor de eigen verzekerden met de zorgaanbieder over de te leveren zorg. De zorg wordt nu 

volledig gedeclareerd in DBC’s en er vindt in principe geen nacalculatie op plaats. De budgetzekerheid bij de 

zorgaanbieder is hierdoor verdwenen en de inkomsten zijn volledig afhankelijk geworden van de 

hoeveelheid geleverde zorg en het aantal en soort gedeclareerde DBC’s. De zorgverzekeraar wordt jaarlijks 

meer risicodragend voor de zorg.

Vanaf 1 januari 2014 is de GGZ in de ZVW omgevormd naar een stelsel met een basis-GGZ en een 

specialistische GGZ . Het doel van deze stelstelwijziging is passende behandeling op de juiste plaats. 

Patiënten met lichte klachten worden geholpen in de huisartsenzorg c.q. 1e lijn. Behandeling van lichte tot 

matige, niet complexe psychiatrische stoornissen of mensen met een stabiele chronische problematiek vindt 

plaats in de basis-GGZ. Patiënten met complexe stoornissen worden geholpen in de specialistische GGZ. 

Uitgangspunt van deze hervorming is dat patiënten dichterbij huis en minder zwaar- en daarmee goedkoper-

worden behandeld. Met invoering van deze maatregelen verwacht het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijnen Sport (VWS) dat er een verschuiving van patiënten (en daarmee gepaard budget) gaat optreden 

binnen de GGZ-keten van duurdere gespecialiseerde zorg naar goedkopere zorg dichter bij huis. Dit moet 

bijdragen aan een betaalbare, voor iedereen toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige GGZ (Kusters et al, 

2016). De betaaltitel in de basis-GGZ is een product (Kort, Middel, Lang en Chronisch). Mensen met een EPA 

kunnen instromen in de Basis-GGZ na een stabiele periode van 2 jaar, waarin sprake is van stabiele 

chronische problematiek en waarbij sprake is van laag tot matig risico (HHM, 2013).

Behandeling van mensen met een EPA kan dus plaatsvinden in de specialistische en basis-GGZ. 
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Figuur 5: opbouw GGZ voor volwassenen (zorgwijzer.nl)

Per 1 januari 2015 zijn er nog een aantal grootscheepse wijzigingen in de wetgeving en dientengevolge de 

bekostiging van de GGZ: de Jeugdwet, de WMO 2015 en de Wet Langdurige Zorg. 

De behandeling die geboden wordt aan jongeren tot 18 jaar wordt vergoed in de Jeugdwet. Met de 

introductie van de Jeugdwet wordt de GGZ-behandeling aan kinderen tot 18 jaar uitgevoerd door de 

gemeenten. De uitgangspunten van deze wet zijn preventie, ontzorgen, hulp op maat en dichtbij, 1 gezin/1 

plan en meer ruimte voor professionals voor zorgverlening door minder regeldruk. 

Wanneer een jongere met een EPA in ontwikkeling de volwassen leeftijd bereikt, gaat de financiering van 

zijn behandeling over naar de Zorgverzekeringswet. Voorbeelden van belemmerende factoren voor het 

voortzetten van de behandeling in de Zorgverzekeringswet zijn een geldige verwijzing door een huisarts of 

medisch specialist en het eigen risico in de Zorgverzekeringswet, dat wettelijk verplicht is.

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) vervangt deels de AWBZ. Zorgzwaartepakketten met beschermd wonen en 

behandeling zijn van de AWBZ overgeheveld naar de WLZ. Mensen die zijn opgenomen in een GGZ-instelling , 

krijgen de eerste 3 jaar van de opname via de zorgverzekering vergoed. Na deze drie jaar valt de opname 

binnen de vergoeding van de WLZ. In elke regio is een zorgkantoor verantwoordelijk voor de WLZ-zorg. Het 

zorgkantoor is niet risicodragend voor de zorg die wordt ingekocht. De WLZ is bedoeld voor mensen die de hele 

dag intensieve zorg of intensief toezicht nodig hebben. Om in aanmerking te komen voor zorg vanuit de WLZ, 

moet een indicatie worden verleend door het Centraal Indicatie-orgaan. 
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Tevens is de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) per 1 januari 2015 gestart. Deze Wet 

wordt het meest genoemd als het kader voor de ondersteuning van mensen psychische aandoeningen bij 

hun maatschappelijke participatie en maatschappelijk herstel. Gemeenten hebben in de WMO 

verantwoordelijkheden en middelen toegewezen gekregen voor een breed scala aan maatschappelijke 

taken. Eigen initiatief, eigen kracht, zelfredzaamheid en zelfhulp zijn de uitgangspunten van de WMO (van 

Hoof, 2014).

Het beschermd wonen, ambulante en specialistische begeleiding zijn vanuit de AWBZ overgeheveld naar de 

WMO. De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg is tevens onderdeel van de WMO. De uitvoering van de O-

GGZ is door de meeste gemeenten bij de GGD belegd.

In onderstaand schema zijn de verwijsstromen in kaart gebracht:

Figuur 6: Verwijsstromen (werkgroep chronisch in de basis GGZ)

Recent hebben veel wijzigingen plaatsgehad in wetgeving die betrekking hebben op behandeling, 

begeleiding en ondersteuning van EPA. Deze wetswijzigingen hebben tot verschillende vormen van 

financiering, uitvoerders en verantwoording geleid, waardoor herstel in kolommen wordt bekostigd. 

Deze verscheidenheid in bekostiging vormt een knelpunt bij het realiseren van op individuele 

herstelprocessen toegesneden, integrale zorgverlening. 

Bekostigingsmogelijkheden 

Nadat we de recente ontwikkelingen en wijzigingen in wetgeving en bekostiging hebben beschreven die van 

invloed zijn op herstel bij ernstig psychiatrische aandoeningen, wordt nu ingegaan op de verschillende 

vormen van bekostiging die beschreven zijn. 
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Er zijn meerdere manieren om zorg te bekostigen. Bekostiging kan middels een fee for service, budgetten of 

bundled payment. Bij een fee for service wordt betaald per verrichting. Deze vorm van bekostiging leidt tot 

hoge productiviteit, maar weinig samenhang tussen de verrichtingen, omdat er een prikkel is zoveel mogelijk 

verrichtingen te produceren. De fee for service beloont de kwantiteit en niet zozeer de kwaliteit van zorg. 

Wanneer zorg wordt bekostigd uit budgetten, krijgt de zorgaanbieder een vast budget voor het leveren van 

de zorg. De GGZ werd tot 2013 op deze wijze vergoed. Voordeel van budgetten is dat er weinig 

administratieve lasten zijn, maar ervaring leert dat budgetten leiden tot lagere productiviteit, 

onderbehandeling van patiënten met wachtlijsten als gevolg. De inkomsten zijn bij budgettering 

losgekoppeld van de behoeften van de patiënten(populatie). Tenslotte kan zorg in de vorm van bundled 

payment vergoed worden. Bij bundled payment wordt de hele keten van zorg op basis van de definitie van 

de bundle ingekocht. De criteria voor de definitie van deze bundle kunnen de populatie (burgerpopulatie of 

patiëntenpopulatie) of de fase van het ziektebeeld zijn (episodisch of chronisch). Een voorbeeld van bundled 

payment is een keten-DBC Diabetes Mellitus of een zorgzwaartepakket. Bij bundled payment krijgt de 

zorgaanbieder voor elke patiënt met een vergelijkbare zorgvraag een vast bedrag om alle diensten binnen 

het totale benodigde zorgaanbod te leveren, dus medicatie, verblijf in een kliniek, onderzoeken, apparatuur 

etc. Deze vorm van bekostiging stimuleert doelmatigheid binnen het zorgproduct: hoe minder interventies 

geboden worden, hoe meer de aanbieder overhoudt van het bedrag dat hij krijgt (Porter, 2016).

Bekostiging van GGZ behandeling in de ZVW is gelijk aan de fee for service. De behandelduur bepaalt de 

vergoeding. Een prikkel voor kwaliteit en doelmatigheid zijn niet in de bekostiging verwerkt. De financiering 

van geestelijke gezondheidszorg kent om deze reden een perverse prikkel: hoe meer tijd wordt besteed, hoe 

meer vergoeding. Deze perverse prikkel leidt tot frustraties bij patiënten, medewerkers en financiers. Een 

goed uitgevoerde populatiebekostiging zou hiervoor een oplossing kunnen zijn (KPMG, 2013).

Het zorgzwaartepakket in de WLZ en langdurige GGZ is een vorm van bundled payment op basis van 

chroniciteit. 

Er is geen eenduidige definitie van populatiebekostiging. “Engelse termen die het dichtst in de buurt komen 

zijn capitation en shared savings. Bij capitation ontvangt de zorgverlener een vast bedrag per verzekerde per 

maand of per jaar. Hiervoor moet ‘alle’ zorg binnen de betreffende tijdsperiode geleverd worden. Bij shared 

savings spreken één of meer zorgaanbieders met één of meer zorgverzekeraars af dat zij een deel van de 

besparingen ten opzichte van een benchmark mogen behouden” (Pomp, 2013). 

Bij capitation lopen zorgaanbieders een financieel risico, omdat budgetoverschrijdingen geheel of 

gedeeltelijk voor rekening komen van de zorgaanbieder. Bij shared savings is dit niet het geval, omdat 

deelnemers alleen het risico lopen een bonus mis te lopen. Het risico van een eventuele 

kostenoverschrijding ligt volledig bij de verzekeraar en er is om deze reden sprake van een eenzijdig risico. 

Shared savings bevatten om deze reden onvoldoende doelmatigheidsprikkels (Pomp, 2013).

Populatiebekostiging is het best toepasbaar wanneer sprake is van zorg met een duidelijk preventief of 

wijkgebonden karakter, of zorg waarbij heldere, afgrensbare diagnoses niet op de voorgrond staan. Hierbij 

valt te denken aan huisartsenzorg of wijkverpleging in de eerste lijn of begeleiding en welzijn in het sociaal 

domein. Elke vorm van zorg dient een doel voor de patiënt, zoals bijvoorbeeld minder klinische opnamen 

binnen een bepaalde populatie. Deze uitkomst kan gemeten worden en dient als uitkomstindicator bij de 

contractering van populatiebekostiging. De uitkomstindicator moet gecorrigeerd worden voor de 

zorgzwaarte van de populatie, bijvoorbeeld op basis van Sociaal Economische Situatie, leeftijd, geslacht). 
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Uitkomstindicatoren zijn essentieel bij populatiebekostiging, omdat anders het risico bestaat dat de 

zorgaanbieder zijn taken verzaakt en de patiënt niet de kwaliteit van zorg, begeleiding of ondersteuning 

ontvangt die hij nodig heeft. Als uitkomsten niet worden gemonitord, ontstaat het risico dat de aanbieder 

zijn taken verzaakt en de patiënten of burgers die echt zorg en ondersteuning nodig hebben, negeert. Dit 

leidt of tot hogere kosten verderop in de keten, of tot het verkommeren van delen van de populatie die de 

zorg of ondersteuning het hardst nodig hebben. Gemeenten zijn vanwege de lokale oriëntatie de meeste 

geschikte verantwoordelijke voor deze taak, omdat zij de populatie het beste kennen. 

Bij populatiebekostiging is de indicatiestelling niet meer noodzakelijk, omdat de zorgaanbieders niet meer 

inkomsten krijgen door meer indicaties. De huidige indicatiestelling leidt tot administratieve lasten en neemt 

taken over van de professional. Bij populatiebekostiging is de financiële prikkel ‘ontzorgen’ dezelfde prikkel 

als het streven naar zelfredzaamheid van de patiënt. Ook het vervallen van de administratieve last levert een 

kostenbesparing op (KPMG, 2013). 

In de literatuur is weinig beschreven over de effecten van populatiebekostiging of shared savings. 

De best beschreven settings zijn Kaiser Permanente en Accountable Care Organisations in de Verenigde 

Staten en het Gesundes Kinzigtal in Duitsland. In de Verenigde Staten worden Accountable Care 

Organisations (ACO’s) beschouwd als dè oplossing voor de kwaliteit en kosten van zorg. ACO’s zijn een groep 

van zorgverleners met een gezamenlijke doelstelling op kwaliteit en kosten. Deze zorgverleners werken over 

de grenzen van 0de, 1ste en 2de lijn samen. De ACO heeft zijn grondslag in het gezondheidscentrum en is 

gebaseerd op shared savings (Bruijnzeels, 2012). Onderzoekers van Harvard Medical School onderzochten of 

kwaliteitsmetingen en uitgaven bij ACO-contracten waren geassocieerd met lagere GGZ-uitgaven en hogere 

kwaliteit van zorg bij mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen. Er is geen relatie aangetoond (Busch, 

2016).Het Gesundes Kinzigtal is een kleinschalig experiment in Zuid Duitsland, waarin 31.000 verzekerden 

zijn geïncludeerd. Dit is een aanpak van populatiebekostiging op geïntegreerde zorg over alle verstrekkingen 

heen. Er zijn 2 evaluaties, die door de Gesundes Kinzigtal BV zelf zijn uitgevoerd, en er is om deze reden geen 

sprake van een onafhankelijke analyse. Er is (nog) onvoldoende inzicht in de bron van de besparingen in dit 

programma (Pomp, 2013). Uit deze cases blijkt dat nader, onafhankelijk onderzoek naar de effecten van 

populatiebekostiging en shared savings een belangrijke aanbeveling is. 

Maar wat valt in zijn algemeenheid te zeggen over de te verwachten effecten van populatiebekostiging op 

kosten, kwaliteit en toegankelijkheid? Als we inzoomen op de kosten, is te verwachten dat deze zullen 

stijgen. Integrale populatiebekostiging moedigt concurrentie tussen zorgaanbieders aan, omdat de verwijzer 

zoekt naar de goedkoopste zorgaanbieder in de tweede lijn. Mogelijk lokt dit ook nieuw aanbod uit. Ervaring 

in het buitenland leert dat de algehele kosten voor de verzekeraar, en dus per verzekerde, stegen als gevolg 

van forse beloning van kwaliteitsdoelen, pay for performance. 

