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Willem van Hezewijk

Over de herintegratie van
klinische en sociale psychiatrie
Twee transmuraliseringsprojecten

" ~ Eburon



10. Notulen vervangen door actielijsten vermindert de vergadertijd en maakt de
eommimicatie effectiever.

I l. De dehospitalisering en desinstitutionalisering van mijzelf is één van de
grootste weldaden die ik in mijn werk heb mogen ervaren. (G. Zwanikken,
1991).

Stellingen behorend bij het proefschrift van W.J.M. van Hezewijk `Over de
herintegratie van klinische en sociale psychiatrie'. KUB, Tilburg, 23 april 1999.



STELLINGEN

1. Bij het terugbrengen van de inrichtingspatiënt als GGZ cliënt in de
maatschappij (vermaatschappelijking) zou het voorkomen van sociale
isolering, in dubbele zin van het woord voorkomen, wel eens van cruciale
betekenis kunnen zijn.

2. De paradox is dat ambulantisering leidt tot een toename van het aantal
opnames, echter met name van heropnames die van kortere duur zijn.

3. Toename van de gemiddelde duur van (ambulante) behandelingen betekent
níet dat er sprake hoeft te zijn van verzwaring van de behandelde
problematiek.

4. In het jaar 2000 zullen er geen APZ'en en RIAGG's meer bestaan maar
uitsluitend integrale GGZ organisaties, zoals in Tilburg de Stichting
Geestelijke Gezondheidszorg Midden-Brabant. (W. van Hezewijk, 1993).

5. Regionalisering moet krachtiger en zeker consequenter worden gestimuleerd
------ en zoek daarbij omwille van herkenbaarheid en identiteit van de
branche naar eenduidige benamingen en symbolen toepasbaar in ieder
verzorgingsgebied. (P. Krabbendam, 1998).

6. De huidige fusie golf vind ik buitengewoon positief Er was in Nederland tot
voor kort een scherpe scheiding tussen intramurale en extramurale zorg en
het is een goede zaak dat men zich nu op regionaal niveau aaneensluit en
probeert een compleet pakket aan te bieden.
(P. Schnabel, 1998).

7. Nu zo'n driekwart van de Nederlandse regio's met de integratie van klinische
en sociale psychiatrie bezig is (of afgerond heeft) in de vorm van GGZ
organisaties zou de overheid net als in 1982 bij de RIAGG vorming in het
magische jaar 2000 de tinishing touch kunnen aanbrengen.

8. [n Nederland kun je 'goedkeuring om niet te bouwen' krijgen: vergroting van
ambulante capaciteit is soms alleen mogelijk via een WZV aanvraag voor
klinische capaciteit en gelijktijdige substitutie. (ambulantisering).

Het woonrecht dat voor alle Nederlanders geldt moet ook effectief worden
voor psychiatrische patiënten. (Landelijke werkgroep Week van de
Psychiatrie 1997)
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1.1 Opbouw van de dissertatie, leeswijzer en persoonlijke betrokkenheid

Opbouw

Dit proefschrift gaat over ambulantisering. De relatie tussen samenwerking en
ambulantisering in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt beschreven aan de
hand van twee samenwerkingsprojecten resp. deelonderzoeken, elk van een andere
orde. Het ene is patiëntgericht (een crisisbedopnameregeling in `s-Hertogenbosch) het
andere organisatiegericht (een fusie van een Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis
(APZ) met de Regionale Instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
(RIAGG) in Tilburg).
De centrale stelling luidt dat samenwerking in de GGZ ambulantisering kan bevor-
deren.
Anders gezegd: samenwerking van de ambulant opererende RIAGG (sociale
psychiatrie) met het vooral intramuraal opererende APZ (klinische psychiatrie) is een
goed middel om tot ambulantisering te kunnen komen.

Hoofdstuk 1 behandelt de doel- en probleemstelling, het conceptueel model en het

onderzoeksontwerp van dit proefschrift, naast een aantal begripsbepalingen. De beide

transmurale projecten (de crisisbedopnameregeling en de fusie APZ-RIAGG) worden

geïntroduceerd. Het zijn experimenten in de `common sense'-betekenis van het

woord.

Hoofdstuk 2 plaatst de sociale en klinische psychiatrie in een historisch kader. [n de
Middeleeuwen bestonden er geen instituten (klinische psychiatrie), de geestelijk ge-
stoorden verbleven in de open samenleving (sociale psychiatrie). Het eerste gesticht,
de eerste psychiatrische inrichting, in Nederland was Reinier van Arkel (1442) in `s-
Hertogenbosch. Aan de hand van het opnamebeleid van dit gesticht wordt de
residentiële (behandel)duur van opgenomen patiënten bezien vanaf het jaar 1720.
Beddenreductie en ambulantisering in Nederland en de rest van de westerse wereld
komen aan de orde.

Hoofdstuk 3 geeft een meta-analyse van de nationale en internationale (vooral An-
gelsaksische) literatuur over opnameduur en ambulantisering in de laatste halve eeuw.

Hoofdstuk 4 evalueert een experiment met een crisisbedopnameregeling. Dit experi-

ment vond van 1983 dm 1987 plaats in de regio `s-Hertogenbosch en wordt tot op

heden gecontinueerd.

Hoofdstuk 5 beschrijft de follow-up van het crisisbedopname-experiment, met name

ten aanzien van het proces van ambulantisering.
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Hoofdstuk 6 plaatst dit experiment in de context van een organisatieconcept (Multi

Functionele Eenheid, MFE, als samenwerking van APZ en RIAGG) en geeft de weg

aan naar herintegratie van sociale en klinische psychiatrie.

Hoofdstuk 7 behandelt de toenemende samenwerking tussen Algemeen Psychiatrisch

Ziekenhuis (klinische psychiatrie) en RIAGG (sociale psychiatrie) op regionaal

niveau. De fusie tussen P.C. Jan Wier en de RIAGG in de regio Midden-Brabant in de

periode 1990 tlm 1995 (procesevaluatie) is het tweede experiment.

Hoofdstuk 8 stelt de follow-up (programma-evaluatie van de voortgang) van deze
fusie aan de orde. Centraal hierbij staan de implementatie van de gevormde
zorgcircuits tussen 1995 en 1998, resp. de transmuralisering. Uit een aantal mogelijke
kwaliteitsaspecten worden variabelen ten aanzien van ambulantisering geselecteerd.

Hoofdstuk 9 komt terug op de centrale stelling, namelijk dat samenwerking in de

geestelijke gezondheidszorg (rondom het crisisbed, binnen een MFE, tussen RIAGG

en APZ, in zorgcircuits) de ambulantisering kan bevorderen, althans in de context van

de beschreven experimenten. De herintegratie van klinische en sociale psychiatrie in

de laatste twee decennia van deze eeuw wordt derhalve beschreven aan de hand van

twee praktijkgevallen.

Leeswijzer

U kunt dit proefschrift in zijn geheel lezen. Het literatuurhoofdstuk (3) is echter meer
een naslag-hoofdstuk. U kunt het historische hoofdstuk (2) of de evaluatie van (een
van) beide experimenten (4 en 7) apart onder de loep nemen. Over ambu-
lantiseringseffecten leest u het meest in de follow-ups (5 en 8). Als u meer geïnteres-
seerd bent in GGZ-politiek in het algemeen, kunt u hoofdstuk l, 6 en 9 doornemen.

Elk hoofdstuk wordt in de laatste paragraaf ervan samengevat. Na het laatste
hoofdstuk vindt u de samenvatting van het geheel.

Persoonlijke betrokkenheid

Een psychiater die tegen het eind van de jaren zeventig in Nederland een baan zocht,

kon vrijwel overal terecht. De locatie had hij voor het uitzoeken, de diversiteit aan

inhoudelijk werk was groot. Bij zoveel keuzemogelijkheden kan kiezen zowel

moeilijk als makkelijk zijn.

Zojuist terug uit Cura~ao van het opleidingsjaar neurologie als afsluiting van de

opleiding psychiatrie, was de keus in ieder geval snel gemaakt. Zonder al te veel

bekommernis om de (ideologische) verschillen tussen sociale en klinische psychiatrie

koos ik voor een dienstverband bij het APZ Reinier van Arkel te `s-

Hertogenboschl`Voorburg' te Vught (destijds beide onderdeel van de Psychiatrische
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Instituten Der Godshuizen, later samen Reinier van Arkel geheten en sinds kort
opgegaan in de GGZ `s-Hertogenbosch e.o.). Het was de toenmalige geneesheer-
directeur en latere hoogleraar en indertijd beoogd promotor Goos Zwanikken die mij
leerde dat èchte psychiatrie niet zozeer sociale of klinische psychiatrie was, maar
veeleer chronische psychiatrie.
Ik kwam te werken op de polikliniek en een acute opnameafdeling, aanvankelijk in
Vught en later in de binnenstad van `s-Hertogenbosch, a(waar de samenwerking met
de RIAGG allengs meer vorm kreeg. In die tijd ondertekende ik een publicatie in het
tijdschrift Medisch Contact, met achter mijn naam `sociaal psychiater, APZ Reinier
van Arkel', hetgeen aan de toenmalige GGD-psychiater Jitse Verhoeff de reactie
ontlokte dat het hier een contradictio in terminis betrof: een `sociaal psychiater' zou
per definitie ambulant werken bij een RIAGG of GGD. In mijn opvatting was en is
werken vanuit een sociaal-psychiatrische optiek in iedere setting denkbaar en
mogelijk: op een RIAGG, op een polikliniek en in (ofvanuit) de kliniek.
In de eerste jaren dat ik in de binnenstad van `s-Hertogenbosch werkte kwam -in
samenwerking met de RIAGG- de crisisbedopnameregeling van de grond. Een jaar na
het uitkomen van de Nieuwe Nota Geestelijke Volksgezondheid (1984) publiceerde
ik de eerste gegevens over een `MFE-avant-la-lettre' in een Brabantse provinciestad.
Het artikel werd van commentaar voorzien door de toenmalige directeur-generaal van
het Ministerie van Volksgezondheid en latere voorzitter van de Raad van de
Volksgezondheid en Zorg, Joop van Londen, die na het emeritaat van Goos
Zwanikken bereid werd gevonden als mijn promotor op te treden.
In tien jaar tijd werd het accent binnen het werk gaandeweg verlegd van het
uitvoerend niveau naar het managementniveau (psychiaterlmedisch coórdinator
cluster shortstay). De stap naar fulltime management was een vanzelfsprekende:
directeur behandelzaken van het Psychiatrisch Centrum Jan Wier, na de fusie met de
RIAGG Tilburg, de GGZ Midden-Brabant te Tilburg. De samenwerking tussen
RIAGG en APZ die in `s-Hertogenbosch vooralsnog geen vervolg op bestuurlijk
niveau had gekregen, werd in Tilburg spoedig `top-down' ingezet.
Dit leidde twee-en-een-half jaar later tot een bestuurlijkeldirectionele fusie van de
RIAGG Midden-Brabant en het Psychiatrisch Centrum Jan Wier. Het tweede
transmurale project dat in dit proefschrift beschreven wordt behelst genoemde fusie
en de daaruit voortvloeiende circuitvorming.
Auteur dezes ziet nog steeds geen wezenlijk verschil tussen sociale psychiatrie en
klinische psychiatrie, afgezet tegen de behandelsetting (ambulant, dagkliniek, kliniek)
en heeft deze opvatting de afgelopen tien jaar regionaal, nationaal en internationaal
uitgedragen in beleidsdocumenten, landelijke gremia en voordrachten. Hij bevindt
zich in goed gezelschap: ook Schnabel (1997) stelt dat sociale psychiatrie niet zonder
meer staat voor RIAGG (resp. GGD) of klinische psychiatrie voor APZ (en PAAZ).
Langzamerhand groeide het besef dat samenwerking tussen de verschillende GGZ-
partners zou kunnen leiden tot wezenlijke veranderingen voor de cliënten: een
beweging van de zorg van intra- naar extramuraal. Dit leidde dan ook tot de centrale



stelling van dit proefschrift: samenwerking binnen de GGZ leidt tot ambulantisering

van de zorg. Bovenstaande stelling ontlokte aan promotor Joop van Londen de

reactie: `Ja, bij jou wel, ja!' Met andere woorden: de persoonlijke betrokkenheid van

de auteur bij beide experimenten vormt meteen ook de belangrijkste methodologische

tekortkoming. Tegelijkertijd staat deze persoonlijke betrokkenheíd ook voor

exploratie en beschrijving `van binnenuit', zowel in `s-Hertogenbosch als in Tilburg.

Discussie hierover vond verdiepend plaats met promotor Jo Segers, die met Piet

Verheijen bij de fusie-evaluatie betrokken was. Dialogische intersubjectiviteit en

openheid kunnen de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek wellicht ook verhogen.

Mogelijke andere tekortkomingen komen in het betreffende hoofdstuk aan de orde.

1.2 Doel- en probleemstelling, conceptueel model en onderzoeksontwerp

In deze dissertatie wordt verslag gedaan van ruim een decennium samenwerking en

ambulantisering in de GGZ. In twee steden, `s-Hertogenbosch en Tilburg. Eén

experiment op micro-, het andere op mesoniveau. Het gaat dus om twee `single case'-

studies, die echter in elkaars verlengde liggen. Het betreft in beide gevallen

ongeselecteerde GGZ-populaties. Geprobeerd wordt om de wetenschappelijke over-

eenkomst tussen beide experimenten te formuleren in een doel-, probleem-, en vraag-

stelling, vanuit een globaal beschreven conceptueel model. Bij de begripsomschrij-

vingen komen ook ontwikkelingen in de laatste decennia in de GGZ aan de orde. In

het laatste hoofdstuk wordt hierop teruggekomen.

Segers ( 1998) zegt over het conceptueel model het volgende: `In dit model worden -
expliciet of impliciet- een aantal theoretische noties aangedragen als een tentatief
antwoord op de onderzoeksvraag. Daarmee is het probleem nog niet inzichtelijk
gemaakt in de zin van kennisverwerving: het gaat nog maar over vermoedens,
verwachtingen. De uitkomst van het onderzoek zal beslissen over de juistheid van
deze verwachtingen. De theorie is derhalve niet een "a priori waarmaker" van de
denkbeelden van de onderzoeker voor zijn probleem. Expliciete verwachtingen
worden veelal hypothesen genoemd. De confrontatie van de theoretische vermoedens
met de realiteit is de essentie van het wetenschapplijk onderzoek. Op basis van de
vergelijking van verwachte met feitelijke bevindingen ontstaat er inzicht en kunnen
de onderzoeksvragen definitíef worden beantwoord.'
Het conceptueel model heeft een drietal functies: probleemselectie, methodenselectie
en interpretatiekader. In dit hoofdstuk wordt een conceptueel model beschreven dat in

de jaren tachtig reeds impliciet aanwezig was, maar in de loop van de experimenten in
de jaren negentig is uitgewerkt. De bevestiging c.q. verwerping van de hypothesen
komt in de betreffende hoofdstukken aan de orde. Het is onderzoek naar de praktijk
van alledag. Een pleidooi voor meer onderzoek hiemaar in deze tijd van `evidence
based psychiatry', geeft de spanning aan tussen wetenschap en praktijk. `Evidence
based' houdt het zo systematisch mogelijk gebruik van onderzoeksuitkomsten in. Vijf
stappen kunnen onderscheiden worden: doel- en probleemdefiniëring, literatuuron-
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denoek, beoordeling van de literatuur op validiteit en toepasbaarheid, experimente-
ring en evaluatie.

Doelstelling: bijdragen aan kennisvergaring over ambulantisering (als
mogelijk gevolg van samenwerking tussen sociale en klinische
psychiatrie), om daarmee de kwaliteit en het verande-
ringspotentieel van de GGZ te verhogen.

Probleemstelling: is er een relatie tussen samenwerking (van sociale en klinische
psychiatrie) en ambulantisering?
1 een samenwerkingsproject van APZ en RIAGG: crisis-bed-

opnameregeling (COR) leidt tot ambulantisering door opna-
meduurverkorting.

2 een fusie van APZ en RIAGG leidt tot ambulantisering door
verschuiving van middelen naar ambulant.

Conceptueel het conceptueel model werd ontwikkeld uit twee theorie- en twee
model: praktijkstudies, waarover reeds eerder werd gerapporteerd.

Historische studie: Length of stay in the oldest Dutch lunatic asylum'. First Intemational
Congress on the History ofPsychiatry (1990). Studie over de opnameduur
in Reinier van Arkel (1442) na 1720.

Literatuurstudie: Kortdurende residentiële psychiatrische behandeling. Een overzicht van de
literatuur over onderzcek naar de verkorting van de opnameduur. Tijd-
schrift voor Psychiatrie 1990, W. van Hezewijk en N. Sijben.

Crisisbedlproces- Crisisbedopnameregeling (COR)
evaluatie: lntemational Congress on Emergency Psychiatry (1990): `Crisisinterven-

tion project' en Medisch Contact 1984, 1988.

Fusielprocesevaluatie: Evaluatie fusie Jan Wier-RIAGG

X World Congress of Psychiatry(1996) en EMHA Congress (1997):
`Reintegration ofclinical and social psychiatry' en Medisch Contact 1994.