Daarnaast werkt populatiebekostiging pas goed als de indicatie en gewenste behandeluitkomsten goed te 

omschrijven en controleren zijn. Dit is in de GGZ nog niet het geval. ‘Om deze reden is populatiebekostiging 

niet geschikt voor bekostiging van specialistische zorg in de tweede lijn, omdat de kostenhomogeniteit in de 

tweede lijn veel minder is dan in de eerste lijn. Hierdoor kunnen aanbieders eenvoudig hun resultaat 

verhogen door het afzien van dure vormen van zorg’ (KPMG, 2013).
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Met betrekking tot de kwaliteit van zorg is de verwachting dat populatiebekostiging leidt tot lagere kwaliteit 

en verminderde toegankelijkheid. Risico’s op langere wachttijden en upcoding van het risicoprofiel van de 

totale populatie of mogelijke doorverwijzing van relatief dure patiënten naar andere zorgaanbieders. Ook 

kan het voorkomen dat patiënten juist te laat worden doorverwezen om de kosten zo laag mogelijk te 

houden voor de verwijzer (Pomp, 2013).

Er is sprake van drie markten van gezondheidszorg, die gaan over de relaties tussen drie marktpartijen, de 

verzekerden, zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars. De overheid is en blijft betrokken op deze drie 

markten en om deze reden is in Nederland sprake van gereguleerde marktwerking. 

Figuur 7: Markten in de gezondheidszorg (Boot, 2005)

Eén van de effecten van populatiebekostiging is dat concurrentie tussen zorgaanbieders wordt versterkt. 

Zolang dit niet ten koste gaat van de kwaliteit en toegankelijkheid is dit een positief effect van 

populatiebekostiging. De effecten op de inkoopkosten tussen deelnemende- en niet-deelnemende 

zorgverzekeraars kunnen positief en negatief zijn, afhankelijk van de uitkomst. Als een niet-deelnemende 

zorgverzekeraar hogere kosten krijgt door populatiebekostiging verslechtert dit de concurrentiepositie op de 

verzekeringsmarkt, doordat de kosten per verzekerde stijgen ten opzichte van de concurrent. 

Te verwachten is dat de kosten door populatiebekostiging zullen stijgen. Populatiebekostiging is niet 

geschikt voor bekostiging van specialistische zorg in de tweede lijn, omdat de kostenhomogeniteit in 

de tweede lijn veel minder is dan in de eerste lijn. Hierdoor kunnen aanbieders eenvoudig hun 

resultaat verhogen door het afzien van dure vormen van zorg.

De kwaliteit van zorg zal lager worden en toegankelijkheid verminderen. Risico’s op langere 

wachttijden en upcoding van het risicoprofiel van de totale populatie of mogelijke doorverwijzing 

van relatief dure patiënten naar andere zorgaanbieders. Ook kan het voorkomen dat patiënten juist 

te laat worden doorverwezen om de kosten zo laag mogelijk te houden voor de verwijzer.
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Financiering preventie

In het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn is het ministerie van VWS beleidsverantwoordelijke voor 

preventie. Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

preventiebeleid. 

Elke partij heeft zijn eigen verantwoordelijkheid:

• Zorgverzekeraars richten zich vanuit de zorgverzekeringswet op geïndiceerde preventie en 

zorggerelateerde preventie. 

• De gemeenten hebben vanuit de Wet Publieke Gezondheid de taak gezondheidsbeschermende en 

gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit (waaronder 

het voorkomen en opsporen van ziekten). Vanuit de WMO heeft de gemeente de opdracht 

maatregelen te treffen die er op gericht zijn te voorkomen dat burgers op maatschappelijke 

ondersteuning aangewezen zullen zijn. En vanuit de Jeugdwet dient de gemeente preventieve en 

vroeg-signalerende interventies te bieden. 

Ondanks de wettelijke basis en gezien het beschreven belang van preventie zal ook gekeken moeten worden 

naar de mogelijkheden deze te realiseren. Soeters en Verhoeks (2015) beschrijven dat in de praktijk 

gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars op een aantal belemmeringen en barrières te stuiten in de 

financiering van preventie. De beschreven problemen zijn:

• Problemen rond verantwoordelijkheidsverdeling; 

De verantwoordelijke uitvoerder voelt zich niet altijd even verantwoordelijk voor de organisatie en 

toeleiding naar preventie. Daarnaast is de verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeente en 

zorgverzekeraar niet helder. En er bestaan wettelijke belemmeringen voor zorgkantoren om te 

investeren in preventie. 

• Negatieve verhouding eigen kosten en eigen baten voor de partij die investeert in preventie;

Vanuit economisch perspectief zal de partij die investeert in preventie kijken naar de verhouding 

tussen eigen kosten en eigen baten. De geïnvesteerde kosten vertalen zich veelal terug in baten bij 

meerdere partijen. 

• Verkeerde prikkels in verevenings- en/of bekostigingssystemen;

Risicoverevening en bekostigingssystemen kunnen verkeerde prikkels bevatten wat een negatieve 

prikkel betekent om te investeren in preventie. 

De vraag is hoe de financiering van preventie de komende jaren concreet kan worden verbeterd.

Soeters en Verhoeks (2015) maken hierin een onderscheid tussen preventie zonder of met onvoldoende 

financiële baten en preventie met voldoende financiële baten. Wanneer preventie alleen leidt tot niet-

financiële baten, zoals een gelukkiger leven, is het onwaarschijnlijk dat hier in de toekomst financiële 

middelen voor beschikbaar komen. Indien deze preventie wel gewenst is vanuit bijvoorbeeld een 

maatschappelijk of individueel oogpunt is het mogelijk deze uit respectievelijk collectieve middelen te 

financieren of vanuit eigen middelen van een cliënt. Collectieve middelen kunnen bijvoorbeeld in de vorm 

van een subsidie vormgegeven worden. Vanuit het zorgdomein zou dit vanuit het verzekerde pakket kunnen 

worden vergoed indien verzekeraars gecompenseerd worden via de risicoverevening. 

Wanneer preventie voldoende financiële baten kent ten opzichte van de kosten, is de kans van slagen groter 

wanneer de baten terecht komen bij één partij. Deze partij heeft namelijk een prikkel om de maatregel zelf 

uit te voeren. Echter in de praktijk blijken de baten veelal terecht te komen bij meerdere partijen waardoor 
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de kans groot is dat voor elke partij afzonderlijk de baten onvoldoende zijn om de kosten van de investering 

te rechtvaardigen. 

Figuur 8: voorbeeld kosten en batenverdeling partijen (bron zorgmarktadvies)

Al eerder beschreven we de (beperkte) bekende mogelijkheden van shared savings en populatiebekostiging.

Soeters en Verhoeks (2015) doen concrete aanbevelingen ten aanzien van de financiering van preventieve 

maatregelen met voldoende financiële baten. Zij zien mogelijkheden in een regionaal preventiefonds en 

adviseren zelfs concreet om in twee WMO-regio’s te starten met een meerjarige pilot. 

Een regionaal preventiefonds is een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars en gemeenten in een 

bepaalde regio en kan aangevuld worden met andere partijen, zoals het Zorgkantoor. Dit fonds stelt een 

gezamenlijk regioplan op die de basis vormt van een gezamenlijke regiovisie. Het fonds ontvangt benodigde 

financiële middelen van de participerende partijen en kan opgebouwd worden uit bijdrage van:

• zorgverzekeraars: op basis van rato verzekerden in de regio

• gemeente: vanuit WMO budget naar rato aantal inwoners

• overige partijen

Een regionaal preventiefonds is een relatief eenvoudig en praktisch model dat een oplossing biedt door de 

kosten van een investering te delen en meer integrale besluitvorming over financiering mogelijk te maken. 

Tegelijk biedt deze regionale opzet ruimte om aan te sluiten bij lokale wensen en behoeften. De grootste 

zwakte in deze aanpak is dat alle betrokken partijen unaniem moeten besluiten over de investeringen die 

worden gedaan. Er bestaat daardoor een risico op trage, langlopende besluitvormingsprocessen en 

bureaucratisering. 

Stimuleer preventie met financiële baten door oprichting van een regionaal Preventiefonds.
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3. METHODEN

In dit hoofdstuk worden de gehanteerde methoden van onderzoek beschreven. 

In eerste instantie wordt ingegaan op het onderzoeksontwerp en hierna volgt de beschrijving van de 

onderzoekspopulatie en de onderbouwing voor de keuzes voor deze personen. Tot slot wordt de 

datacollectie en –analyse beschreven.

3.1 Onderzoekstechnisch ontwerp

Als onderzoeksstrategie is gekozen voor een explorerend kwalitatief onderzoek. Er is een doelgerichte 

selectie van de geïnterviewden gemaakt op basis van convenience en purposive sampling: er is toegang tot 

de geïnterviewden en de informatie uit de interviews draagt bij aan de doelstelling. De setting van het 

onderzoek is een naturalistisch design, een veldstudie, en heeft een explorerend karakter (Verschuren, 

2007).

3.2 Onderzoekspopulatie

De onderzoekspopulatie bestaat uit bestuurders uit de GGZ en decisionmakers bij zorgverzekeraars en in het 

sociaal domein. De onderzoekspopulatie zag er als volgt uit:

Mw. E. de Ruijter GGZ in Geest Bestuurder GGZ

Mw. R. Vernimmen Altrecht Bestuurder GGZ

Dhr. S. Valk Parnassia Groep Bestuurder GGZ

Mw. C. Verdoold Zilveren Kruis Manager inkoopstrategie GGZ

Dhr. J. van der Rijst Zorgverzekeraars Nederland Sr. Beleidsadviseur GGZ

Dhr. M. Maijer CZ Zorginkoper GGZ

Dhr. I. Kloppenburg Vereniging Nederlandse Gemeenten Beleidsadviseur

Mw. L. Adolf Gemeente Zaanstad Strategisch adviseur WMO

Mw. C. van der Geer Gemeente Zaanstad Kennisspecialist

De selectie van de respondenten is een strategische steekproef. Alle vooraf geselecteerde respondenten zijn 

daadwerkelijk geïnterviewd. Mogelijk is dit een positief element in de betrouwbaarheid van het onderzoek.

Bij de zorgbestuurders is gekozen voor financiële en meer inhoudelijk georiënteerde zorgbestuurders van 

grote toonaangevende geïntegreerde GGZ-instellingen die zich sterk ontplooien op het gebied van

herstelondersteunende zorg. Financiële en geografische omvang variëren per zorgaanbieder.

De selectie van de zorgverzekeraars is gebaseerd op een verwacht verschil in inkoopbeleid en -strategie. 

Zorgverzekeraars Nederland zijn geïnterviewd vanwege de overkoepelende functie als brancheorganisatie.

Gedurende de interviews met zorgaanbieders en verzekeraars werd duidelijk dat we de onderzoekspopulatie 

moesten uitbreiden met interviews in het sociaal domein, omdat gemeenten de financier zijn van de 

domeinen gericht op maatschappelijk en persoonlijk herstel. Vereniging Nederlandse Gemeenten is het 

koepelorgaan van gemeenten. We hebben gekozen voor de Gemeente Zaanstad, omdat deze stad landelijke 

bekendheid geniet om hun herstelgerichte benadering. 
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Daarnaast zijn zij actief in de EPA-taskforce van Zaanstreek Waterland en bij de beleidsontwikkeling van 

Beschermd Wonen binnen VNG. Zaanstad is een middelgrote stad.

3.3 Datacollectie en –analyse

Ter voorbereiding op het onderzoek heeft er vooronderzoek plaatsgevonden. Tijdens het vooronderzoek 

hebben we de Inspiratieconferentie van het Jongerius-congres in Zeist bezocht. Het thema van deze 

conferentie was versterking van de samenwerking tussen het medische en sociale domein ten behoeve van 

herstel. Daarnaast bezochten we de Leerkring EPA, waar de deelnemers, projectleiders, voorzitters en 

financiers van de EPA-taskforces waren uitgenodigd om met elkaar middels actie-leren ervaringen uit te 

wisselen. Tot slot voerden we ter voorbereiding op het literatuuronderzoek gesprekken met key opinion 

leaders in Nederland op het gebied van de volgende onderwerpen:

• Herstelgericht werken en FACT, dhr. N. Mulder, hoogleraar en psychiater bij de Parnassia Groep;

• populatiemanagement en –bekostiging, dhr. E. van der Hijden, senior beleidsadviseur bij Zilveren 

Kruis en het Talma Instituut.

In het literatuuronderzoek hebben is gebruik gemaakt van beleidsnotities, wetenschappelijke literatuur, 

rapporten en kamerbrieven met een voorkeur voor Nederlandse literatuur vanwege de landelijke relevantie 

van het onderwerp. De zoektermen waar op gezocht is zijn de topics (zie bijlage 3) voortkomend uit de 

beleidsnotitie Over de Brug waarbij gezocht is via de geijkte zoekmachines, zoals Google Scholar en Pubmed.

Hierin is de sneeuwbalmethode gebruikt door via bronnen in bestudeerde artikelen en rapporten het 

onderzoek verder te voort te zetten. 

Op basis van het literatuuronderzoek hebben we de Gyroscoop van Herstel ontwikkeld. Het theoretisch 

kader en de resultaten zijn beschreven volgens dit model. 

In het empirisch onderzoek zijn bestuurders en financiers geïnterviewd over belemmerende en 

bevorderende factoren bij herstelondersteunende zorg. Alle interviews hebben we gezamenlijk afgenomen, 

wat bijdraagt aan de betrouwbaarheid van het onderzoek. De gesprekken hebben face to face 

plaatsgevonden en zijn met toestemming van de geïnterviewden vastgelegd door middel van 

geluidsopnamen en uitgewerkt in verbatim. Fragmenten uit de interviews zijn open gecodeerd (Boeije, 

2014). Hierna hebben we de fragmenten met dezelfde code uit de interviews samengevoegd per topic en 

met elkaar vergeleken op verschillen en overeenkomsten (axiaal coderen). De informatie uit interviews is 

geanalyseerd en verwerkt in de resultaten.
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4. RESULTATEN

In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van de interviews met de bestuurders en financiers in de 

geestelijke gezondheidszorg. We hebben de respondenten in een semi-gestructureerd interview gevraagd 

naar financiële en organisatorische factoren die herstelondersteunende zorg belemmeren of bevorderen en 

hebben de resultaten geordend volgens de principes van de Gyroscoop van Herstel naar behoeften en 

wensen van de mens, resources en wetgeving en financiering. 

Centraal in dit hoofdstuk staat het individu als mens. In het theoretisch kader is aangegeven dat herstel en 

herstelondersteunende zorg gaat over het samenspel van klinisch, maatschappelijk en persoonlijk herstel; 

drie dimensies die zich over verschillende sectoren heen bewegen. In de herstelondersteunende zorg staat 

de herstelvraag centraal. Begeleiding, behandeling en ondersteuning moeten onderling afgestemd worden 

op de individuele behoefte en capability van de mens. In het uitwerken van de resultaten wordt ingegaan op 

deze drie dimensies en de betekenis daarvan volgens de respondenten. Daarna zal ingegaan worden op de 

organisatorische en financiële aanbevelingen vanuit de respondenten. 