Deze vier studies gaven gaandeweg de onderbouwing van de binnen het conceptueel
model ontwikkelde centrale stelling: samenwerking in de GGZ (herintegratie van
sociale en klinische psychiatrie) bevordert ambulantisering. Historisch onderzoek
naar de opnameduur is niet veel gedaan. Slechts op een enkele plaats is archiefmate-
riaal beschikbaar. Geestelijke gezondheidszorg is in de loop der eeuwen ontwikkeld.
Ambulante hulpverlening is pas in deze eeuw ontstaan, leert hoofdstuk 2. Het
literatuurondenoek in hoofdstuk 3(aat een (politieke?) voorkeur voor ambu-
lantisering zien, waarvan het paradigma geaccepteerd lijkt te zijn in de samenleving
(tweede helft van deze eeuw).
De procesevaluaties van beide experimenten hebben vermoedens en verwachtingen
doen ontstaan over het waarom en waardoor van bepaalde resultaten en effecten.
De crisisbedevaluatie (I988) duidt op een verkorting van de individuele opnameduur.
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Welke eigenschappen van de patiënten zijn hieraan gerelateerd? De fu-

sielprocesevaluatie (1996) suggereert een verschuiving van middelen naar ambulant.

Welke eigenschappen van de circuits zijn hieraan gerelateerd en is dit te vatten in een

(kwaliteits)model?
De theoretische eigenschappen van de patiënten (COR) worden als `kenmerken' en
`uitkomsten' geformuleerd in hoofdstuk 5. Bij de circuits (na de fusie) gaat het om de
geformuleerde doelstellingen c.q. kwaliteitscriteria in de jaarplannen van de GGZ
Midden-Brabant.
Beide experimenten kenden vijf, vooraf geformuleerde, doelstellingen. Deze doel-

stellingen komen in de betreffende hoofdstukken aan de orde. De ambulantiserings-

doelstelling zit erin verweven. De beschrijving van een aantal begrippen in de

volgende paragraaf (1.3) werpt verder licht op de ontwikkeling van het conceptueel

model.

Vraagstelling: de vraag is of de twee experimenten (op micro- en mesoniveau) de
vooraf geformuleerde doelstellingen waannaken en of dat leidt tot
ambulantisering.

1 Crisisbedopnameregeling (COR):

evaluatie: worden de vijf doelstellingen (Van Hezewijk, 1984) van het COR-
experiment waargemaakt?

follow-up: leidt deze samenwerking tot kwalitatieve verbetering wat betreft de
doelstellingen van de COR en m.n. wat betreft ambulantisering?

2 Fusie-experiment:

evaluatie: worden de vijf doelstellingen (Van Hezewijk, 1992) van het fusie-

experiment waargemaakt?
follow-up: leidt deze fusie tot kwalitatieve verbetering wat betreft de doel-

stellingen van de zorgcircuits en m.n. wat betreft ambulantisering?

Bij het eerste experiment wordt ambulantisering gedefinieerd als opnameduurverkor-
ting, bij het tweede als verschuiving van middelen naar ambulant. Dit zijn geheel
verschillende definities. Beide experimenten zouden echter tot het (meer) ambulant
behandelen van (meer) cliënten moeten leiden.
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Onderzoeksontwerp (schematisch):

1 Hypothese: Samenwerking c.q. fusie tussen APZ en RIAGG (klinische en
sociale psychiatrie) bevordert ambulantisering zowel op microniveau
(patiënten) als mesoniveau (projecten, c'vcuits) . Samenwerking c.q.
fusie is de onathankelijke variabele (verklarend, predictief). Ambu-
lantisering is de a8iankelijke variabele (te verklaren). (Hfdst. 1)

2 Definities:
Samenwerking Crisisbedovereenkomst APZ-RIAGG `s-Hertogenbosch en vijf dcel-
crisisbed: stellingen. (Hfdst. 4)
Fusie APZ-RIAGG: Statuten GGZ Midden-Brabant Tilburg en vijf dcelstellingen.

(Hfdst. 7)
Ambulantisering: Ambulantisering is het veranderen van de relatie intr~unuraal-

extramuraal
a bij patiënten wat betreft de setting,
b bij fusie wat betreft de middelen.

3 Experimenten: a crisisbedopnameregeling (COR) 1983-1987 `s-Hertogenbosch.
b fusie Jan Wier-RIAGG (GGZMB) 1993-1997 Tilburg.

Hypothese ad a: de samenwerking van riagg en apz leidt tot verkorting van de
opnameduur van patiënten.

Hypothese ad b: de fusie van apz en riagg leidt tot verschuiving van middelen
van intra-muraal naar extramuraal (binnen circuits).

4 Onderzceks~lementen: a crisisbedopnameregeling (patiënten).

b GGZ Midden-Brabant (circuits).

5 Indicatorenlvariabelen: a Patiënten variabelen: opnameduur, recidiefpercentage etc.
(hfdst. 5)

b Kwaliteitsaspectenldcelstellingen van de zorgcircuits:
zorgvraaglaanbod~proceslproduct. (hfdst.8)

6 Vraagstelling: a Wat zijn de kenmerken van de COR-patiënten?
Wat denken de patiënten over de COR?
Treedt bij COR-patiënten opnameduurverkorting op?

b Wat zijn de kenmerken van de cincuits (~celstellingen)?
Wat denken cliëntenlverwijzerslmedewerkers over deze
(kwaliteits)aspecten van de circuits?
Verschuiven middelen van intra- naar extramuraal?

7 Operationalisatie: a Bestaand bronnenmateriaal (analyse).
Follow-up vragenlijst patiënten (meetinstnunent).
Experimentele gcep patiënten (n-144) wordt vergeleken met
twee controlegroepen (n-74 en n-95) die niet volgens de
samenwerkingsregeling opgenomen zijn.

b Bestaand bronnenmateriaal (analyse).
Vragenlijst aan medewerkers, verwijzers, cliënten
(meetinstrument).
Een gefuseerde GGZ-Stichting zou eigenlijk vergeleken
mceten worden met een niet gefuseerde stichting. Aangezien

dit niet mogelijk was, wordt een wel gefuseerde instelling met
zichzelf vergeleken in de tijd (case-study).
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1.3 Beschrijving van begrippen

1.3.1 De,factoren `tijd' en 'middelen' in het kader van ambulantisering.

AI in de Oudheid beschouwden `artsen' krankzinnigheid als een ziekte. In de

Middeleeuwen liepen de meeste krankzinnige mensen vrij rond, soms werd men, als

men gevaarlijk was, opgesloten (suïcidale of agressieve mensen, brandstichters). Het

afzonderen van bepaalde groepen mensen, waaronder krankzinnigen, begon in de late

Middeleeuwen en raakte in de 19e eeuw in een stroomversnelling. Aan het einde van

de 18e eeuw ontstond een nieuwe opvatting over ziekte: het disfunctioneren van een

deel van het lichaam. Vage theorieën begonnen plaats te maken voor een denken in

functies. Artsen wierpen zich daarnaast op als de experts die, met uitsluiting van

anderen zoals priesters en alternatieve genezers, in staat waren om krankzinnigen te

genezen (Kappelhof, 1997). Het behandelen volgens het ziektemodel ving aan, met

name in de kliniek.
Er is echter nog maar weinig bekend over de effectiviteit van residentiële psychiatri-
sche behandeling enlof ambulante psychiatrische behandeling en de vraag welke
factoren daarbij van belang zijn. Naast de medicamenteuze beïnvloeding, waamaar
verreweg het meeste onderzoek gedaan is, kunnen de volgende factoren een rol spelen
(tentatiefj: het al dan niet veranderen van omgeving, het contact met bekenden of
anderen, medepatiënten en hulpverleners, een aantal inhoudelijke aspecten van de
behandeling (structuur, gedoseerde rust en~of activiteit, al dan niet inzicht geven).

Maar zeker ook de tijd is een belangrijke factor bij een behandeling.
De tijd is bij veel (psychiatrische) ziektes en (psychosociale) problemen een heilzame
factor. Het spreekwoord luidt niet geheel toevallig: `De tijd heelt alle wonden'. Van
groot belang lijkt het daarbij te zijn hoe de tijd, die nodig is voor heling, door te
komen. Het wekken van hoop is daarbij belangrijk. De ziekte `melancholie'
bijvoorbeeld, waarbij de patiënt als symptoom de hoop heeft laten varen, is juist
daarom zo moeilijk te dragen, te meer nog daar de tijd in de beleving van de
melancholische patiënt bijna stilstaat. Gelukkig zijn biologische middelen vaak
effectief bij het versnellen van het natuurlijke beloop. Ook bij (psychosociale)
problemen is de tijd een belangrijke factor. Door de tijd kan pijn bij bijvoorbeeld

verliessituaties minder worden. Het als ziekte labelen van onwelbevinden door
problemen kan daarentegen in combinatie met de tijd een iatrogene oorzaak voor
fixatie betekenen. Dat de tijd niet alles heelt, blijkt ook uit het fenomeen van de
chroniciteit. Chroniciteit van een ziekte betekent dat de genezing niet lukt. De ziekte

of resten ervan blijven bestaan, waardoor de tijdsduur van een eventuele behandeling

lang of zelfs onbeperkt wordt. Patiënt en hulpverlener blijven vaak met elkaar in
contact. Dit persoonlijke contact tussen hulpverlener en patiënt vormt de basis van de