4.1 Behoeften en wensen van de mens met een ernstig psychiatrische aandoening

In alle interviews komt naar voren dat de continue dialoog over herstelondersteunende zorg een 

verlammend effect kan hebben. Deze dialoog richt zich veelal en te eenzijdig op de zogeheten 

systeemdiscussies als oplossing van ervaren problemen in het veld. De respondenten geven aan dat het 

belangrijk is te acteren; te doen in plaats van praten. Ze zeggen dat de aanwezige mogelijkheden nog 

onvoldoende benut zijn en de grenzen van het stelsel nog onvoldoende zijn opgezocht. Dit biedt kansen op 

casusniveau en lokaal niveau. Twee van de respondenten geven aan dat ook de dialoog over definities van 

de doelgroep en de daaruit voortvloeiende (semantische) discussies niet bijdraagt aan verbetering van de 

zorg. Hiermee gaat het gesprek de verkeerde kant op en wordt voorbij gegaan aan de individuele wensen, 

mogelijkheden en kansen. 

“We moeten niet óver patiënten praten, maar met patiënten.”

Alle respondenten geven aan dat herstelondersteunende zorg gaat over het herstel van het totale leven en 

dat het belangrijk is wensen, mogelijkheden en behoeften van mensen op de verschillende dimensies steeds 

in kaart te brengen. Zorg voor mensen met een EPA moet op alle dimensies plaatsvinden, omdat alleen dan 

bijgedragen wordt aan herstel. Een gegeven voorbeeld is dat klinische behandeling alleen zin heeft als er ook 

een passende veilige woonruimte is. Daarbij wordt aangegeven dat ook binnen een dimensie een goede 

samenhang moet zijn. De integrale benadering vraagt maatwerk en geïntegreerde benadering in plaats van 

een volgordelijkheid van zorgactiviteiten. 

Uniform komt het belang van wonen naar voren. Het hebben van een passende, duurzame en veilige 

woonruimte vormt een fundamenteel aspect van de zorg. Eén van de respondenten geeft hierover specifiek 

aan dat het hebben van een passende woonruimte een basisrecht is. Ondanks het onderstreepte belang van 

woonruimte blijkt het dat de woonbehoefte in de praktijk nog onvoldoende vorm krijgt. 
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Belemmeringen die aangegeven worden, zijn de beschikbaarheid van betaalbare woonruimte in een goede 
woonomgeving en het gevoerde beleid rondom in- en doorstroom van woonvoorzieningen waarin begeleide 
en beschermde voorzieningen meer en meer ingericht worden als tijdelijke voorzieningen. Dit beleid dat 
gericht is op zelfstandig en geïntegreerd wonen staat volgens een van de respondenten haaks op de 
individuele woonwensen en mogelijkheden. Naast het belang van wonen is het belangrijk om de behoefte 
op dagbesteding en sociale verbinding (eenzaamheidsvraagstukken) in kaart te brengen en hierin 
ondersteuning en begeleiding te bieden. 

Ervaringsdeskundigheid wordt specifiek genoemd als belangrijke motor binnen het persoonlijke herstel, als 

aanjager van het herstelproces van een persoon, maar ook als instrument om de patiënt in staat te stellen 

de rol van patiënt te verlaten en te stappen in de rol van specialist en werknemer. Eén van de belangrijkste 

belemmerende factoren in het persoonlijke herstel is de stigmatisering van de psychiatrische patiënt. Deze 

stigmatisering staat volwaardige maatschappelijke integratie in de weg. Vanuit de zorgaanbieders wordt 

aangeven dat dit niet alleen een maatschappelijk probleem, maar ook een probleem van de sector is. Een 

voorbeeld hiervan is dat het opmerkelijk is dat ervaringsdeskundigen steeds gevraagd wordt hun 

persoonlijke verhaal te vertellen maar dat de bestuurder of de psycholoog dat zelf niet doet of hiertoe 

uitgenodigd wordt. Een ander geeft hierover aan dat het opmerkelijk is dat een patiënt met stressklachten 

naar de psychiater verwezen wordt, terwijl de collega met overspannenheidsklachten naar een coach gaat. 

Klinisch herstel lijkt zich te richten op de primaire klachten van de ziekte, maar daarover zeggen een aantal 

respondenten dat die benadering te smal is. Naast de symptoombehandeling van de primaire ziekte is het 

behandelen van co-morbiditeit heel belangrijk. Zij bevelen specifiek aan om als zorgaanbieder de zorg 

dusdanig in te richten dat ook bijkomende problemen aandacht krijgen binnen de behandeling mede 

vanwege de beperking op de levensverwachting van de doelgroep. Hierin worden specifiek diëtiek, somatiek 

en trauma genoemd. De helft van de respondenten nodigt uit om de zorg niet alleen reactief vorm te geven 

maar juist pro-actief. Somatische zorg vormt hierin een belangrijk onderdeel van de preventie en zorg voor 

mensen met een ernstig psychiatrische aandoening die gemiddeld 15 jaar kortere levensverwachting hebben 

dan de rest van de maatschappij. Het financieringsstelsel draagt beperkt bij aan het verhogen van deze 

levensverwachting. Het stelsel staat in het teken van het vergoeden van ziekte in plaats van het vergoeden 

van gezondheid. Volgens respondenten is het stelsel dusdanig ingericht dat organisaties financieel profijt 

hebben bij de ernst van de ziekte, omdat zwaardere interventies zoals een klinische opname beter vergoed 

worden. Dit staat haaks op de behoefte van personen om niet of juist minder ernstig ziek te worden. Om 

deze reden pleiten twee respondenten specifiek voor het belonen van gewenste gedragingen en resultaten 

van cliënten, bijvoorbeeld door het financieel belonen van gewichtsverlies, stoppen met roken of gebruik 

van medisch noodzakelijke medicatie. Deze beloning op casusniveau zou doorgetrokken moeten worden 

naar financiering van de zorg. Nu gaat er veel meer geld uit naar de meest zware interventies, terwijl het 

gewenst zou zijn als er meer vergoeding uit zou gaan naar mildere of het voorkomen van interventies. 

Respondenten benoemen de mogelijkheden om gezondheid te belonen op individueel niveau. Als voorbeeld 

wordt het programma “money for medication” genoemd, waarin mensen met psychotische problemen 

financieel beloond worden als zij hun medicatie gebruiken. Deze aanpak van beloning zal bij het onderwerp 

preventie verder aan bod komen. Er is een groot belang voor levensloopaanpak waarin een duurzame 

nabijheid van zorg geborgd wordt, een zogeheten presentiebenadering. Belemmering hierin is dat de regels 

en richtlijnen om dit vorm te geven en vergoed te krijgen als organisatie dit nauwelijks toelaten. De 

respondenten verschillen hierin wel van mening over hoe deze duurzame presentiebenadering vormgegeven 

moet worden. Is dat vanuit de zorgorganisatie of juist vanuit gemeentelijk domein? 
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Belemmerende factoren bij behoeften en wensen:

• Systeemdiscussies leiden niet tot oplossingen.

• Grenzen van het stelsel zijn nog onvoldoende onderzocht.

• Discussie over de definitie van EPA is een semantische discussie.

• Beschikbaarheid van betaalbare en veilige woonruimte.

• Stigmatisering van mensen met een ernstig psychiatrische aandoening.

• Financiering is ingericht op vergoeden van ziekte in plaats van gezondheid.

• Financiering ondersteunt het presentieprincipe onvoldoende.

Bevorderende factoren bij behoeften en wensen:

• Ervaringsdeskundigen zijn een motor van herstel.

• Behandeling van co-morbiditeit.

• Samenwerking op casusniveau.

Aanbevelingen bij behoeften en wensen

• Draag samen zorg voor duurzame woonmogelijkheden die aansluiten bij de individuele wens en 

behoefte van personen. 

• Werk samen op casus niveau en zoek hierin de grenzen van de mogelijkheden op.

• Ondersteun cliënten in dagbesteding en sociale vraagstukken.

• Investeer in positieve somatische gezondheidsontwikkelingen bijvoorbeeld door beloning van 

gezondheidsbevorderende activiteiten.

• Organiseer duurzame presentiebenadering.

4.2 Resources

Om vorm te geven aan de wensen en behoeften van het individu zijn resources noodzakelijk, die als een schil 

om de behoeften van de patiënt heen moeten komen te liggen om het individu te ondersteunen, begeleiden 

en behandelen in het vervullen van behoeften en wensen. Deze resources grijpen op elkaar in en zijn niet los 

van elkaar te zien. Deze resources zijn onderwerp van de resultaten in deze paragraaf. 

“Een doelgroep die gebaat is bij integraliteit wordt beloond met het meest verkavelde stukje sociale 

verzorgingsstaat dat we hebben in NL. Het is eigenlijk te bizar voor woorden!” 

De respondenten zijn het unaniem met elkaar eens dat mensen met een ernstig psychiatrische aandoening 

behoefte hebben aan een totaalpakket van behandeling, begeleiding en ondersteuning. De intensiteit en 

samenhang tussen behandeling, begeleiding en ondersteuning kan wisselend zijn in de loop der tijd. Doordat 

dit totaalpakket domeinoverstijgend is, is er per definitie sprake van intersectorale samenwerking. Deze 

intersectorale samenwerking vindt plaats in een systeem van verschillende wetgevende kaders en 

dientengevolge verschillende financiers met verschillende verantwoordingseisen en systemen voor 
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bekostiging. Ook de toegang tot de domeinen is verschillend. Als voorbeeld hiervan bepaalt de verwijzing 

door de huisarts op basis van een vermoeden van een stoornis de toegang tot de Zorgverzekeringswet, 

terwijl maatwerkvoorzieningen of beschermd wonen in het sociaal domein onafhankelijk geïndiceerd 

worden. Slechte afstemming over indicatiestelling tussen het sociaal domein en de zorgverzekeringswet kan 

op casusniveau herstelbelemmerend werken. Het is belangrijk om toegang vanuit elke invalshoek goed te 

ondersteunen. Alle respondenten benoemen dat deze sectoroverstijgende samenwerking tussen de 

verschillende actoren in de behandeling, begeleiding en ondersteuning herstelondersteunende zorg 

bemoeilijkt. 

“De patiënt is niet gek, maar het systeem is gek.”

Het is van belang dat herstelondersteunende zorg regionaal georganiseerd wordt met diverse partijen. 

Genoemde partijen zijn met name woningbouw, welzijn, sociale wijkteams en GGZ aanbieders. De 

belemmering die wordt genoemd, is dat de zorgverzekeraar landelijk dekkend zorg inkoopt voor zijn eigen 

verzekerden terwijl gemeenten lokaal zorg financieren. Daarnaast wordt een spanningsveld ervaren tussen 

enerzijds de ontwikkeling van landelijke standaarden en inkoop versus regionale en lokale ontwikkelingen 

anderzijds. 

“We hebben echt met zijn allen een soort monster gecreëerd dat een eigen dynamiek heeft en waar niemand 

het overzicht over heeft.”

Een belangrijke ontwikkeling is het inzetten ván en het inzetten óp een eigen netwerk van cliënten. Hiervoor 

is een betere informatievoorziening en het beschikbaar stellen van resources in de vorm van bijvoorbeeld 

herstelacademies noodzakelijk. Hierdoor kan een belangrijke bijdrage geleverd worden in het herstellen van 

de eigen kracht van cliënten. Psycho-educatie is een cruciale factor voor het inzetten van het netwerk voor 

de cliënt, dit netwerk kan ook duurzaam contact houden met de cliënt (presentieprincipe). Het organiseren

van een (in)formeel netwerk met de cliënten is volgens respondenten een belangrijke sleutel in het 

voorkomen van recidive of het beperken van de ernst ervan. Respondenten bevelen aan dat het 

steunsysteem actief betrokken wordt en blijft bij de zorg van de cliënt en dat zij toegang hebben tot 

informatie en ondersteuning indien gewenst. Een belemmerende factor hierin is dat het ondersteunen van 

het netwerk geen financiële vergoeding kent, terwijl zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het 

voorkomen van de inzet van dure intensieve zorginterventies. 

Er zijn positieve verwachtingen over de mogelijkheden die e-health kan bieden in het vormgeven van 

communicatie en het verbinden van partijen aan elkaar. Dat kunnen zowel cliënten en/of zijn naasten zijn als 

ook tussen zorgverleners binnen en tussen organisaties. Deze verbinding en communicatie staat in dienst 

van de zorgcoördinatie die een sleutelrol speelt in herstelondersteunende zorg. Opmerkelijk is dat e-health 

in de interviews slechts door één respondent op eigen initiatief ingebracht werd als onderwerp. 

“Hoe zorg je dat je mensen ziet, hoe kun je signalen aan elkaar verbinden en binnen een breed netwerk 

opereren?”

Vanuit de gesprekken komt naar voren dat de decentralisatie van de AWBZ naar de WMO leidt tot een 

toename van de autonomie van gemeenten. Dit heeft tot gewenst effect dat gemeenten meer 

verantwoordelijkheid voor participatie en huisvesting hebben gekregen. Dit is een kans voor de 

intersectorale samenwerking, doordat wettelijke verplichtingen gemeenten dwingen hun 

verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van burgers met ernstig psychiatrische aandoeningen. 
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Deze versterking van de autonomie van gemeenten leidt tegelijkertijd tot een belemmering: gemeenten zijn 
namelijk autonoom verantwoordelijk en er is gefragmenteerd beleid tussen gemeenten onderling. Hierdoor 
is het moeilijk om tot een regionale, eenduidige koers te komen. Verdere decentralisatie van bijvoorbeeld 
beschermd wonen geeft meer schotten, waardoor intersectorale samenwerking tussen gemeenten nog 
belangrijker wordt dan op dit moment met de zogenoemde centrumgemeenten die beschermd wonen. Het 
probleem van afstemming wordt groter. De organisatiestructuur van de gemeenten binnen de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten draagt zeker bij aan een continue dialoog over de wijze waarop de zorg (samen) 
geregeld moet worden, maar het ontbreekt de Vereniging aan doorzettingsmacht en tuchtigingsmacht. Hoe 
ga je bijvoorbeeld om met keuzes van een gemeente die afwijken van de landelijke uitgangspunten? Of hoe 
ga je om met geschillen tussen gemeenten?

Afstemmingsproblemen worden ervaren als een belemmering, maar de vraag is of dit het gevolg is van de 

huidige financiering. En vervolgens vraagt een respondent zich af of een stelselwijziging dan de oplossing is 

voor het probleem. Een andere respondent geeft aan dat men onvoldoende alle ruimte in het stelsel heeft 

onderzocht. Als er vastgelopen wordt in het systeem dan moeten zorgverleners op casusniveau, 

bijvoorbeeld in een proeftuin, onderzoeken wat het herstel stremt en hoe je dit kunt oplossen. Maak in een 

proeftuin helder hoe het zorglandschap er regionaal en lokaal uit ziet. Hierdoor worden inter- en 

intrasectorale samenwerkingsverbanden zichtbaar, maar creëert men ook eigenaarschap bij de verschillende 

organisaties. Wie is verantwoordelijk voor welk onderdeel van herstel? Zijn er intersectorale teams? Zijn er 

intrasectorale teams van bijvoorbeeld verslavingszorg en GGZ? Met wie werken zij samen (gemeente, 

andere lokale partijen)? Beschrijf dit en maak helder hoeveel er besteed wordt en wat men wil bereiken in 

de regio. Stel gezamenlijke uitgangspunten vast in een regionale ontwikkelagenda. Het is volgens 

respondenten aan te bevelen dat deze lokale ervaringen gebundeld naar de landelijke platforms gebracht 

worden via de brancheverenigingen (Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten) naar de Nederlandse Zorg Autoriteit. Dit is volgens hen een belangrijke weg om regelruimte te 

creëren in wettelijke kaders op basis van ervaringen rondom de mogelijkheden en onmogelijkheden. 

Het zorglandschap is een landschap van systemen die nauw op elkaar aansluiten en afgestemd zijn. Echter in 

de complexe zorg voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening nemen financiers en aanbieders 

het standpunt in dat de systemen niet leidend moeten zijn. Zij geven aan dat uitzonderingen bestaan en 

geven aan dat het belangrijk is vertrouwen te hebben dat uitzonderingen ter goede trouw worden ingezet. 

Hiervoor is het noodzakelijk dat uitzonderingen mogelijk worden gemaakt wetende dat mensen met ernstig 

psychiatrische aandoeningen niet in vaste “hokjes” passen. Bij vertrouwen is het passend dat partijen 

(zorgaanbieders en financiers) elkaar de ruimte geven en nemen om zaken te regelen, ook als dat niet 

binnen de eigen sector past. De 80/20 regel wordt door alle respondenten genoemd: 80% van de situaties 

kan in de het huidige stelsel prima worden opgelost en voor 20% bedenk je met elkaar vanuit de casuïstiek 

oplossingen en samen kan dit bottom up tot aanpassingen van het systeem leiden. Dit vergt van bestuurders 

en financiers dat top down gestimuleerd moet worden om te kunnen schoppen. Bottom up moet men ook 

willen en durven schoppen, “Zaken van onderaf afdwingen,” aldus een respondent. 

“We denken systemen met systemen op te lossen.”

EPA vraagt enerzijds specialistische geïntegreerde aanpak en anderzijds generalistische benadering, wat als 

een belemmering wordt ervaren. Des te belangrijker is het dat zorgaanbieders hun corebusiness moeten 

bepalen en beslissingen nemen over de visie van een instelling. Dat betekent dat men keuzes moet maken 

over welke zorg of ondersteuning wordt geboden en wat beter door andere partijen kan worden gedaan, 

bijvoorbeeld doordat zij hier beter in zijn. In het bepalen van de visie en koers van een organisatie is het 
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cruciaal ook te bepalen hoe de samenwerking met andere partijen vorm zal krijgen om de integraliteit van 

de zorg te kunnen borgen. Een verdere aanbeveling is erkenning dat de problemen van de doelgroep 

multifactoraal zijn wat leidt tot een diffuus en versnipperde benadering vanuit verschillende domeinen. 

Maar eigenlijk vragen deze problemen samenwerking vanuit verschillende deskundigheden en een 

drempelloze samenwerking tussen diverse domeinen. Het is afhankelijk op welke zorg- of hulpvraag iemand 

in beeld komt en bij wie, wat er daarna wordt geboden aan behandeling, begeleiding en/of ondersteuning. 

Iemand kan bijvoorbeeld met schulden aankloppen bij de gemeente of met een psychose terechtkomen in 

de GGZ. De ingang bepaalt grotendeels de herkenning en het vervolg. 

“Schoenmaker blijf bij je leest èn neem je verantwoordelijkheid voor hele populatie.”

Doelstellingen bereiken is gemakkelijker als er één opdrachtgever is, die bepaalt wat bereikt moet worden 

en dit is ook de partij die andere partijen op deelwerk aan elkaar verbindt. Een respondent legde het uit als 

een werktuigbouwkundig ingenieur die een brug moet bouwen. Aan beide zijden van de wal moeten 

werkzaamheden worden verricht om de bruggenbouw voor te bereiden. Andere partijen bereiden de 

constructie en het materiaal voor. Veel verschillende leveranciers, maar met dezelfde doelstelling, waar één 

opdrachtgever verantwoordelijk voor is. Wanneer we deze gedachtegang doortrekken naar mensen met 

ernstig psychiatrische aandoeningen is op micro-niveau de patiënt de opdrachtgever en op macro-niveau 

een financier van de zorgaanbieder. Wanneer dit werkelijk het uitgangspunt is, zou de 

klant/burger/patiënt/mens en zijn wensen en perspectief leidend zijn en de samenwerking tussen sectoren 

daar omheen georganiseerd moeten worden. Op alle niveau’s moet de samenwerking beter, niet alleen op 

operationeel niveau. Alle respondenten zeggen dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, maar in de 

praktijk zien we dit nog niet de vorm krijgen, die voor de burger met ernstig psychiatrische aandoeningen 

het optimale resultaat oplevert. Eén respondent beveelt echter aan om intrasectorale samenwerking de 

verantwoordelijkheid te maken van de organisatie, wat in tegenstelling is met de eerdere aanbeveling om 

een opdrachtgever op micro- en macro-nivo aan te wijzen. Respondenten (zorgaanbieders) geven aan dat zij 

financiële belemmeringen ervaren om gezamenlijk of over de schotten van domeinen activiteiten vorm te 

geven op casusniveau die herstel zouden bevorderen maar financieel niet gedekt worden en om deze reden 

financiële risico’s geven. 

Vanuit gemeente en aanbieders komt naar voren dat de presentiebenadering een sleutel is. Zezeggen dat 

samenwerking ten dienste moet staan van deze benadering waarin stappen en volgordelijkheid van 

behandeling, begeleiding en ondersteuning maatwerk is en niet gestandaardiseerd kan zijn. De woonladder

daarentegen is een voorbeeld waarbij sprake is van standaardisatie in plaats van maatwerk. Hierbij wordt 

ingezet op een verbetering van de woonsituatie op de woonladder door stappen naar zelfstandigheid te 

zetten: steeds een zelfstandiger woonvorm. Die standaardisering kan nadelig zijn. Gevolg van deze visie op 

wonen is namelijk dat mensen veel verhuizingen meemaken, terwijl bij een visie op herstel de behoefte van 

de klant centraal staat en als deze zelfstandig wil wonen dit de doelstelling is. Ook in dit voorbeeld, het 

wonen, gaat het over samenwerking tussen zorgaanbieders, welzijn, gemeente en woningbouwcoöperaties. 

Het belang van deze samenwerking wordt door alle respondenten genoemd, maar niet overal is 

daadwerkelijk samenwerking tussen deze partijen. Als metafoor voor gezamenlijkheid en maatwerk in plaats 

van volgordelijkheid hebben we in verschillende interviews de estafette versus de Elfstedentocht gebruikt. 

Bij een estafette wordt het stokje doorgegeven aan de volgende renner. Het risico bestaat dat het stokje 

onderweg valt. Bij de Elfstedentocht verzorgt de hele ploeg het volledige parcours. Deze metafoor werd door 

de respondenten herkend en omarmd. 
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De relatie tussen financiers in het sociaal domein en de zorgverzekeringswet kent een sterke scheiding of 

“Trump-muur” zoals een van de respondenten deze noemde. Dit houdt beweging tegen en sterk gescheiden 

activiteiten, die de neiging hebben tot protectionisme binnen het eigen domein waardoor ontmoeting 

moeilijk is, zowel regionaal, als landelijk tussen de brancheverenigingen, Zorgverzekeraars Nederland en 

Vereniging Nederlandse Gemeenten. Er zijn kansen om op casus-niveau door de muur heen te breken door 

ruimte te zoeken binnen de systemen. Elkaar kennen en ontmoeten is hierin cruciaal. De domeinenstrijd 

kwam in meerdere interviews aan de orde en staat gedeelde verantwoordelijkheid in de weg. Een andere 

respondent (van een branchevereniging) ziet kansen en een rol weggelegd voor de brancheverenigingen, 

omdat zij kunnen ondersteunen in het opzetten van een gezamenlijke koers en daaruit volgende 

veranderopgaven. Er is een samenwerkingsagenda tussen VNG en ZN , die een bijdrage kan leveren om 

gemeenten en zorgverzekeraars aan elkaar te verbinden. Belangrijk is dat deze samenwerkingsagenda 

eenduidig wordt opgesteld met heldere doelen ten behoeve van de doelgroep. Als belemmering wordt het 

polderlandschap van deze verenigingen genoemd. De centrale overheid zou een faciliterende en 

verbindende rol kunnen vervullen zonder af te doen aan de decentralisatie.

Een vaak genoemde belemmering is dat problemen praktisch kunnen worden opgelost, maar de 

doelstellingen hierbij vaak te theoretisch gesteld zijn en daardoor onvoldoende aansluiten bij de 

complexiteit van de doelgroep en hun mogelijkheden en beperkingen. Als voorbeeld wordt het probleem 

van geschikte woonruimte genoemd. Huizen worden beschikbaar gesteld door gemeente en 

woningbouwcoöperaties, maar het duurt langer dan gedacht om doelgroep te plaatsen bijvoorbeeld 

vanwege hospitalisatie. Er worden in dit voorbeeld dus wel doelen gesteld, maar deze sluiten praktisch 

beperkt aan, waardoor alle partijen gefrustreerd raken. De aanbeveling luidt als volgt: patiënt moet echt 

centraal komen te staan ook in macro-oplossingen in regio’s en men moet accepteren dat frustraties in het 

proces hierbij horen. Dit vraagt optimisme en vertrouwen dat alle partijen het goede voor ogen hebben. 

Leren, ontwikkelen en implementeren kosten nu eenmaal tijd en die moet je wel durven nemen. 

Bestuurders moeten zich niet op het hoe en de inhoud richten maar faciliterend zijn aan de medewerkers. 

Op filosofisch vlak en dromen vinden partners elkaar goed en is er bereidheid buiten de gebaande paden te 

lopen, maar zij geven allen aan dat zodra er afspraken gemaakt moeten worden de samenwerking mank 

gaat. Zijn we bereid echt afspraken te maken en na te komen? Er wordt vaak gekeken naar de 

uitzonderingen en van daaruit wil men afspraken en beleid maken. Begin bij de inhoud en gezamenlijke visie, 

laat financiën volgen. Afspraken over een financieel vangnet kunnen helpen bij het geven van zekerheid bij 

de ontwikkelingen en dat draagt bij aan vertrouwen tussen leveranciers van zorg en financiers. De 

onderliggende belemmering is namelijk dat financiële risico’s maken dat starten van zorg en samenwerking 

überhaupt niet op gang komt. Dit is een gedeeld standpunt onder alle respondenten; financiers en 

aanbieders. Een aanbeveling die hierop aansluit: organiseer informatie en kennisuitwisseling op directie/ 

bestuursniveau over de financiële randvoorwaarden en mogelijkheden zowel landelijk als lokaal. Hierover 

een blijvende dialoog organiseren.

Op het gebied van preventie komt specifiek de preventie van eerste psychose naar voren en daarin specifiek 

het belang van vroege detectie. Om dit vorm te geven is het volgens een aantal respondenten van belang 

dat er een nauwe samenwerking is tussen GGZ en sociale domein waarin expertise vanuit de GGZ wordt 

ingebracht of expertise wordt overgebracht naar sociale wijkteams. 
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Om dit mogelijk te maken is het van belang deskundigheidsbevordering van het sociale domein en de 

financiering van preventie financieel dekkend te maken in belang van het voorkomen van kosten door te late 

interventies. Inbedding van de zorg in de wijk met een eigen (in)formeel steunsysteem draagt bij aan vroege 

signalering en interventies. De verwachting is dat preventie van een eerste psychose kosteneffectief is op 

lange termijn maar op korte termijn extra financiering vraagt. Als een van de genoemde belemmerende 

factoren wordt hiervoor de versnipperde financiering over de domeinen genoemd. 

Herstelondersteunende zorg voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening vraagt in belangrijke 

mate vormgeven aan fysieke als psychosociale veiligheid. Autonomie en eigen herstelvraag staan centraal 

maar dat sluit niet uit dat de zorg in inhoud als ook op gebied van risicomanagement en inschatting 

veiligheidsbevorderend moet worden vormgeven. Voor het vormgeven van risicomanagement en risico-

inschatting is het volgens een aantal respondenten belangrijk dat er gebruik wordt gemaakt van evidence 

based methodes. Vanuit de verbinding met de intersectorale samenwerking is het aan te bevelen deze 

risicomanagement en inschatting vorm te geven vanuit de netwerkorganisatie. 

Naast het eerder genoemde belang van woonruimte spreken alle respondenten over het belang van een 

veilige woonomgeving. Deze veiligheid wordt omschreven als een passende woonomgeving die 

psychosociaal veilig is. Hierin duiden respondenten op het belang van duurzame woonvoorzieningen die in 

omgeving en opzet passen bij de woonwensen en mogelijkheden van de doelgroep. Maar ook wordt 

concentratie van mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen binnen woonvoorzieningen genoemd als 

belangrijke factor die kan bijdragen aan ervaren (on)veiligheid. Afhankelijk van de individuele mogelijkheden 

en een mogelijke concentratie van specifieke doelgroepen met eigen veiligheidsvraagstukken zal fysieke 

beveiliging in woonvoorzieningen maatwerktoepassingen moeten kennen. Ten aanzien van klinische 

voorzieningen waarin risicovraagstukken een belangrijke factor spelen gedurende verblijf, zal aandacht 

moeten zijn voor zowel de fysieke beveiliging maar ook voor de psychosociale veiligheid. Patiënten die 

opgenomen zijn moeten zich veilig kunnen voelen maar ook moet de veiligheid voor andere patiënten, 

naasten en medewerkers gewaarborgd kunnen worden. Hierin is een voorwaarde dat deze beveiliging niet 

lijdt tot het vergroten van het gevoel van onveiligheid en niet ten koste mag gaan van een optimaal fysieke 

behandel- en verblijfsomgeving.