(geestelijke) gezondheidszorg.
Chronisch psychiatrische patiënten maken zo nodig gebruik van intramurale

voorzieningen voor langdurende zorg (longstay APZ, RIBW etc.) of episodisch van
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voorzieningen voor kortdurende zorg (shortstay APZ, PAAZ, RIAGG etc.). In het
laatste geval spreken we vaak van een zogenaamde draaideurcrisisopname. Een
behandeling kent dus niet altijd een ononderbroken tijdsduur. In onderzoeken wordt
verschillend met het begrip `tijd' omgegaan.
In het kader van behandeling en begeleiding van chronisch psychiatrische patiënten
pleit Bachrach (1982) voor een gemakkelijk toegankelijke crisisinterventie op intra-
murale noodbedden. Dus ook patiënten met langdurende, chronisch psychiatrische
ziekten maken dan gebruik van het kortdurend zorgcircuit. Uiteraard zijn ook de acute
en kortdurend te behandelen patiënten hierop aangewezen. Of ze maken gebruik van
opnamevervangende deeltijdbehandeling (OVDB). Ook dat is een vorm van ambu-
lantisering.
Een aanbeveling uit het rapport `Ambulante GGZ en haar raakvlakken' die inhoudt
dat de samenwerking tussen de diverse parmers het beste van de grond zal kunnen
komen, wanneer begonnen wordt met de aanpak van een aantal concrete onderwer-
pen, wordt opgevolgd in deel 11 waar twee concrete experimenten beschreven worden.
Het kortdurend zorgcircuit en de in 1984 in de Nieuwe Nota Geestelijke Volksge-
zondheid geconceptualiseerde multifunctionele eenheid (MFE), worden beschreven in
hoofdstuk 6.
Besproken wordt de verkorting van de residentiële psychiatrische behandelduur
binnen zo'n multifunctionele eenheid. Via een a-selectief opnamebeleid worden daar
patiënten met zowel acute als chronische pathologie behandeld. Deze `MFE-avant-la-
lettre' werd eerder beschreven in het artikel `Deze Multifunctionele Eenheid in een
Provinciestad' (Van Hezewijk, 1985). Dekker (1996) beschrijft een Amsterdams
Sociaal-Psychiatrisch Diensten Centrum (SPDC) als een der eerste MFE's. Als
organisatievorm in de geestelijke gezondheidszorg ziet men vanaf de jaren tachtig
subregionaal multifunctionele eenheden (Van Hezewijk, 1985 en 1987) en vanaf de
jaren negentig regionaal geïntegreerde GGZ-Stichtingen ontstaan (Van Hezewijk,
1994 en 1995). Het fusieproces in Tilburg ving aan in 1990 en wordt in hoofdstuk 7
beschreven. Een van de beweegredenen voor deze fusie was het bevorderen van het
proces van ambulantisering. In feite worden bij de beide beleidsonderzoeken de
programma's `crisisbedopnameregeling' en `fusie APZ-R[AGG' geëvalueerd. Bij de
crisisbedopnameregeling gaat het dan over de factor `tijd'. Bij de fusie komt de mate
van ambulantisering aan de orde. Op mesoniveau gaat het dus niet zozeer over de
factor `tijd', maar veeleer over de factor `middelen'. Bij `middelen' in de gezond-
heidszorg gaat het altijd over geld in de zin van budget. De gezondheidszorg is
gebudgetteerd, dus om meer middelen beschikbaar te krijgen voor ambulante hulpver-
lening dient er een verschuiving plaats te vinden van klinisch naar ambulant.
Aangezien 800~o van het budget wordt besteed aan personeel, gaat het voomamelijk
om een verschuiving van personeel.
Zoals in het onderzoeksontwerp al is gezegd, wordt ambulantisering gedefinieerd als
het veranderen van de relatie intramuraal-extramuraal, bij cliënten wat betreft de
behandelduur klinisch-ambulant, bij zorgcircuits wat betreft de middelen (personeel
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en geld) klinisch-ambulant. Dit is niet nieuw, want ook Marlet (1984) sprak reeds van
`verschuiving van de hulpverleningsintensiteit naar de thuiswonende patiënt toe,
vooral door versterking van de ambulante geestelijke gezondheidszorg'.
In deel III wordt teruggekomen op de centrale stelling (hypothese) dat samenwerking
ambulantisering bevordert. Daarbij wordt opnieuw ingegaan op de factoren `tijd' en
`middelen'. Hierover is de laatste jaren binnen het management en in tweede instantie
binnen de gehele organisatie GGZ Midden-Brabant veelvuldig en uitgebreid
gediscussieerd. Het in deel III geschrevene is ook de resultante van al deze discussies.
Als voorbeeld hiervan uit de annalen van het WOC (Werk Overleg Circuitleidingen)
d.d. 25-04-1997 een uitspraak van circuitmanager Wassenaar: `Kortom, ambulantise-
ring houdt in dat de kliniek oplost in de samenleving'.

1.3.2 Residentiële behandelduur en verkorting daarvan

In de meeste psychiatrische instellingen werd tot de jaren tachtig nauwelijks of geen
onderscheid gemaakt tussen `shortstay'- en `longstay'-setting in organisatorische zin.
Wel in inhoudelijke en financiële zin. De gemiddelde klinische opnameduur ofwel
residentiële behandelduur van de instelling als geheel werd dus sterk verlengd bij
aanwezigheid van een groot aantal longstaypatiënten. Wilde men de gemiddelde
residentiële behandelduur verkorten, dan gaf een verkorting van de `longstay' be-
handelduur of een vermindering van het aantal `longstay'-patiënten (de-institutio-
nalisering) het grootste effect te zien. [n deze dissertatie wordt vooral aandacht
besteed aan de `shortstay'-setting en de mogelijkheden en orunogelijkheden van
verkorting van de (residentiële) behandelduur van reeds relatief kortdurende

behandelfuncties. Relatief kortdurend ten opzichte van de (zeer) lange behandelduur
in de `longstay'setting, maar relatief langdurend ten aanzien van de vaak kortere
behandelduur in het algemeen (niet psychiatrisch) ziekenhuis. Verkorting van
opnameduur is populair geworden in de afgelopen decennia. Ideologische en econo-
mische motieven speelden een rol. Ideologisch in de traditie van de antipsychiatrie:
liefst helemaal geen opname, maar indien beslist nodig, dan van zo kort mogelijke
duur. Economisch, omdat de kosten van de gezondheidszorg niet meer te beheersen
leken: een verkorting van opnameduur en substitutie naar semi-ambulante of ambu-
lante behandeling leken de kosten terug te kunnen dringen. De vraag kwam naar
voren: hoe kort kan een opname worden? De beantwoording van deze (deel)vraag

komt aan de orde in de literatuurstudie en bij de evaluatie van de crisisbed-

opnameregeling. Kortdurendheid is hierbij de eerste doelstelling. In diverse over-
zichtsartikelen over opnameduur wordt de vraag gesteld op welk punt de opnameduur
zo kort is dat het niet langer effectief is (Kirschner, 1982). Of anders gezegd: `How

brief is too brief?' (Caton, 1987). Om na te gaan welke elementen in de evaluatie van

het eigen crisisbedexperiment prioriteit moesten hebben werden tijdens een studiereis
bovenvennelde auteurs bezocht in Boston (Harvard University) en New York
(Columbia University).
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Enige gedachten uit deze discussie werden reeds eerder beschreven (Van Hezewijk en
Sijben, 1990).

1.3.3 Kortdurende behandelfuncties binnen een mult~ctionele eenheid en
continuïteit van zorg

De nota 2000 (1985) verstaat onder een functie: `een bundeling van activiteiten
waarmee antwoord gegeven kan worden op een aantal met elkaar verwante
zorgvragen. Met andere woorden: functies vormen de verbindingsschakel tussen de
zorgvragen en het voorzieningenpatroon dat op deze zorgvragen moet inspelen'.
Verkorting van de opnameduur en continuïteit van zorg gaan noodzakelijkerwijs

samen, zoals uit de literatuur zal blijken. Uitgangspunt daarbij is de gedachte dat bij
continuïteit van zorg tussen intramurale en extra~semimurale voorzieningen, de
mogelijkheden voor verkorting van de duur van opnames veel groter zijn.