E-(mental) health kan gericht zijn op de uitvoering van zorg, communicatie en verbinding en efficiënte 

bedrijfsvoering. In de gesprekken krijgt e-health of e-mental health opvallend weinig aandacht. De 

meerwaarde van e-health en e-mental health is dat deze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de 

kwaliteit en beleving van de kwaliteit van zorg. Het stelt patiënten en zijn of haar naasten in staat om te 

empoweren, doordat zij betere en snellere toegang tot informatie kunnen krijgen. Eén van de respondenten 

geeft aan dat een belangrijke meerwaarde van het gebruik van e-health is dat dit de betrokkenheid van 

patiënten bij de digitale maatschappelijke ontwikkeling stimuleert en bijdraagt aan het (gedeeltelijk) 

voorkomen van het oplopen van een achterstand in de digitale ontwikkeling. Voor de ontwikkeling van een 

digitaal aanbod komt naar voren dat het hebben van een (gezamenlijke) visie cruciaal is. Zowel binnen 

organisaties als ook tussen zorgaanbieders en financiers. Deze visie draagt in belangrijke mate bij aan het 

voeren van een gedragen e-health beleid en doorzettingsmacht. Daarnaast wordt geadviseerd privacy en 

eigenaarschap van content goed te regelen.
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Belemmerende factoren bij resources:

• Toegang per domein verschilt.

• Huidig stelsel belemmert samenwerking.

• Zorgverzekeraar koopt zorg landelijk in, terwijl gemeente lokaal inkoopt.

• Spanningsveld tussen landelijke standaarden en couleur locale.

• Gemeenten zijn autonoom verantwoordelijk, waardoor regionale afspraken moeilijk zijn.

• Verdere decentralisatie leidt tot meer schotten.

• Meerdere toezichthouders met verschillende kaders.

• Sterk gescheiden domeinen van de verschillende financiers.

• Theoretische oplossingen voor praktische problemen.

• Systeemdiscussies werken verlammend.

• Versnipperde financiering over meerdere domeinen draagt niet bij aan preventive.

• Er zijn zeer beperkte financiële middelen beschikbaar om steunsystemen en informele netwerken te 

ondersteunen.

• Activiteiten die bij dragen aan bevorderen van herstel maar die niet specifiek binnen de zorgstelsels 

passen worden niet of beperkt financieel gefaciliteerd.

Bevorderende factoren bij resources:

• WMO en Jeugdwet dragen bij aan integratie en inclusie in lokaal beleid.

• Optimisme, tijd durven nemen en hebben van vertrouwen werkt bevorderend voor de 

samenwerking.

• Brancheverenigingen kunnen een rol spelen in het bepalen van gezamenlijke doelstellingen, 

bijdragen aan de samenwerking tussen de domeinen en het aanjagen van het dialoog met de 

centrale overheid.

• Samenwerking op casusniveau.

Aanbevelingen bij resources:

• Intra-sectorale samenwerking is noodzakelijk om e-health mogelijk te maken.

• Maak zorg vanuit elk domein toegankelijk.

• Organiseer herstelondersteunende zorg op regionaal niveau en werk aan een centrale coördinatie 

en eigenaarschap.

• Stel goede informatievoorzieningen en ondersteuning beschikbaar voor het (in)formele netwerk 

beschikbaar.

• Betrek het informele steunsysteem bij het formele system.

• Werk vanuit 80/20 principe. Regel het voor 80% van de overeenkomsten maar borg ruimte voor de 

20% van de uitzonderingen.

• Laat op alle niveaus de ontwikkelingen starten op inhoud en laat financiën volgen en faciliteren: 

uitgangspunt moet de individuele casuïstiek zijn.

• Investeer in preventie op eerste psychose vanuit een samenwerking tussen GGZ en sociale domein.

• Faciliteer op (klinische) behandel voorzieningen optimale psychosociale en fysieke veiligheid zonder 

dat deze afbreuk doet aan het behandelklimaat. 

• Doelgroep concentratie is een belangrijke factor in (beleefde) veiligheid. Onderzoek mogelijkheden 

dit in maatwerk vorm te geven en daar waar nodig te voorkomen. 
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• Ontwikkel een gezamenlijke visie op e-health.

• Er zal een continue dialoog op bestuursniveau moeten plaatsvinden over de financiële 

mogelijkheden van herstelondersteunende zorg in de intersectorale omgeving.

• Geef landelijk vorm aan richtlijnen voor informatieveiligheid en eigenaarschap van informatie 

waaronder privacy en elektronisch patiënten dossier. 

• Digitaliseren en vormgeven van een e-health aanbod moet positief financieel geprikkeld worden. De 

huidige financiering van de zorg (fee for service) is een belemmerende prikkel voor digitalisering, 

omdat er gestreefd wordt minder tijd in de zorg te investeren met gelijkblijvende of hogere 

kwalitatieve uitkomsten.

4.3 Wetgeving en financiering

De resources worden gefaciliteerd vanuit een stelsel van wetgeving en financiering. Het thema financiering 

kent veel axiale verbanden met intersectorale samenwerking en een aantal belemmerende en bevorderende 

factoren en aanbevelingen zijn om deze reden reeds benoemd in bovenstaande paragraaf. 

Een belangrijke vraag in de wetgeving op en financiering van de zorg voor mensen met een ernstig 

psychiatrische aandoening is die van de doelgroep- en netwerkbepaling. Er zijn echter belemmeringen in het 

herkennen en bepalen van de doelgroep waaronder de wijze van datadeling en privacy. Daarnaast wordt er 

een organisatorisch obstakel genoemd: hoe herken je de mens met een ernstig psychiatrische aandoening 

en hoe monitor je de ontwikkelingen? Het EPA-Vignettenmodel levert zeker een bijdrage aan 

doelgroepbepaling en -herkenning, maar het is slechts een bijdrage, geen heilige graal. Een belemmerende 

factor bij het in kaart brengen van de doelgroep is dat de definitie van EPA een consensusdefinitie is. De 

definitie vergt nadere operationalisering om de mensen die het betreft echt goed in kaart te brengen. Een 

respondent (zorgaanbieder) waarschuwt ons dat de discussie over de consensusdefinitie een “discussie 

onder professoren” is: het is een belemmering, maar behoeft geen actie, omdat je anders het risico loopt in 

een semantische discussie te belanden, die nog slechts over de betekenis van de definitie gaat in plaats van 

een bijdrage te leveren aan de doelgroepherkenning. Een financiële randvoorwaarde voor 

doelgroepbepaling en –herkenning is dat de productenstructuur (intersectoraal) moet aansluiten op de 

definitie van de doelgroep. 

Een van de oplossingsrichtingen uit Over de Brug is de zogeheten populatiebekostiging. Respondenten zijn 

hier niet eenduidig over. Populatiebekostiging vraagt een stelselwijziging die volgens allen een vertraging 

zou betekenen in de ontwikkelingen. Andere vormen van financiering komen niet tot nauwelijks ter sprake. 

Een respondent beveelt aan om financiële middelen niet in gescheiden geldstromen te organiseren; deze 

geldstromen moeten samenkomen om sector overstijgende herstelondersteunende zorg mogelijk te maken. 

Andere respondenten adviseren de financiering lokaal mogelijk te maken. Zij bedoelen hiermee dat bottom-

up, vanuit de burger, herstelondersteunende zorg moet worden georganiseerd en dat de organisaties en 

financiers dit faciliteren vanuit organisatorische modellen. 
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Alle respondenten vragen om een andere vorm van financiering, maar geen van allen geeft aan dat een 
stelselwijziging de juiste oplossing is.

“We zijn echt jaren kwijt geraakt aan stelselwijzigingen.”

Zoeken naar mogelijkheden en ruimte binnen het huidige financieringsstelsel is cruciaal. De financiële 

aspecten van zorg komen in de gesprekken prominent naar voren maar tegelijkertijd is er een gezamenlijke 

wens om te acteren in plaats van te praten en dan met name gericht op de individuele zorgvraag. Zo lang het 

financiële aspect op de voorgrond staat ontstaat er handelingsverlegenheid. Mogelijk kunnen gemeenten en 

verzekeraar een rol spelen om de financiële aspecten naar de achtergrond te dringen. 

“Financiering niet als excuus Truus laten regeren over je inhoudelijke opdracht.”

Vanuit gesprekken komt de belemmering naar voren dat shared savings niet alleen over bekostiging door en 

van gemeente, verzekeraars en zorgaanbieders gaan. Maar ook andere partners, zoals politie, woningbouw, 

justitie, UWV en huisartsenpraktijken blijken mee te delen in de kosten en opbrengsten van mensen met 

ernstig psychiatrische aandoeningen. Kosten en baten slaan op verschillende plekken neer en vragen rijzen 

op hoe je om moet gaan met sec maatschappelijke baten zonder financiële baten. Zulke vragen houden de 

respondenten bezig en vormen tegelijkertijd een belemmering voor populatiebekostiging. Als belemmering 

wordt meermaals de beschikbare woonruimte genoemd. Deze belemmering kent eveneens een axiaal 

verband met herstelondersteunende zorg. Geschikte woonruimte is zowel een landelijk als een regionaal 

probleem: er is een tekort aan betaalbare woonruimte mede door doelgroepbepalingen. Mensen met een 

EPA moeten namelijk concurreren met andere doelgroepen, zoals vluchtelingen en alleenstaande moeders. 

“Het doel is niet om het goedkoper te hebben, doel is om het kwalitatief goed te hebben.”

Zorgaanbieders benoemen het belang van een structurele en duurzame financiering. Deze wens staat tegen 

de achtergrond dat er sinds 2013 op zorginkoop en financiering grote transities geweest die nu nog 

doorwerken en niet tot rust zijn gekomen. Daardoor is er nog geen optimale vorm gevonden in het huidige 

stelsel van gereguleerde marktwerking. Volgens een aantal respondenten werkt het representatiemodel 

belemmerend net als de marktwerking voor financiers. Een nieuwe stelselwijziging zou het huidige 

equilibrium wederom verstoren. De zorgverzekeraar als dominante financier van de zorgaanbieders 

versterkt de aandacht die er vanuit zorgaanbieders naar de verzekeringsmarkt uitgaat. 

“Er zijn veel zorgaanbieders die vanuit intrinsieke motivatie de goede dingen doen, maar eigenlijk er vanuit 

gaan dat alleen de zorgverzekering de financieringsstroom is en dat daar alles in moet passen.” 

versus

“Het gaat om integrale oplossingen van het sociale en medische domein en misschien ook wel in die 

volgorde.”

Geen van de respondenten zegt dat de verzekeraar per definitie de verantwoordelijkheid zou moeten 

hebben in de intersectorale samenwerking. Maar inde praktijk is deze situatie wel zo gegroeid. Hierin stellen 

de helft van de respondenten dat bestuurders middelen moeten alloceren om intrasectorale samenwerking 

te faciliteren en niet te wachten op de verzekeraar. Het solidariteitsprincipe van het verzekeringsstelsel 

speelt een belangrijke rol in mogelijkheden en bereidheid tot financieren. 
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Ondanks dat respondenten veel kritiek hebben op het huidige stelsel van financiering, zegt één van de 
respondenten: 

“Systeemdiscussies hebben weinig zin, wel het zoeken naar de ruimte en snoeien en samenwerken zodat 

burger er geen last van heeft.” 

De kernvraag lijkt te zijn welke vorm van financiering de integraliteit tussen de componenten versterkt. Alle 

respondenten zeggen dat concurrentie en verkokering belemmerend werken voor meer samenwerking. De 

behandeling, begeleiding en ondersteuning van mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen kost veel 

geld. Deze patiënten hebben een hoge schadelast over verschillende financiers. Verkokerde financiering en 

aanpak leiden waarschijnlijk zelfs tot hogere kosten. De beperkte bereidheid bevoegdheden over te dragen, 

kan financieel ontschotten belemmeren. Integrale bekostiging zou kostenbesparend kunnen werken. Daar 

tegenover stelt een respondent dat de EPA-doelgroep qua omvang een redelijk stabiele groep mensen is, 

waardoor dus vrij gemakkelijk een reëel bedrag per persoon berekend kan worden en deze middelen vrij 

gemaakt kunnen worden om de zorg integraal te leveren. Het concurrentiële model van de 

Zorgverzekeringswet verlaten voor de EPA-doelgroep zou volgens alle respondenten wenselijk zijn, er wordt 

duidelijk onderscheid gemaakt tussen EPA (non-concurrentieel) en common mental disorders, zoals een 

enkelvoudige depressie (concurrentieel). Volgens meerdere respondenten kunnen een concurrentieel en 

een non-concurrentieel model naast elkaar bestaan, binnen één GGZ-organisatie. De Autoriteit Consument 

en Markt als toezichthouder op de marktwerking ziet juist scherp toe op het concurrentiemodel. Er mogen 

geen afspraken gemaakt worden tussen zorgaanbieders onderling, omdat dit op marktverdeling kan lijken. 

Een randvoorwaarde van een non-concurrentieel model is dat de keuzevrijheid voor de patiënt moet 

worden geborgd wanneer marktwerking wordt losgelaten en de zorg, begeleiding en ondersteuning lokaal 

wordt georganiseerd. Hoe dit moet worden georganiseerd werd niet duidelijk, maar de respondent vond dat 

het op casusniveau moet worden opgelost.

Bij een gezamenlijke doelstelling past een eensluidend toezicht. Als verschillende toezichthouders 

verschillende eisen stellen, staat dit de verwezenlijking van de doelstelling in de weg. Een andere 

belemmering is dat zwaardere interventies zoals klinische opnames beter worden vergoed dan lichtere 

interventies, zoals ambulante behandeling. Wanneer we deze belemmering confronteren met een 

aanbeveling uit twee interviews, namelijk beloon goed gedrag, komt hier een aanbeveling uit voort: 

preventie belonen. Zowel patiënt als ook aanbieders belonen voor minder ziekte, dus niet meer geld 

investeren in klinische capaciteit, maar bijvoorbeeld meer geld als er minder instroom is. Dit is een 

omgekeerd vorm van bekostiging. Hierdoor wordt beddenafbouw financieel aantrekkelijk gemaakt ten 

behoeve van de doelstelling. Bij het belonen van preventie is deskundigheidsbevordering in het sociale 

domein een aanbeveling om het ontstaan van EPA zo spoedig mogelijk te onderkennen. Tot slot

waarschuwden respondent dat tijdelijke faciliteiten of oplossingen belemmerend werken voor langdurige 

intra- en intersectorale samenwerking. Voorkeur heeft het om eerder te kiezen voor duurzame oplossingen. 