Een multifunctionele eenheid is een verzameling van vijf functies in het circuit van

kortdurende behandeling voor volwassenen binnen de GGZ. Deze vijf functies zijn:
de sociaal-psychiatrische (RIAGG) functie, de crisisinterventiefunctie, de poliklini-

sche functie, de deeltijdbehandeling en de kortdurende residentiële behandeling. De

MFE-functies werden het eerst geconceptualiseerd in de Nieuwe Nota Geestelijke

Volksgezondheid uit 1984. Dit organisatorisch concept bevordert de mogelijkheden

voor continuïteit van zorg. In hoofdstuk 6 wordt beschreven waar dit concept vandaan

komt. 7.oals hiervoor beschreven is de benaming `kortdurend' relatief. De duur van
behandeling binnen een MFE kan wisselen van uren tot dagen of maanden. Ten

aanzien van drie van de MFE-functies zijn experimenten over behandelduur gedaan in

de regio `s-Hertogenbosch.
Het eerste experiment, de crisisbedopnameregeling, dat in 1983 gestart werd, wordt in
deze dissertatie uitgewerkt. Het tweede experiment, de crisisdagbehandeling (Van
Hezewijk en Slee, 1986) is weer ter ziele gegaan. Het derde experiment, een Diagnos-
tiek en Adviescentrum (DAC), opgezet op de polikliniek door Buis, werd reeds in
haar proefschrift behandeld (Buis, 1990). Experimenten met kortdurende behandeling
zijn vaak eenzijdig: een kortdurende setting wordt vergeleken met een langdurende of
standaardsetting (zie 3.2), of deeltijdbehandeling wordt vergeleken met residentiële
behandeling (zie 3.2.4). Deze proefopstellingen zijn vaak een reductie van de werke-
lijkheid. In deze dissertatie wordt zeer kortdurend residentieel met standaard residen-
tieel vergeleken. In de literatuur wordt duidelijk gemaakt dat elke experimentele
setting in zekere zin door het feit van het experiment-zijn reeds voor een deel het
beoogde effect bereikt.

].3.4 Heropname en draaideurfenomeen

Terwijl de opnameduur is afgenomen, is het aantal opnames in psychiatrische zie-
kenhuizen in de laatste decennia sterk gestegen. Deze beide gegevens dienen genu-
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anceerd te worden beoordeeld en worden onder meer sterk beïnvloed door een
veranderd beleid in de psychiatrische ziekenhuizen. Men ontslaat patiënten eerder en
neemt hen waarschijnlijk, als het ambulant niet lukt, ook weer vlot op. Eén en
dezelfde opnameduur van maanden, wordt zo omgezet in een aantal opnames van

weken of maanden, vaak met als conclusie: een omgekeerde evenredigheid van de

relatie tussen opnameduur en heropnamecijfer.
Het opname- en ontslagbeleid wordt dan een draaideurfenomeen genoemd. In de

literatuur (zie 3.1.5) wordt geconstateerd dat de heropnamecijfers bij verschillende

onderzoeken opmerkelijk overeenkomen. Hoewel (het terugdringen van) het herop-
namepercentage niet expliciet terugkomt in de doelstellingen van het crisisbedopna-
me-experiment, komt dit wel degelijk aan bod als belangrijke `outcome'-factor. Een

vergelijking kan worden gemaakt met het onderzoek van Weisman en Feirstein

(1969) die eveneens een zeer korte experimentele opnameduur van vijf dagen evalu-
eerden. Deze auteurs suggereren om een cohort patiënten met een zeer korte opname-

duur te vergelijken met een cohort patiënten met wie een `open end'-afspraak is

gemaakt over behandelduur. Dat gebeurt in dit proefschrift. Bij deze vergelijking

komt dus tevens aan de orde of er een verschil is in heropnamepercentage. De
continuïteit van zorg c.q. de nazorgcompliance is daarbij een niet te verwaarlozen

factor volgens de literatuur (zie 3.2). Sytema (1995) meldt dat hoog gebruik van zorg,

in tegenstelling tot verwijscijfers, nauwelijks gerelateerd is aan sociodemografische

factoren, maar sterk aan individuele pathologie. Ook Sytema concludeert dat de

opnameduur slechts bekort kan worden mits continuïteit van zorg gewaarborgd is.

1.3.5 (De)institutionalisering en chroniciteit

In de laatste decennia is steeds duidelijker geworden dat chroniciteit bij psychiatrische
patiënten niet alleen blijkt uit een (zeer) lange periode van (klinische) hospitalisatie.
Het hospitalisatiefenomeen kan in zekere zin ook ambulant plaatsvinden, zoals onder
1.3.4 bij heropname en draaideurfenomeen al aangenomen werd. Het is van belang
om na te gaan, ook bij het in deze dissertatie beschreven experiment in het kortdurend
behandelcircuit, in welke mate institutionalisering c.q. resídentiële hospitalisatie,
plaatsvindt bij de onderzoeksgroep na verloop van tijd. De overplaatsing naar een
`longstay'-instituut is uiteraard van wezenlijk belang bij onderzoek naar de opna-
meduur. Toch wordt merkwaardigerwijs in veel onderzoeken de opnameduur na
overplaatsing niet in de studies verdisconteerd. Dit pleit uiteraard voor meer
longitudinale studies met een lange looptijd. De groep (ambulante) chronische
patiënten die van de draaideurpsychiatrie gebruik maakt, wordt vaak weer wel mee-
geteld, omdat zij het kortdurend circuit niet verlaat. Van belang is dus om de totale
opnameduur, zowel in `shortstay'- als in `longstay'-circuit, te berekenen.
Ook bij de begrippen `hospitalisatie', `institutionalisering' en `klinische chroniciteit'

worden verschillende definities voor de tijdsduur gebruikt. Hierop wordt in hoofdstuk

3 teruggekomen. In de regio `s-Hertogenbosch is sprake van een aanzienlijke de-
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institutionalisering, gedefinieerd als het plaatsen van patiënten uit psychiatrische
instellingen. Deze patiënten blijven soms in het langdurend circuit en gaan wonen in
zogenaamde sociowoningen en beschermende woonvormen. De laatsten doen vaak
een beroep op de poliklinische en sociaal-psychiatrische functies van het kortdurend
circuit. Een gedeelte van de gedeïnstitutionaliseerde patiënten verlaat het langdurende
circuit wel en gaat weer min of ineer zelfstandig wonen, al dan niet begeleid door
genoemde kortdurende circuitfuncties. Hierop wordt in het afsluitende hoofdstuk
teruggekomen.
Kroon (1996) vermeldt in zijn dissertatie `Groeiende zorg' dat `de definitie van
chroniciteit in de afgelopen 25 jaar verruimd is van langblijvers in het ziekenhuis naar
personen met langdurige psychiatrische stoornissen en beperkingen in het dagelijkse
leven, die zich zonder hulp niet in redelijke mate kunnen handhaven in de samenle-
ving. De verruiming van de definitie heeft geleid tot een schijnbaar grote stijging van
het aantal chronisch psychiatrische patiënten'. Zo kan een andere definiëring leiden
tot (schijnbare) ambulantisering. Op basis van zeven regionale onderzoeken en twee
landelijke schattingen wordt de behandelde prevalentie van chroniciteit in Nederland
geschat op 3,0 promille van de bevolking (Kroon, 1996).

1.3.6 Compliance met de nazorg

Van den Hout (1985) meldt dat bij de behandeling als geheel ook aandacht ge-
schonken dient te worden aan de afstemming tussen de intra- en de extramurale
zorginstanties inzake de behandeling en de continuïteit daarvan.
Het komt erop neer dat het succes van de hulpverlening twijfelachtig wordt wanneer
er tussen de intramurale en extramurale zorg geen zekere mate van overeenstemming
bestaat ten aanzien van de aard, de vorm en de inhoud van de psychiatrische en
psycho-sociale hulpverlening. Voor een succes op langere termijn is het nodig dat
intra- en extramurale hulpverlening het met elkaar zoveel mogelijk eens zijn over de
aard, de doelstelling, de inhoud en de onderlinge afstemming van de diverse onderde-
len van de behandeling, begeleiding, hulpverlening of hoe men het ook noemt. Dit
mag misschien een open deur zijn, de werkelijkheid leert ons dat dit alles vaak nog
een ideaal is. Het niet realiseren van nazorgafspraken kan in principe te maken
hebben met de kenmerken van de nazorgaanbieder, de verwijzer en~of de consument.
Kenmerken van de nazorgaanbieder worden besproken in de dissertatie van Zitman
(1976). Wat betreft de verwijzer vermeldt De Francisco (1980) dat korte opnameduur
vaak geassocieerd wordt met inadequate nazorgplanning. Een van de doelstellingen
van het COR-project hield juist in dat ondanks de zeer korte opnameduur (vijf dagen)
de nazorgplanning toch beter zou zijn, doordat de nazorginstantie ook gedurende de
klinische periode de behandelregie in handen houdt. De uitkomsten van de evaluatie
zullen een antwoord moeten geven op de vraag of deze doelstelling gehaald is.
Theoretische aspecten van compliance met betrekking tot de nazorg, waaronder de
definiëring, komen in 3.1.4 verder aan de orde. De operationalisatie in het kader van
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het crisisbedopname-experiment wordt besproken in 5.2.4. Over de cliënt komen we
iets te weten uit de antwoorden op de enquête naar aanleiding van het fusie-
experiment. In de jaren negentig is de patiënt overigens (in de beleidsnotities) ineens
cliënt gaan heten, zo ook in dit proefschrift.

1.3.7 Zorgcircuitvorming na de fusie in Tilburg; doelstellingen en kwa-
liteitsaspecten

Hoofdstuk 6 presenteert een nieuw onderwerp in een geheel andere regio: de fusie

tussen P.C. Jan Wier en de RIAGG Midden-Brabant in Tilburg en de resultaten van
een evaluatie. Wij spreken dan over de periode 1990-1995. Het (pre)fusieproces vanaf
de intentieverklaring eind 1990 tot aan het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan

eind 1995 beslaat vijf jaar. Halverwege deelt een bestuurlijk-directionele fusie (d.d.
12 maart 1993) deze periode in twee fasen in. De derde fase, die van het meerja-
renbeleidsplan ] 995-2000, is de implementatiefase van de zorgcircuits. De follow-up
hiervan wordt gepresenteerd in hoofdstuk 8.
De doelstellingen van de zorgcircuits worden op basis van het meerjarenbeleidsplan

voor elk komend jaar geconcretiseerd in een jaarplan. Deze concretiseringen kunnen
dus aan het eind van het jaar c.q. aan het begin van het nieuwe jaar getoetst worden.
Er wordt met name aandacht besteed aan de vraag of de doelstellingen gehaald zijn,
welke, hoe en waarom. Dit is ook het doel van de follow-up. De doelstellingen
kunnen ook kwaliteitsaspecten genoemd worden.
Ten tijde van de intentieverklaring in 1990 bestonden er bij de betrokkenen slechts
intuïtieve denkbeelden vooraf (denkraam), waarmee het fusieproces ingegaan werd.
De evaluatie van de eerste vijf jaar leidde tot een conceptueel model voor het vervolg.

De evaluatie gaat in op de in 1990 en 1992 geformuleerde tussendoelen, de follow-up

beoogt de evaluatie van de einddoelen. Deze einddoelen worden theoretisch onder-
bouwd in dit conceptueel model. Deze theoretische onderbouwing is gaandeweg
ontstaan, tussen 1990 en heden. De fusie in Midden-Brabant in 1993 is de oudste
fusie tussen een APZ en RIAGG in Nederland. Er waren nog weinig tot geen speci-

fieke theorieën voorhanden, behalve de berichtgeving over de eerste -mislukte- fusie
in Maastricht. ln die zin is de beschreven theorie in zekere zin ook het resultaat van
het onderzoek, met name van de evaluatie (theorievormend). De follow-up kan zowel
theorievormend als theorietoetsend genoemd worden. Dit laatste is vooral het geval,

wanneer uit de te toetsen (eind)doelstellingen gericht die aspecten, die met de

ambulantisering te maken hebben, geselecteerd worden. Dit beleidsonderzoek wordt
ook in hoofdstuk 8 beschreven.

1.3.8 Verschuiving van middelen naar ambulant, transmuralisering

Het verschuiven van de behandeling van intra- naar extramuraal, impliceert de
verschuiving van cliënten, maar ook die van hulpverleners, en dus van budget. Vóór
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de fusie werden (beleids)argumenten naar voren gebracht om de verschuiving van
budget te voorkomen (APZ) ofte bevorderen (RIAGG).
Momenteel is het paradigma van de ambulantisering in de GGZ Midden-Brabant
geaccepteerd. In hoofdstuk 9 wordt deze verschuiving besproken. Men zou ook
kunnen spreken van substitutie. Dit wordt door de Nationale Raad van de Volksge-
zondheid (1984) gedefinieerd als `het met een specifiek doel geheel of gedeeltelijk
vervangen van een bestaande voorziening door een andere voorziening, met het
behoud van de oorspronkelijke doelstellingen en de daaraan gerelateerde functies en
gericht op dezelfde dan wel een vergelijkbare patiëntenpopulatie'. Bij ambulantise-
ring vindt een verschuiving van middelen plaats, maar ook een verschuiving van
productie, in de zin van aantallen te helpen cliënten.
De inzet van de fusie was ambulantisering binnen het algemeen kader van de
vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. Het middel heet
transmuralisering. Transmuralisering zou gedefinieerd kunnen worden als het
herontwerpen van het zorgproces door samenwerking (c.q. fusie) om continuïteit van
zorg te bewerkstelligen. Hier gaat hoofdstuk 8 verder op in.

1.3.9 Follow-up van ambulantiseringsexperimenten

Het proefschrift beschrijft (descriptief) een aantal theorievormende, exploratieve
(voor)studies:
- historisch onderzoek naar de opnameduur in Reinier van Arkel na 1720;

- literatuuronderzoek naar opnameduur(verkorting) in Nederland en internationaal
(vooral Angelsaksisch) na 1950;

- evaluatie van de crisisbedopnameregeling in `s-Hertogenbosch (1983-1987);
- evaluatie van de fusie P.C. Jan Wier-R[AGG in Tilburg (1993-1997).
Op deze theoretische basis worden tevens twee hypothesetoetsende, verklarende
experimenten beschreven (kwalitatief en kwantitatief):
- follow-up onderzoek COR-patiënten;
- follow-up onderzoek GGZ Midden-Brabant zorgcircuits.
In epidemiologische zin is bij het COR-onderzoek sprake van transversaal onderzoek
met één meetmoment dat niet voor alle individuen hetzelfde hoeft te zijn.
Van Gageldonk (1995) merkte op dat `het in de (para)medische wetenschap niet
ongewoon is om uitsluitend te kiezen voor gerandomiseerd of zelfs dubbelgeblin-
deerd onderzoek. Onderzoekers die op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg
werkzaam zijn, gaan er daarentegen vaak vanuit dat voor het vaststellen van effecten
ook quasi-experimentele of zelfs pre-experimentele onderzoeksontwerpen waardevol
kunnen zijn'. Van Gageldonk pleit ervoor om de gebruikte methodische eisen te
expliciteren. En: `zijn er ook andere vragen gesteld dan probleemstellingen op causale
relaties tussen variabelen, dan is ook niet-experimenteel onderzoek belangrijk'. Deze
mening wordt gedeeld door Segers (1998).
Op het Voorjaarscongres 1998 van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
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pleitte Frances voor een pragmatische instelling en liet Geddes weten dat `evidence
based medicine' niet alleen betrekking heeft op gerandomiseerde dubbelblinde
`trials', maar ook een wetenschappelijke socratische instelling inhoudt (Swinkels,
1998).
Bij beide follow-up onderzoeken gaat het dus om naturalistische designs, waarbij
meer nadruk ligt op de toepasbaarheid van de resultaten dan op respectievelijk de
externe en inteme validiteit. Er is geen randomisatie, geen `double blind'-opzet, geen
`forced compliance', geen subject-homogeniteit. Maar wel representativiteit en het
gaat om werkelijke behandeling. Het follow-up onderzoek van de COR komt
enigennate in de buurt van een quasi-experimenteel `design': er zijn twee vergelij-
kingsgroepen (die vergelijkbaar zijn met de experimentele groep). Het follow-up
onderzoek van de fusie heeft een pre-experimenteel `design': het stelt veranderingen
vast na, niet door een interventie (vooruitgangs- of veranderingsonderzoek van
beleid). Het is eigenlijk een complexe `case-study'. Beide onderzoeken zijn follow-up
onderzoeken: er zijn alleen nametingen.

1.3.10 Kwaliteit van zorg

De follow-up onderzoeken zijn, behalve gebaseerd op cijfermatig materiaal, vooral
oordelen van patiëntenlcliënten over geestelijke gezondheidszorg. In het eerste
experiment over een crisisbedopnameregeling, in het tweede over -na een fusie
ontstane- zorgcircuits. Satisfactiepeilingen zijn hiervoor een veel gebruikt instrument.
Het handelen van professionals op individueel niveau, maar ook het functioneren van
programma's, moet op navolgbare wijze getoetst worden. Dit kan leiden tot
verbetering van de kwaliteit. Kwaliteit is een abstract begrip, dat verwijst naar een
optimale balans tussen de gewenste en de gerealiseerde zorg. In het eerste experiment
worden alleen cliënten bevraagd; in het tweede experiment ook de medewerkers en de
verwijzers. Op deze manier worden drie groepen `stakeholders' betrokken bij de
toetsing en verbetering van de zorg.