52

Belemmerende factoren bij wetgeving, financiering 

• Shared savings wordt belemmerd door het brede maatschappelijke veld waarin kosten en baten op 

verschillende plekken neerslaan

• Marktwerking en representatiemodel werken belemmerend in de zorg voor EPA

• Consensusdefinitie draagt niet bij aan herkenning van de populatie

• Privacy in het kader van datadeling voor doelgroepbepaling en -herkenning

• Systeemdiscussies werken verlammend

• Er zijn verschillende toezichthouders betrokken met verschillende kaders

Aanbevelingen bij wetgeving en financiering: 

• Duurzame structurele financiering

• Zet sociale domein in lead van de herstelondersteunende zorg

• Richt je vanuit casuïstiek op het snoeien in wet- en regelgeving en agendeer bottom up oplossingen 

op landelijke agenda’s bij de brancheverenigingen

• Zoek naar duurzame oplossingen waaronder andere financiering voor intersectorale samenwerking. 

Onderzoek hierin de mogelijkheid van het onderscheiden van common mental disorders en servere 

mental disorders (EPA) om voor EPA de marktwerking te verlaten

• Richt je op korte termijn op het zoeken naar ruimte binnen huidige stelsel

• Maar binnen de eigen organisatie de intersectorale samenwerking mogelijk door oplossingen te 

bieden voor samenwerkingsproblemen op casus niveau

• Borg financiering over domeingrenzen heen waaronder het uitwisselen van 

deskundigheidsbevordering



53

5. CONCLUSIE, DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN

5.1 Conclusie 

In deze paragraaf gaan we in op de antwoorden op de onderzoeksvragen uit hoofdstuk 2. 

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: 

Hoe kan de herstelondersteunende zorg voor mensen met een EPA door zorgaanbieders en financiers in de 

praktijk georganiseerd en gefinancierd worden?

Deelvragen die bijdragen aan de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag zijn:

1. Wat is herstel en herstelondersteunende zorg en wat zijn organisatorische en financiële 

aanbevelingen vanuit de literatuur om herstelondersteunende zorg mogelijk te maken?

2. Welke belemmerende en bevorderende factoren ervaren zorgaanbieders en financiers bij het 

organiseren en financieren van herstelondersteunende zorg?

3. Welke organisatorische en financiële aanbevelingen doen zorgaanbieders en financiers ten aanzien 

van het organiseren van herstelondersteunende zorg voor mensen met een EPA?  

Deelvraag 1: Wat is herstel en herstelondersteunende zorg en wat zijn organisatorische en financiële 

aanbevelingen vanuit de literatuur om herstelondersteunende zorg mogelijk te maken?

Herstel draait om het (leren) leven met een ontwrichtende aandoening, beperking of kwetsbaarheid waarbij 

de autonomie, mogelijkheden, kracht en vaardigheden van de mens centraal staan.

De definitie van herstelondersteunende zorg luidt als volgt: herstelondersteunende zorg is geestelijke 

gezondheidszorg die mensen ondersteunt in hun unieke proces van het verkrijgen van eigen regie over een 

vervullend leven in de samenleving.

Vanuit literatuur en Over de Brug bekeken kan herstelondersteunende zorg omschreven worden als zorg die 

mensen ondersteunt in hun unieke proces van het verkrijgen van volwaardig burgerschap. De zorg richt zich 

op symptomatisch, persoonlijk en maatschappelijk herstel waarin individuele zorgvraag en mogelijkheden 

leidend zijn. Belangrijke uitgangspunten hierin zijn:

- gericht op individu, zijn familie en naasten en afgestemd op de persoonlijke ondersteuning, 

begeleiding of behandelbehoefte; 

- maakt gebruik van eigen kracht, inzet en energie van mensen met een ernstig psychiatrische 

aandoening;

- dat de zorg een samenspel is tussen verschillende sectoren.

Deelvraag 2: Welke belemmerende en bevorderende factoren ervaren zorgaanbieders en financiers bij het 

organiseren en financieren van herstelondersteunende zorg?

Belemmeringen:

• Een belemmerende factor die zorgaanbieders en financiers ervaren, is dat er veel wordt gesproken 

over herstelondersteunende zorg, maar dat er weinig concrete acties worden uitgevoerd. De 

discussie over het stelsel en de definities werken verlammend op de uitvoerbaarheid. 

• Financiering van secundaire preventie wordt vanuit de verschillende wetten verschillend benaderd. 

In de Zorgverzekeringswet wordt betaald voor ziekte, terwijl de WMO meer ruimte biedt voor de 

secundaire preventie in de zin van begeleiding dichtbij huis. In de WMO wordt om deze reden eerder 

betaald voor gezondheid. Deze tegenstelling in uitgangspunten wordt ervaren als een belemmering 

en veroorzaakt schotten in financiering en regelgeving, zoals toegangs- en toezichtsvoorwaarden. 
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• De hoeveelheid partijen die betrokken zijn bij herstelondersteunende zorg belemmert inter- en 

intrasectorale samenwerking. Daarnaast is de eindverantwoordelijkheid voor het herstel van de 

mens met een EPA niet duidelijk belegd bij één partij. Partijen weten van elkaar niet wie de regie 

voert op welk onderdeel van de herstelondersteunende zorg voor mensen met een EPA. 

• In de Zorgverzekeringswet is de marktwerking tussen verzekeraars en zorgaanbieders een 

belemmerende factor, doordat marktwerking voor verdere versnippering van zorg kan leiden. 

Echter, wanneer er geen marktwerking is, is de borging van keuzevrijheid van groot belang.

• Zorgverzekeraars kopen landelijk zorg in, terwijl gemeenten lokaal zorg inkopen. Dit is een 

belemmering, omdat lokaal, regionaal en landelijk beleid niet op elkaar aansluiten. Ook wordt er een 

spanningsveld ervaren tussen landelijke standaarden en couleur locale. 

• In de WMO is de verwachting dat verdere decentralisatie problemen in afstemming en 

samenwerking verder zal versterken. 

• Zorgaanbieders ervaren dat er onvoldoende financiële middelen zijn om het informeel steunsysteem 

en netwerken te ondersteunen, terwijl deze een belangrijke resource zijn in de intersectorale 

samenwerking.

Kortgezegd, herstel past niet lekker in het stelsel doordat het alle grenzen overgaat.

Bevorderende factoren:

• Samenwerking op casusniveau draagt bij aan de organisatie en financiering van 

herstelondersteunende zorg. 

• De herziening van het zorgstelsel, zoals de Jeugdwet en WMO, biedt kansen en draagt bij aan de 

integratie en inclusie in lokaal beleid. 

• Brancheverenigingen kunnen een belangrijke rol spelen in het verbinden van de verschillende 

sectoren aan elkaar op landelijk niveau. 

• De inzet van ervaringsdeskundigheid is een motor voor herstel. 

Deelvraag 3: Welke organisatorische en financiële aanbevelingen doen zorgaanbieders en financiers ten 

aanzien van het organiseren van herstelondersteunende zorg voor mensen met een ernstig psychiatrische 

aandoening?  

De bevorderende factoren leiden tot aanbevelingen:

• dus werk op casusniveau en zoek van daaruit de grenzen en mogelijkheden van het stelsel op. 

• Ondersteun cliënten in zinvolle dagbesteding en andere sociale vraagstukken. 

• Investeer in positieve somatische gezondheidsontwikkelingen, door gezond gedrag te belonen. 

Parallel aan deze aanbeveling zouden financiers zorgaanbieders moeten belonen voor 

implementatie van beleid, gericht op het versterken van de somatische gezondheid van mensen met 

een EPA. 

• Organiseer en investeer in duurzame presentiebenadering. 

• Zorgaanbieders en financiers bevelen aan zorg te dragen voor duurzame woningen, die aansluiten 

op de behoeften en wensen van de persoon, uiteraard met inachtneming van de beperkingen. 

Duurzame woonwens betekent dat er geen tussentijdse verhuizingen moeten zijn als dat niet nodig 

is, bijvoorbeeld door direct te verhuizen van de kliniek naar een zelfstandige woning, zonder het 

Beschermd Wonen als tussenvorm, indien dit mogelijk is. Uiteraard verdient het aanbeveling alles in 

het werk te stellen de eigen woning te behouden. 
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• Intra- en intersectorale samenwerking is noodzakelijk om e-health mogelijk te maken. E-health kan 

een positieve bijdrage leveren aan deze samenwerking in de communicatie en coördinatie van 

behandeling, begeleiding en ondersteuning. Ontwikkel een gezamenlijke visie op e-health. 

Digitaliseren en vormgeven van een e-health aanbod moet positief financieel geprikkeld worden. De 

huidige financiering van de zorg (fee for service) is een belemmerende prikkel voor digitalisering, 

omdat er gestreefd wordt minder tijd in de zorg te investeren met gelijkblijvende of hogere 

kwalitatieve uitkomsten. 

• Organiseer herstelondersteunende zorg op regionaal niveau en werk aan een centrale coördinatie 

en eigenaarschap. Stel goede informatievoorzieningen en ondersteuning beschikbaar voor het 

(in)formele netwerk beschikbaar. Betrek het informele steunsysteem bij het formele systeem. 

• Een belangrijke aanbeveling is te werken vanuit het Pareto-principe, de 80/20 regel: regel het voor 

80% van de overeenkomsten, maar borg ruimte voor de 20% van de uitzonderingen. 

• Investeer in preventie op eerste psychose vanuit een samenwerking tussen GGZ en sociale domein. 

Faciliteer op (klinische) behandel voorzieningen en optimale psychosociale en fysieke veiligheid 

zonder dat deze afbreuk doet aan het behandelklimaat. Doelgroep concentratie is een belangrijke 

factor in (beleefde) veiligheid. Onderzoek mogelijkheden dit in maatwerk vorm te geven en daar 

waar nodig te voorkomen. Geef landelijk vorm aan richtlijnen voor informatieveiligheid en 

eigenaarschap van informatie waaronder privacy en elektronisch patiënten dossier. 

• Een belangrijke aanbevelingen bij wet- en regelgeving en financiering is te zorgen voor duurzame 

structurele financiering, waarbij het sociale domein in lead is van de herstelondersteunende zorg.

Onderzoek hierin de mogelijkheid van het onderscheiden van common mental disorders en servere 

mental disorders (EPA) om voor EPA de marktwerking te verlaten, maar laat deze zoektocht niet 

leidend zijn voor de oplossingen door te zoeken naar ruimte binnen het huidige stelsel.

• Richt je vanuit casuïstiek op het snoeien in wet- en regelgeving en agendeer bottom up oplossingen 

op landelijke agenda’s bij de brancheverenigingen.

Alles overziend is het antwoord op de centrale onderzoeksvraag de volgende:

vanuit de casus starten met de dialoog en de actie op basis van de behoeften en wensen van de persoon met 

een EPA. Vanuit deze individuele behoeften inter- en intrasectorale samenwerking vormgeven, zowel in het 

formele als informele netwerk. Onderzoek de ruimte vanuit onbenutte mogelijkheden in het huidige stelsel 

van wet- en regelgeving. Belangrijke opmerking is dat nog lang niet alle ruimte wordt benut. Wanneer de 

volledige ruimte wèl is benut en toch blijkt dat behoeften en wensen van mensen met EPA leiden tot 

aanpassingen van het systeem op onderdelen, zoek dan op de landelijke tafel naar oplossingen hiervoor. 

Wanneer er ècht vanuit de casus georganiseerd wordt, vergt dit van de bestuurder dat de hele organisatie 

hierop is ingericht, maar ook de samenwerking met andere organisaties en steunsystemen. De afspraken 

tussen financiers en zorgaanbieders moeten bijdragen aan en in het licht staan van de 

herstelondersteunende zorg voor mensen met een EPA. 



56

5.2 Discussie 

Bij herstelondersteunende zorg voor mensen met een EPA staat het individu centraal met zijn of haar unieke 

mogelijkheden en beperkingen en daaruit voortvloeiende behoeften en wensen voor herstel. Deze 

behoeften en wensen verschillen in tijd en intensiteit, waardoor het echt een uniek proces is voor deze 

persoon. 

Herstelondersteunende zorg voor mensen met een EPA is een 4 dimensionaal proces waarin zowel tussen de 

ringen, zoals weergegeven in het model Gyroscoop van Herstel, alsook bìnnen de ringen continue 

beïnvloeding en afhankelijkheden bestaan in intensiteit en tijd. Een ontwikkeling op één specifiek facet heeft 

direct invloed op de andere onderdelen van de ring en de andere ringen. Het complexe en

multidimensionele karakter van herstelondersteunende zorg voor mensen met een EPA maakt ons inziens 

dat het moeilijk is om aanbeveling te geven voor financiering en organisatie. Als gevolg van het specifieke 

karakter van deze zorg die over alle domeinen heen plaatsvindt en de complexiteit van de doelgroep, lijkt er 

een verleiding de vraagstukken te isoleren en uit de context te halen van het totale zorglandschap. Dat is 

volgens ons mede oorzaak van het feit dat het stelsel steeds ter discussie wordt gesteld, ondanks dat er een 

gedeelde mening is dat dit tegelijkertijd niet de oplossing is, omdat een stelselwijziging veel tijd vergt en een 

grote impact heeft op de gehele zorg. Het stelsel is ontworpen voor het zorg- en welzijnslandschap waar 

mensen met een EPA in omvang van de doelgroep een zeer klein onderdeel zijn, terwijl zij in financiële 

kosten binnen de GGZ een substantieel aandeel hebben. Het kan gesteld worden dat het huidige stelsel van 

wet- en regelgeving, marktwerking en financiering van zorg niet bijdraagt aan de doelstellingen van 

herstelondersteunende zorg voor mensen met een EPA zoals bijvoorbeeld beschreven in Over de Brug en 

het Bestuurlijk Hoofdlijnen Akkoord GGZ. Enerzijds stellen wij dat een discussie over het stelsel niet bijdraagt 

aan het oplossen van de organisatorische en financiële vraagstukken van bestuurders, terwijl anderzijds 

geconcludeerd kan worden dat het stelsel niet optimaal werkt voor deze specifiek groep. Het inclusieve 

solidariteitsprincipe staat een grootscheepse, doelgroepgerichte stelselwijziging in de weg. Historie leert ons 

dat stelselwijzigingen tot op heden niet hebben geleid tot een dekkend antwoord op de uitdagingen in de 

zorg en is het onzes inziens niet te verdedigen het stelsel te herzien voor de specifieke ingewikkeldheden 

waar zorgorganisaties zich voor zien staan voor de zorg voor mensen met een EPA. Het is als het schieten 

met een kanon op een mug. Deze conclusie wordt bevestigd door mevrouw Meurs, hoogleraar Bestuur in de 

Gezondheidszorg aan het iBMG, in haar reactie op het rapport Volwaardig Burgerschap van de EPA-taskforce 

Utrecht. Concluderend stellen wij dat stelselwijzigingen niet leiden tot meer en betere 

herstelondersteunende zorg, de persoon met een EPA niet de aanjager zou moeten zijn van veranderingen 

en de regiefunctie voor het herstel zou moeten worden belegd bij de organisaties. Door te beginnen bij de 
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casus en van daaruit door de ringen te bewegen, kunnen de oplossingen gevonden worden binnen het 

huidige stelsel. Wanneer het stelsel tot belemmeringen leidt, is vrije regelruimte benodigd vanuit 

bestuurders en financiers. De oplossingen die binnen de vrije ruimte gevonden worden, kunnen op landelijk 

niveau tot suggesties leiden voor aanpassingen van het stelsel van wet- en regelgeving, governance en 

financiering.

Zorg- en welzijnsorganisaties als professionele resources zouden op de wensen en behoeften van de 

individuele zorgvrager hun organisatie moeten aanpassen en niet andersom. Lopende het onderzoek, 

realiseerden wij ons dat dit een bijkomende legitimatie voor ons onderzoek is, omdat wij focussen op

organisatorische en financiële randvoorwaarden voor zorgorganisaties en financiers. Binnen de ring van de 

resources is het de verantwoordelijkheid van de zorg- en welzijnsorganisaties de connectie met de informele 

resources te leggen voor een optimaal functioneren van deze ring. Deze positie maakt dat organisaties een 

prominente rol spelen in het EPA-zorglandschap. Tijdens de analyse van de resultaten viel ons op dat de 

informele resources uiterst summier zijn benoemd. 

De rode draad in de resultaten is de intersectorale samenwerking. Hierin spelen regievraagstukken en 

financiële mogelijkheden en beperkingen een prominente rol. Daarbij hoort ook de spanning tussen de 

individuele casuïstiek, regionale context en landelijk beleid. Regievoering op de doelgroep mensen met een 

EPA is niet duidelijk belegd; enerzijds zeggen zorgaanbieders dat zij verantwoordelijk zijn voor de organisatie 

van zorg en welzijn. Anderzijds zeggen financiers, zowel vanuit de Zorgverzekeringswet als het gemeentelijk 

domein, dat de regiefunctie op intersectorale samenwerking juist bij het sociaal domein past. Op regio- en 

casusniveau is nog onvoldoende gedeelde verantwoordelijkheid op de doelstellingen. Wij bemerken dat wij 

onderling van mening van verschillen over waar die verantwoordelijkheid uiteindelijk belegd zou moeten 

worden. De keuze om de verantwoordelijkheid te beleggen bij de zorgaanbieders is dat een groot deel van 

de problematiek draait om de psychiatrische problematiek. De kern zit in de psychiatrische etiologie die van 

invloed is op het leven en functioneren van de mens met een EPA. Het belang van klinisch herstel is groot en 

van invloed op de overige dimensies van herstel. Wanneer iemand vanuit zijn psychiatrische ziekte een 

ernstige psychische crisis doormaakt en van daaruit een risico voor zichzelf of de omgeving veroorzaakt, 

zowel voor personen als maatschappelijk, staat het klinisch herstel voorop en hebben zorgaanbieders 

primair de verantwoordelijkheid voor het klinisch herstel. Van hieruit zie je dat het ontstaan van de 

herstelbeweging vanuit de GGZ is gestart. We zien dit zowel terug in de interviews als in de literatuur. De 

keuze om het sociaal domein in the lead te zetten, is gelegen in het feit dat herstel gaat over het leven van 

mensen, waar ziekte (slechts) een onderdeel van is. Het maatschappelijk en persoonlijk leven staan dan 

voorop, waarbij een psychische crisis een intermezzo is in het leven van een persoon met een EPA. Wanneer 

er sprake is van een psychische crisis , blijft het zaak de zorgaanbieder direct in te schakelen. Deze discussie 

zien we terug tussen de respondenten en ons beiden. Respondenten van de zorgaanbieders zetten de GGZ 

in the lead en respondenten van de financiers zetten het sociaal domein voorop. 

In het onderzoek hebben wij ons specifiek gericht op de sector GGZ en het sociaal domein. De intersectorale 

samenwerking voor herstelondersteunende zorg voor EPA is breder dan deze beperking in de selectie. 

Vraagstukken uit andere sectoren zoals bijvoorbeeld wonen en veiligheid worden met deze beperking 

onderbelicht.
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De ervaren financieringsproblemen spelen een prominente rol binnen de gesprekken. Deze problemen 

richten zich op de domein overstijgende activiteiten, toegankelijkheid van domeinen qua regels en 

richtlijnen en de financiering van preventie bij EPA. De integrale samenwerking moet op dusdanige wijze 

worden opgezet dat de financiële belemmeringen tot een minimum worden beperkt. Dat is makkelijk 

gesteld, maar lastig in de praktijk. Onduidelijkheden in de afstemming tussen sectoren dragen hier niet aan 

bij. Hierin is te adviseren om op regionaal niveau tussen aanbieders, gemeenten en verzekeraars afspraken 

te maken over de herstelondersteunende zorg die op casusniveau wordt vormgegeven. Dit vraagt een 

continue dialoog en borging van de samenwerking. Vanuit casuïstiek kan deze dialoog ingevuld worden. 

Hiermee ontstaat een wisselwerking tussen wensen en behoeften van een individuele burger en regionale 

intersectorale beleidstafels. Vanuit deze regionale tafels is het aanbevelingswaardig de verbinding te zoeken 

met de landelijke vertegenwoordigers van de verschillende partijen. Het verdient de aanbeveling een 

landelijke tafel te formeren met de betrokken partijen vanuit het Bestuurlijke Hoofdlijnen Akkoord 

aangevuld met Vereniging Nederlandse Gemeenten en RIBW alliantie. Middels deze landelijke tafel kan het 

stelsel beïnvloed worden op een wijze die bijdraagt aan herstelondersteunende zorg voor mensen met een 

EPA.

De discussies over regievoering en financiering geven het belang aan van het zoeken naar integraliteit op 

casusniveau. Hierin roepen wij alle partijen op om niet alleen te praten over mensen met een EPA, maar 

direct te handelen op casusniveau binnen de regio’s onder het motto: “niet lullen maar poetsen”. Om dit 

mogelijk te maken is het belangrijk dat medewerkers, bestuurders en financiers vanuit de verschillende 

sectoren en domeinen samenwerken vanuit de individuele casuïstiek en elkaar vertrouwen dat iedereen de 

juiste intenties heeft. Vertrouwen is een broos begrip in de samenwerking en alleen oproepen daartoe gaat 

geen bijdrage aan meer vertrouwen leveren. Tegelijkertijd hebben we geconstateerd dat er binnen het 

huidige stelsel nog ruimte is, die onvoldoende onderzocht is. Hier samen in optrekken in het vinden van 

oplossingen, kan bijdragen aan het erkennen van wederzijdse intenties en verschillen in deskundigheid. Door 

te doen en ervaren kan vertrouwen bottum up groeien.

E-(mental) health heeft een bijzondere positie binnen het onderzoek gekregen. In de bedrijfsplannen van de 

zorgorganisaties en in de literatuur komt het verwachte belang van e-(mental) health naar voren. Echter 

blijkt dit in de interviews zeer beperkt aan bod te komen. De vraag die hieruit rijst is of e-(mental) health een 

wenselijk thema is of een directe kans. Vanuit het onderzoek komt voor ons het belang van e-health met 

name naar voren voor het verbeteren van de intersectorale samenwerking. 

Het onderzoek is specifiek vanuit de invalshoek van zorgaanbieders en financiers opgezet. Het ontbreekt aan 

een verdieping vanuit de individuele cliënt. Hoe beweegt een persoon met EPA zich met zijn eigen behoeften 

en wensen door het landschap van resources en wetgeving? Hoe ziet zijn persoonlijke weg door het 

verkavelde polderlandschap eruit? Welke olifantenpaadjes lopen er door het landschap vanuit de casuïstiek 

en wat zouden we daarvan kunnen leren? 
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5.3 Aanbevelingen 

Vanuit de conclusie en discussie willen we een aantal aanbevelingen doen voor een vervolg op deze thesis. 

Gezien de complexiteit mede door de fragmentatie van de zorg door het aantal betrokken partijen, is het 

geven van kant en klare aanbevelingen aan zorgorganisaties en financiers zeer moeilijk. Als rode draad uit de 

resultaten is het belangrijkste advies het vormgeven van het actie-leren en buttom up opbouwen. Hiervoor 

zullen organisaties voorwaardenscheppend moeten zijn om casusgericht de samenwerking aan te kunnen 

gaan door medewerkers. Dat vraagt vertrouwen en ruimte.

Herstelondersteunende zorg raakt meer sectoren dan alleen de GGZ, zorgverzekeraars en gemeenten. 

Andere belangrijke partijen zijn sectoren gericht op bijvoorbeeld veiligheid en wonen. Het oplossen van de 

totale puzzel van herstelondersteunende zorg kan alleen maar als alle betrokken partijen hieraan bij willen 

dragen. Waardevol zou onzes inziens zijn om ook vanuit het perspectief van de andere sectoren te 

onderzoeken welke belemmerende en bevorderende factoren zij ervaren binnen de herstelondersteunende 

zorg voor mensen met een EPA. 

Actie-leren heeft lokaal grote meerwaarde, maar om van casus niveau tot regionale en landelijke 

oplossingen te komen voor ervaren knelpunten, is het belangrijk dat ervaringen gedeeld kunnen worden. 

Het is aanbevelenswaardig om zowel regionaal als landelijk tafels te organiseren waar knelpunten en 

successen gedeeld en gebundeld kunnen worden. Vanuit deze tafels kan er gewerkt worden aan het creëren 

van een actieve dialoog over onder andere verantwoordelijkheden, financiering en wettelijke kaders.

Als laatste aanbeveling willen wij opmerken dat onze thesis geschreven is vanuit aanbieders en financiers. 

Vanuit deze invalshoek wordt er gekeken naar de zorg voor mensen en niet vanuit de mensen waar het om 

gaat. Hier zou van grote meerwaarde zijn om een onderzoek te doen vanuit mensen met een EPA, een 

zogeheten case study. Welke bevorderende en belemmerende factoren komen zij tegen in hun 

herstelproces als het gaat om beschikbare resources en het wettelijke kader en financiering? 

• Zet in op actie-leren, in plaats van leren door te praten. “Niet lullen, maar poetsen”.

• Aanvullend onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren en aanbevelingen voor 

herstelondersteunende zorg voor mensen met een EPA in aanpalende sectoren, zoals veiligheid en 

wonen.

• Zet een landelijke EPA-tafel op tussen de partijen van het Bestuurlijk Hoofdlijnen Akkoord, 

aangevuld met de RIBW Alliantie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten om de oplossing die 

voortkomen uit de casuïstiek en regionale tafels op een landelijk niveau te brengen. 

• Aanvullend onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren en aanbevelingen voor 

herstelondersteunende zorg vanuit case study waarin cliënt perspectief centraal staat. 

En dan rest ons niets anders dan aan te bevelen het voor Nederland zo typerende polderlandschap te 

waarderen en elkaar de ruimte en het vertrouwen te geven de olifantenpaadjes te zoeken, die een deel van 

de mensen met een EPA zal bewandelen om tot herstel te komen. En wanneer we er met elkaar niet uit 

komen de poldercultuur te gebruiken om oplossingen te ontdekken op lokaal, regionaal en landelijk niveau.  
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BIJLAGEN

Bijlage 1: Aanbevelingen uit Over de Brug

Over de Brug geeft over drie hoofdcategorieën in totaal 14 aanbevelingen. Deze aanbevelingen richten zich 

op zorginhoud, samenwerking en aanbevelingen voor organisatie van herstelondersteunende zorg:

Aanbevelingen bij goede zorg:

1. Werk de definitie van EPA verder uit op basis van de dimensies van het herstelconcept

2. Maak bovengenoemde indeling leidend bij het inrichten van het behandel-, begeleidings- en 

ondersteuningsaanbod; betrek daarbij partners uit meerdere maatschappelijke sectoren

3. Formuleer een gedeelde visie op goede zorg

4. Stel een landelijke zorgstandaard op voor EPA

Aanbevelingen bij het nieuwe zorglandschap en speelveld:

1. Ontwikkel een geïntegreerde, wijkgerichte benadering rond mensen met EPA, met een goede 

afstemming en samenwerking tussen mensen met EPA, familie en naastbetrokkenen, buurten, 

generalistische wijkteams, huisartsen, gespecialiseerde ondersteuning en begeleiding en 

specialistische GGZ-behandeling

2. Zorg dat state of the art behandeling, begeleiding en ondersteuning bij EPA toegankelijk is voor alle 

mensen uit de doelgroep, ongeacht hun (ingangs)positie in het (zorg)landschap

Aanbevelingen bij de organisatie van de behandeling, begeleiding en ondersteuning:

1. Bevorder de oprichting van herstelacademies voor mensen uit de doelgroep en hun familieleden of 

naasten en geen hun een centrale rol in het regionale ondersteuningsnetwerk

2. Formuleer landelijk en lokaal de ambitie om ‘een derde meer herstel’ te realiseren

3. Ontwikkel landelijke uitkomstindicatoren en uitkomstinstrumenten voor herstel 

4. Breng de huidige behandel- en ondersteuningsconsumptie van mensen met EPA in beeld met het 

vignettenmodel

5. Maak afspraken over de bekostiging en shared savings van de gezamenlijke inspanningen

6. Organiseer de behandeling, begeleiding en ondersteuning in regionale netwerken

7. Maak bestuurlijke afspraken om de samenwerking te faciliteren

8. Gebruik het Regionaal Transitiekader Ambulantisering en Vermaatschappelijking dat bij het Trimbos-

instituut in ontwikkeling is om het toekomstige regionale zorglandschap voor behandeling, 

begeleiding en ondersteuning van mensen met EPA verder vorm te geven en in te richten
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Bijlage 2: Kenmerken attitude hulpverlener binnen herstelondersteunende zorg

In het hulpverlenerschap ligt voor de herstelondersteunende zorg vooral de nadruk op de attitude van de 

hulpverleners en het contact tussen cliënt en hulpverlener. Deze attitude van hulpverleners kenmerkt zich 

volgens Boevink et al. (2009) door:

De hulpverlener;

• heeft attitude van hoop en optimisme;

• is present (aandachtig aanwezig);

• gebruikt zijn professionele referentiekader op een terughoudende en bescheiden wijze;

• maakt ruimte voor, ondersteunt het maken van en sluit aan bij het eigen verhaal van de cliënt;

• herkent en stimuleert het benutten van eigen kracht van de cliënt (empowerment) zowel individueel 

als collectief;

• erkent, benut en stimuleert de ontwikkeling van ervaringskennis van de cliënt;

• erkent, benut en stimuleert de ondersteuning van de cliënt door belangrijke anderen;

• is gericht op het verlichten van lijden en het vergroten van eigen regie/ autonomie. 
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Bijlage 3: Topiclijst

Herstelondersteunende zorg:

Herstel 

Herstelondersteunende zorg

Ernstig psychiatrische aandoening

E-health

Regie bij patiënt/ empowerment

Veiligheid

Preventie

Zorglandschap

Financiering van intersectorale samenwerking

Intersectorale samenwerking

Veiligheid 

Zorglandschap

E-health

Doelgroep en netwerkbepaling bepaling intersectorale samenwerking

Preventie
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Reflectie: Sonja Kusters

De opleiding MBA-health loopt ten einde waarin de thesis de finale vormt. Maar de thesis is voor mij niet 
alleen een werkstuk maar bovenal een proces geweest waarin dit fysieke stuk het zichtbare resultaat vormt. 
Toch doet alleen de thesis mijns inziens geen recht aan wat de opleiding en de thesis periode mij gebracht 
heeft en heb ik behoefte hier in de vorm van deze reflectie woorden aan te geven.