1.3.11 Herintegratie van klinische en socialepsychiatrie

In de V.S. kende men het State Mental Hospital-systeem en sinds 1963 het
Community Mental Health-systeem. Beide systemen bestreden elkaar met ideologi-
sche argumenten. Dezelfde strijd bestond in Nederland sinds 1982 tussen ambulante
RIAGG- en intramurale APZ-psychiatrie, anders gezegd tussen sociale en klinische
psychiatrie.
Aanvankelijk maakten sommigen in Nederland zich sterk voor een totale vervanging
van de intramurale psychiatrie (de APZ-en) door ambulante psychiatrie (R[AGG's),

althans voor een zeer sterke verschuiving. De V.S. en Italië waren ons daarin

voorgegaan. In de praktijk bleek dat de APZ-wereld zich al sterk had aangepast: eind
jaren zeventig beschikte bijna elk APZ over een eigen ambulante functie, de
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polikliniek psychiatrie. [n de inleiding van de jubileumbundel ter gelegenheid van het
tienjarig bestaan van de VPPI (Vereniging van Polikliniekmedewerkers van Psychia-
trische Instellingen) werd dit een boeiende beweging genoemd: `Elke ambulante
afdeling, welke een zekere omvang heeft bereikt, heeft de neiging om zich te
verzelfstandigen. Daarnaast heeft elk APZ behoefte aan een eigen, echter niet al te
zelfstandige, ambulante tak bij voor- en achterdeur. Als voorbeeld van het eerste geldt
de verzelfstandiging van de SPD-en, die oorspronkelijk uit het APZ voortkomen, als
voorbeeld van het tweede het (opnieuw) ontstaan van de poliklinieken' (Peters, Van

Egmond en Van Hezewijk, 1988).
In Angelsaksische landen spreekt men in plaats van over sociale psychiatrie meestal
over `community psychiatry'. Lewis (1962) noemt als basisprincipes:
1 De patiënt moet zoveel mogelijk thuisgehouden worden en daar behandeld worden.
2 Wanneer een opname noodzakelijk is, moet dit gebeuren in de streek waar de

patiënt woont, moet de opname kort duren en moet de patiënt na de acute fase naar
huis gestuurd worden met nazorg.

3 De patiënt moet vroegtijdig gezien worden, zodat het in vele gevallen mogelijk is
een opname te voorkomen.

4 Er moeten alternatieven voor opname gezocht worden.
De Jonghe (1974) voegt hier nog aan toe dat dit alles niet betekent dat psychiatrische

instituten afgeschaft moeten worden. Wel houdt het in dat aan psychiatrische

instituten een meer bescheiden rol is toebedeeld dan vroeger. Hij betoogt dat

`community psychiatry' niet te definiëren is vanuit het bekende onderscheid tussen
klinische en ambulante zorg en vraagt zich af of die misschien wel te begrijpen is
vanuit het onderscheid tussen klinische en sociale psychiatrie. Voor Ransom (1973) is

`community psychiatry' één van de vijf aspecten van sociale psychiatrie: epidemiolo-

gie, de bestudering van de sociale factoren en het ontstaan en beloop van ziekten,
transculturele psychiatrie, `therapeutic community' (met andere woorden: sociothe-
rapie) en `community psychiatry'.
Dit wekt de indruk dat `community psychiatry' een nieuwe ontwikkeling is naast de
reeds bestaande ontwikkelingen. `Community psychiatry' is echter volgens De
Jonghe slechts een nieuw uitgangspunt, een nieuwe aanpak voor zover deze een
praktische benadering van de psychiatrische problematiek inhoudt, die de nadruk legt
op het functioneren in de maatschappij. Het sluit dus intra- én extramurale zorg in.
Het is een vorm van integrale geneeskunde, die multiconditioneel denken, interdisci-
plinair werken en een regionale organisatie noodzakelijk maken.
In een overzicht van de effectiviteit van `community psychiatry' melden Tyrer en
Emmanuel (1998) dat de effectiviteit en de kosten ervan gunstiger zijn dan van
conventionele psychiatrie, waar men meer gebruik maakt van intramurale zorg (Creed
e.a., 1997; Hoult e.a., 1986; Muyen e.a., 1992). Opvallend is dat zij verklaren dat
recente veranderingen binnen de geestelijke gezondheidszorg (in Groot-Brittannië)

ten gunste van `community psychiatry' op paradoxale wijze deze juist ondermijnd
heeft door een groter gebruik van ziekenhuiszorg te creëren. Als gevolg daarvan
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hebben we onvoldoende psychiatriebedden in de meeste westerse ontwikkelde landen

en dit heeft geleid tot een crisis in `community care', zo luidt de conclusie van Tyrer

en Emmanuel.

1.4 Totslot

Deze inleiding gaat vooraf aan de drie delen van het proefschrift.
In deel I wordt de theorie van ambulantisering (de historische ontwikkelingen en het

literatuuronderzoek) beschreven.
In deel II komt de praktijk aan de orde in de vorm van twee experimenten. Het zijn

een crisisbedopnameregeling in `s-Hertogenbosch en een fusie in Titburg.

[n deel III wordt teruggekomen op de centrale stelling c.q. hypothese dat samenwer-

king ambulantisering kan bevorderen. Deze hypothese komt voort uit een conceptueel

model dat in ruim een decennium samenwerking tussen APZ (klinische psychiatrie)

en RIAGG (sociale psychiatrie) gerijpt is en geleid heeft tot de in dit hoofdstuk

behandelde doel-, probleem- en vraagstelling.

Het onderzoeksontwerp ten aanzien van beide experimenten werd globaal beschre-

ven.
De persoonlijke betrokkenheid van de auteur bij dit praktijkgerichte onderzoek (vaak
in decisieve zin) en het paradigma van ambulantisering kwamen aan de orde.
Kort werd ingegaan op de naturalistische aard van de onderzoeksdesigns, misschien
wel tekenend voor de kloof van de GGZ-praktijk met enerzijds het beleidscircuit en
anderzijds de onderzoekswereld (Donker, 1997): `Wordt methodologisch water in de
wijn gedaan, dan daalt de inteme validiteit van het onderzoek, maar neemt het
praktijkbelang sterk toe'.
Het praktijkbelang staat in dit proefschrift voorop en werd in de vorm van een aantal
begripsbeschrijvingen in dit hoofdstuk ingeleid.



Deel I

De theorie van ambulantisering
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Hoofdstuk 2 Historische ontwikkeling van de klinische en de sociale psychiatrie
en de residentiële behandelduur

2.1 De historische ontwikkeling van de klinische en de sociale psychiatrie
2.1.1 De ontwikkeling voor 1900
2.1.2 De ontwikkeling na 1900
2.1.3 De residentiële behandelduur in historisch perspectief

2.2 De geschiedenis van het oudste psychiatrisch ziekenhuis in Nederland
2.2.1 De historie van de klinische psychiatrie vanaf 1442
2.2.2 De cijfers over klinische psychiatrie, ambulantisering en opname

duur vanaf 1720 tot 1900
?.?. i Reinier van Arkel na 1900

2.3 Ontwikkelingen in de westerse wereld na 1950
2.3.1 Beddenreductie
2.3.2 Europa in de afgelopen decennia
2.3.3 Ambulantisering in Nederland na 1980

2.3.4 (Residentiële) behandelduur en heropname in Nederland in het af-
gelopen decennium

2.4 Tot slot
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2.1 De historische ontwikkeling van klinische en sociale psychiatrie

2.1.1 De ontwikkeling voor 1900

Al in de oudheid onderscheidde men dementie en zwakzinnigheid van krankzinnig-
heid. Bij krankzinnigheid maakte men onderscheid tussen melancholie, hysterie,
manie en frenesis.
De geestelijke gezondheidszorg is voortgekomen uit de opvatting dat het bij

krankzinnigheid om ziekte gaat die in beginsel te genezen is. De medische behande-

ling maakte echter pas opgang in het begin van de 19e eeuw. Voor die tijd werd

alleen verzorgd c.q. verpleegd in zogeheten dolhuizen. Johannes Wierus (1515-1583)

verkondigde de opvatting dat het in dezen om een ziekte gaat echter reeds eeuwen

eerder.
In de Middeleeuwen leefde de geestelijk gestoorde gewoon in de open samenleving,
zoals blijkt uit afbeeldingen van Jeroen Bosch (1460-1516). Kappelhof (1992) schrijft
over de stichting van Bedlam in Londen in 1371 en dolhuizen te Brugge (1396) en
Mons (1431). Vijselaar (1982) meldt dat de stichting van de eerste twee dolhuizen in
Nederland (Reinier van Arkel in 1442 in `s-Hertogenbosch en Willem Amtz in 1461
in Utrecht) aangeeft dat men in die tijd begon met het verwijderen van de `zinneloze'
uit de samenleving. `s-Hertogenbosch kende overigens rond 1450 meer dan veertien
`gasthuizen' (Mans, 1998). Op diverse plaatsen in Europa ontstonden in de 15e eeuw
krankzinnigengestichten, zoals in 1407 te Valencia en in 1436 in Sevilla (Schade,
1922). Hierover is slechts weinig bekend. Er werd echter nog niet zoveel `opgeno-
men'. De `Grote Opsluiting' zet pas later door. De filosoof Foucault (1926-1984)
chargeert dan waarschijnlijk ook met zijn bewering dat dit al veel langer dan twee
eeuwen het geval is. [n zijn these, waarop hij veel kritiek heeft gekregen, projecteert
hij de ontwikkelingen in Frankrijk vanaf de oprichting van het eerste `hópital général'
in 1656 op de rest van de wereld. Binnenveld en Wolf (1985) geven een overzicht van
de psychiatrische zorg in de 19e eeuw. Zij concluderen dat alle prominenten die op
enigerlei wijze bij de krankzinnigenverpleging betrokken waren, zich voorstanders
toonden van de behandeling in gestichten, van klinische psychiatrie dus. Het
afzonderen begint dus rond 1400 in de Lage Landen, het behandelen volgens het
medisch model vier eeuwen later.
Vanaf het midden van de 18e eeuw groeide de gestichtsbevolking en werd geleidelijk

het `behandelen' ingevoerd. In Engeland steeg de opnamecoëfficiënt (aantal

opgenomen patiënten per 1000 inwoners) van 1,6 promille in 1850 tot 3,0 promille in

1899. In Nederland van 0,4 promille in 1850 naar 1,1 promille in 1884 (Mans, 1998).

In Nederland werd toezicht gehouden door de Inspectie in het kader van de eerste

Nederlandse Krankzinnigenwet van 1841. (Diverse Europese landen vaardigden in

diezelfde tijd soortgelijke wetten uit, zie 4.4.2).