De Gyroscoop van Herstel hebben we in de loop van de thesis ontwikkeld. Wat begon als een plat 
dimensioneel model is een multidimensionaal model geworden. Eigenlijk zou dat model ook kunnen gaan 
over mijn ontwikkeling tijdens de opleiding. De uitdaging om alle facetten van de zorg vanuit meerdere 
dimensies te bekijken en te benaderen, de diverse lagen van de (organisatie van) zorg proberen te 
doorgronden en de rol die ik hierin als mens en collega kan vervullen. Deze uitdaging heb ik geprobeerd met 
twee handen aan te grijpen. En hoe teleurstellend het misschien klinkt is het niet bedoeld, maar met alles 
wat ik geleerd heb, besef ik hoe weinig ik eigenlijk nog weet en ben ik voorzichtiger geworden met te snelle 
menings- en conclusievorming. 
Zorg is mensenwerk, niet alleen omdat de zorg zich inzet voor mensen maar ook omdat de zorg gevormd 
wordt door mensen. Dat parallel is me gedurende de opleiding nog eens opgevallen. Waar we van 
medewerkers vragen hun persoonlijke competenties in te zetten in de zorguitvoering geldt dat natuurlijk ook 
voor bestuurders en financiers. De persoonlijkheid en competenties van een bestuurder heeft niet alleen 
grote invloed op het directe werk maar reikt tevens ver de zorgorganisaties in. Met deze 
verantwoordelijkheid geven zij hun werk vorm. Leerzaam om in de gesprekken zulke verschillende maar 
allemaal bevlogen bestuurders te mogen ontmoeten die ieder op hun geheel eigen wijze vorm proberen te 
geven aan de grote uitdagingen waar de GGZ zich voor ziet staan en dankbaar ben ik dat zij tijd en ruimte 
hebben gemaakt om ons te ontvangen en uitvoerig te spreken. 
Mijn carrière, die zich rap heeft ontwikkeld maar altijd afgespeeld heeft binnen GGZ-sector, staat elke dag 
weer in het teken van de zorg voor kwetsbare mensen. Die zorg is mijn dagelijkse drijfveer, voor mensen en 
met mensen. Gedurende deze opleidingsperiode heb ik andere professionals ontmoet vanuit sectoren die 
ogenschijnlijk ver af staan van de zorg. In de thesisperiode heb ik ontmoetingen gehad met bijvoorbeeld de 
zorgverzekeraar en gemeenten en hen mogen ontmoeten in hun inhoudelijke ambities. Hierin is me het 
meest opgevallen dat de drijfveren vanuit de verschillende sectoren niet verschillen van die vanuit de GGZ-
sector zelf, iedereen wil de beste zorg voor mensen. Maar ook medestudenten hebben me uitgedaagd 
afstand te doen van mijn vooroordelen die ik onbewust en onbedoeld had. Vanuit de farmacie of met een 
eigen bedrijf met winstoogmerk in hun dagelijkse bedrijfsvoering, aan de oppervlakte datgene waar ik me 
ver weg van voelde staan. Winstoogmerk ten koste van ziekte voelt voor mij onnatuurlijk. Maar ook bij hen 
ligt er een vergelijkbaar motief onder, ook zij willen zich inzetten voor goede zorg en moest ik terugkomen 
op mijn vooringenomenheid hierin. Een confronterende maar tegelijkertijd waardevolle les.

Een leerpunt uit het kennismakingsgesprek met dr. Elly Breedveld voorafgaande de MBA was het 
ontwikkelen van samenwerkingscompetenties buiten mijn eigen comfortzone en werkkring. Dat heb ik 
geweten! Van het erkennen dat ik in tegenstelling tot mijn eigen idee toch bevooroordeeld en defensief kan 
zijn, heeft me in eerste instantie ongemakkelijk gemaakt. Maar vanuit dit ongemak ontstond ruimte om 
hierin mezelf te ontwikkelen, uitgedaagd door mede cursisten, aantal docenten en ook op mijn werk. Het 
aangaan van samenwerkingsrelaties is cruciaal als manager en hier wil ik meer tijd en aandacht aan 
besteden. Ik zal in mijn loopbaan de dialoog hierover moeten blijven zoeken om me hierin te blijven 
ontwikkelen. Toch komt dit uiteindelijk allemaal terug op een rode draad door mijn carrière en leven die 
gevormd wordt door een basis van onzekerheid. Het is me de afgelopen twee jaar vaker gelukt om mezelf 
niet alleen door mijn eigen ogen te bekijken maar ook door de ogen van een ander, zij zien niet die onzekere 
kant maar eerder het tegenovergestelde.
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Onze thesis is begeleid door prof. dr. Inge Bongers, voor ons een gericht verzoek geweest. Haar scherpe en 
zeer gedegen en gedetailleerde begeleiding die ik zocht heeft mij uitgedaagd om zorgvuldigheid in zowel 
proces als inhoud vorm te geven wat niet mijn sterkste kant is. Haar begeleiding heeft ons geholpen niet te 
verdwalen en mij geholpen te genieten van het totale proces. Een nadeel aan deze begeleiding is dat mijn 
interesse in empirisch onderzoek gewekt is en naar meer smaakt. 

Vanaf de start van de opleiding hebben Margriet en ik gesproken over een mogelijke thesis samen. Onze 
overeenkomst was onze gezamenlijke bevlogenheid voor de zorg voor mensen met een ernstig 
psychiatrische aandoening. Maar de verschillen waren divers, niet alleen komen we vanuit verschillende 
sectoren maar ook in stijl van werken en denken zijn we sterk van elkaar verschillend. Margriet als 
vertegenwoordiger vanuit de zorgverzekeraar heeft mij veel geleerd. Niet alleen over het 
zorgverzekeringsstelsel maar ook over de GGZ-sector. Zij daagde me uit om met een andere bril te kijken 
naar zorgorganisaties maar ook het financieringsstelsel en ging de dialoog aan bij sterk verschillende 
standpunten en overtuigingen. Een aantal hebben we beslecht maar een aantal blijven overeind. Het feit dat 
dat mag bestaan in een samenwerking vind ik waardevol. 
De wijze hoe zij haar werk, het gezin en studie met elkaar wist te combineren heeft mijn bewondering zeker 
met haar efficiëntie en zorgvuldigheid. Meer dan eens heb ik haar zakelijkheid gezien die niets af doet aan 
haar betrokkenheid bij mensen die mij stimuleren om deze competenties bij mezelf te gaan ontwikkelen. In 
de thesisperiode heeft Margriet mij met deze efficiëntie en haar gestructureerde werken gezorgd dat ik me 
moest beperken tot de kern. Ik schrijf zoals ik denk maar dat draagt niet altijd bij aan de leesbaarheid. Zij 
wist me steeds bullet na bullet tot de kern terug te brengen en mijn vooringenomenheid op aantal vlakken 
los te laten. Ik vond de samenwerking met haar een groot cadeau.

De studie is bijna ten einde en kijk ik vol trots terug op het hele traject. Met een idee dat ik het mogelijk 
maar moeilijk zou kunnen doorlopen en alle zeilen zou moeten bijzetten ben ik aan de studie begonnen. 
Toch beetje bang dat ik er niet goed doorheen zou komen maar deze angst achteraf ongegrond was. Hoe 
herkenbaar is deze onzekerheid ook bij het aangaan van nieuwe werkuitdagingen en hou ik kansen soms te 
lang buiten de deur. Misschien is het tijd om minder te aarzelen en wat vaker in het diepe te springen!

Bijna het einde en ik kijk uit dat ik mijn gezin weer meer aandacht krijgen. Mijn mooie gezin dat zo flexibel 
was met name de laatste maand waarin ik een groot beroep heb moeten doen op hun geduld en flexibiliteit. 
Zij verdienen mijn grootste respect en dank!
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Reflectie: Margriet Wiedemeyer

En daar is ‘ie dan… eindelijk! Mijn reflectie: op de thesis, het proces dat hiertoe heeft geleid, de opleiding, 

mijn persoonlijke ontwikkeling en de samenwerking. Wat heb ik hier naar uit gekeken, omdat dit het einde 

betekent van een intensieve tijd, maar ook een nieuw begin. Reflecteren; mezelf een spiegel voorhouden om 

stil staan bij wat ik heb gedaan, welke keuzes ik heb gemaakt en hoe ik dat heb ervaren. 

De eerste keuze die ik heb gemaakt voor deze thesis is goed uitgepakt: de samenwerking met Sonja was 

ontzettend leerzaam voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Het onderwerp Ernstig Psychiatrische 

Aandoeningen, daar moest onze thesis over gaan, dat was duidelijk vanaf het begin. En dat wij zouden gaan 

samenwerken, ook. Waarom? Omdat wij zo ontzettend van elkaar verschillen. Sonja beschouwt EPA met een 

visie, een filosofische blik, ze kauwt en herkauwt op dit onderwerp. Ik heb een meer zakelijke blik: als we alle 

middelen die we aan EPA besteden toch eens meer effect voor de patiënt zouden kunnen laten hebben. 

Doordat we vanuit totaal verschillende invalshoeken naar mensen met een EPA hebben gekeken, een 

onderwerp dat ons beiden persoonlijk ontzettend inspireert en raakt, konden we een verdieping aanbrengen 

in het onderzoek, die ik alleen nooit had kunnen bereiken. Het geheel is ècht meer dan de som der delen. 

We denken anders, we schrijven anders (ik in bullets, Sonja in zinnen van een halve pagina), onze

achtergrond verschilt. En juist die verschillen hebben het onderzoek op een hoger plan gebracht, omdat we 

daardoor de tegenstellingen tussen ons beiden moesten onderzoeken in de interviews en literatuur. In de 

discussie geven we een inkijkje in hoe dit tot meerwaarde voor het onderzoek heeft geleid. 

Een belangrijk inzicht dat de thesis èn de opleiding me hebben gegeven, is dat wanneer je de cliënt, klant, 

mens centraal zet, hier de beste oplossingen uit voort komen. Colleges over onder anderen strategische 

positionering en value based healthcare gaven dit inzicht, maar tijdens de thesis werd het effect heel 

tastbaar. Pas toen we de patiënt met een EPA in het centrum van de Gyroscoop van Herstel hadden 

geplaatst, vielen de ringen van behoeften, resources en wetgeving op hun plaats. Toen werd duidelijk dat 

wanneer je start met het vinden van een oplossing door te beginnen bij de mens en zijn persoonlijke 

behoeften en wensen, de oplossing dichterbij is dan je vooraf kunt bedenken. Natuurlijk is het verleidelijk 

om het systeem te veranderen als je merkt dat het systeem geen bijdrage aan de oplossing biedt, maar wij 

denken oprecht dat de meeste oplossingen binnen datzelfde systeem gevonden kunnen worden. En die 

resterende 20% moeten we toch in vertrouwen met elkaar kunnen oplossen? Wicked problems vragen nu 

eenmaal om clumsy solutions.

Voorafgaand aan de studie heb ik een intake met Inge en Elly gehad, een soort keukentafelgesprek. De 

twijfel die ik toen had of ik deze studie zou kunnen halen, hebben we toen uitgebreid besproken. Tijdens de 

studie heb ik veel momenten van twijfel gehad: Kan ik dit? Wil ik dit? Onder de indruk van de ervaringen, 

wijsheid en posities van mijn medestudenten, heb ik veel onzekerheid gekend. Door de feedback op de 

opdrachten, tijdens de colleges, de intervisie en de gesprekken in Villa Heidebad heb ik die onzekerheid voor 

een deel aan de kant kunnen zetten. Toen ik mijn onzekerheden aan de kant heb gezet, gingen nieuwe 

deuren in mijn ontwikkeling en persoonlijk leven open.

In Inge Bongers vonden we de perfecte thesisbegeleider. Haar precisie is ongeëvenaard. Met engelengeduld 

las ze alle versies van het eindresultaat dat voor u ligt. Telkens weer ging ze door de tekst en legde zij de 

vinger op de zere plek, precies daar waar het niet liep en schuurde, wist zij ons op een ander spoor te zetten. 
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Zonder mijn gezin had ik dit niet kunnen doen! Jullie hebben mij de ruimte gegeven mij te ontwikkelen tot 

wie ik ben geworden en ik heb jullie gemist. Al die tijd dat ik in de boeken en achter mijn laptop zat, eigenlijk

niet luisterde naar jullie verhalen, omdat ik met mijn hoofd bij de studie was. Jullie hebben me afleiding en 

ontspanning gebracht die ik tussendoor ook nodig had. Bedankt voor jullie steun.