Opnames geschiedden sinds de 17e eeuw uitsluitend middels rechterlijke machtiging,

afgegeven door een rechtbank. Een medicus werd lang niet altijd gehoord, de patiënt
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zelf nooit. De 19e eeuwse `psychiaters' hadden tot aan Freud een sterk fysiologische
visie op de oorzaken van krankzinnigheid, terwijl ze ook vaak erfelijke factoren
aanvoerden. De wetten van Mendel waren overigens tot ca. 1900 in Nederland niet
bekend (het was Nobelprijswinnaar De Vries die ze herontdekte). Rond 1850 werden
naast de reeds bestaande gestichten in `s-Hertogenbosch, Utrecht, Zutphen, Delft,
Rotterdam, Den Haag en Deventer een aantal nieuwe gestichten gebouwd: o.a.
Calvariënberg te Maastricht (1847), Meerenberg I(1849) en Franeker (1851). Tussen
1850 en 1880 verdrievoudigde de gestichtsbevolking in Nederland. Overigens
speelden daarbij economische factoren een grote rol. Hierbij kan gedacht worden aan
de urbanisatietendens in vele Europese landen, als ook aan het effect op de vraag als
gevolg van het aanbod.
In sommige landen bestond vanaf het midden van de 19e eeuw een regionaal netwerk
van psychiatrische inrichtingen: in Engeland hadden de meeste `counties' sinds 1845
een eigen inrichting en in Frankrijk is men sinds 1838 de inrichtingen per departe-
ment gaan bouwen (De Wit, 1988).
De situatie in Duitsland wordt beschreven door Pernice (1995) die, op basis van
bijdragen uit het Allgemeine Zeitschrift fiir Psychiatrie uit de periode 1844-1902,
inzicht geeft in de discussie of psychiatrische patiënten verpleegd moeten worden in
een thuissituatie of in een asiel. Dit debat leidde in 1868 tot de conclusie dat de
inrichtingen (politiek) gecontinueerd moesten worden. Rond de eeuwwisseling
bestond in Duitsland toch een vorm van zorg buiten de inrichting.
In Amerika ontstond vanaf halverwege de 19e eeuw de zogenaamde Asylum
Movement (Luchins, 1988) en rond de eeuwwisseling de `Mental Hygiene'-
beweging. Een geneesheer-directeur (Adolf Meyer) en een patiënt (Clifford Beers)
waren de drijvende krachten. Deze laatste beweging groeide uit tot de tegenwoordige
World Federation for Mental Health. De klinische psychiatrie is in de 19e eeuw
geboren. Na de eeuwwisseling werd echter vooral naar maatschappelijke oorzaken
gezocht voor het ontstaan van krankzinnigheid. Maar in tegenstelling tot de
hedendaagse sociale psychiatrie, wilde men de krankzinnige, om genezing te
bevorderen, aanvankelijk juist afschermen van deze omgevingsfactoren.

2.1.2 De ontwikkeling na 1900

Psychiatrie buiten de muren bestond vóór 1900 niet: althans de psychiatrische
hulpverlening niet, want patiënten waren er natuurlijk genoeg. De eerste keer dat de
hulpverlening in Nederland buiten het gesticht kwam was in 1919, toen de gemeente
Amsterdam de latere afdeling Geestelijke Hygiëne van de GG en GD oprichtte

(Festen e.a. 1997). De later wereldberoemde psychiater Arie Querido kreeg in 1931

de leiding over de `Sociale Psychiatrie'.
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In 1895 was Veldwijk overigens al begonnen met het plaatsen van rustige patiënten in
gezinnen, met gezinszorg dus. In 1926 startte Maasoord -het huidige Delta Ziekenhuis
te Poortugaal- op initiatief van Pameijer de eerste `buitendienst' (Mastboom, 1981).
Het lag in de bedoeling om nazorg te bieden aan patiënten die uit de kliniek waren
ontslagen. Later ging men ook patiënten behandelen die niet eerder opgenomen waren
geweest. Men wilde opnemen zo mogelijk voorkomen of verkorten, hetgeen
kostenbesparend zou werken.
Genoemde voorzieningen vormden het fundament voor de latere Sociaal Psychiatri-
sche Diensten. Gaandeweg gingen deze SPD'en zich meer verzelfstandigen c.q.
losmaken van de psychiatrische inrichtingen. Daarbij rijst de vraag of een (ambulante)
afdeling bij een zekere omvang niet per definitie de neiging heeft zich te verzelfstan-
digen (Van Egmond e.a., 1989). In elk geval was in Nederland de sociale psychiatrie
ontstaan, die geleidelijk wegdreef uit het moederinstituut, de klinische psychiatrie.
Interessant is dat Festen e.a. (1997) de oorsprong van de AGGZ juist niet in de
intramurale psychiatrie menen te moeten zien `omdat het met die buitendiensten van
de psychiatrische ziekenhuizen niet lukte en de kruisverenigingen achterbleven bij de
sociale psychiatrie'. Overigens vermelden zij ook `de geschiedenis waarin drie van de
vier samenstellende werksoorten zich los van de intramurale psychiatrie hadden
ontwikkeld en de vierde, de SPD, al vroeg zijn eigen weg ging'. Juist de SPD
vertegenwoordigde de sociale psychiatrie.
De (achterhoede)gevechten van ideologische strijd klinken door in teksten als `dat
dokters niet de baas werden, kwam direct uit het MOB (Medisch Opvoedkundig
Bureau)-concept: teamwork op basis van gelijkwaardigheid. Bedenk dat de MOB's
uit de egalitaire Amerikaanse cultuur kwamen en niet uit de autoritaire Duitse, waar
de vooroorlogse psychiatrie op was georiënteerd'. Festen e.a. zien de dubbele
opdracht van de RIAGG's -publieksvoorziening aan de ene en integraal bestanddeel
van de hele psychiatrie aan de andere kant- als een merkwaardige opdracht. Men zou
het ook vermaatschappelijking kunnen noemen.
De SPD was een van de vier werksoorten (MOB, SPD, LGV, [MP) die begin jaren
tachtig samenvloeiden tot R[AGG (Van der Grinten, 1985) en in veel gevallen daarin
de voorloper van de afdeling Sociale Psychiatrie (vgl. Querido, 1931). Of de daarmee
geformaliseerde tweedeling (klinische versus sociale psychiatrie) als historische
vergissing of als tussenstap naar hereniging gezien moet worden, zou de geschiedenis
ons leren. Van der Grinten beschrijft in zijn proefschrift over de `RIAGG-vorming'
(1985) uitgebreid de ver- en ontzuiling van de GGZ in Nederland.
Gaandeweg ontstond er een felle ideologische strijd tussen de klinische en de sociale
psychiatrie en, post aut propter, een cultuurverschil tussen beide.
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Tegelijkertijd vonden in de jaren vijftig en zestig revolutionaire ontwikkelingen plaats

in de psychofarmacologie en in de psychotherapie. Enerzijds gaf dit de `psychiatrie

buiten de muren' de kans om behandeling extramuraal te realiseren, anderzijds leidde

het tot een sterke verbetering in de situatie van patiënten intramuraal. Beide culturen

verketterden elkaar ondanks of misschien dankzij deze verbeteringen. De opname-

duur nam sterk af, maar het aantal opnames steeg. Ook in het buitenland. De kosten

namen niet af, tot verdriet van de financiers. In bepaalde gebieden van de V.S. en

[talië werd de intramurale psychiatrie helemaal afgeschaft. Ook dit had onverwachte

neveneffecten: chronische patiënten verkommerden op straat, in hostels of in de

gevangenissen. De `Shame of the States' (Deutsch, 1948) had zich simpelweg

verplaatst naar de open samenleving, een situatie zoals we die kennen uit de Middel-

eeuwen.
In Nederland verliep een en ander wat rustiger. Haveman meldt in 1982 dat `de term

"deïnstitutionalisering" in Nederland niet bekend is, je komt hem in ieder geval niet

tegen in de vakliteratuur en in de beleidsnota's. Eigenlijk gelukkig maar; zo is de term

éénzijdig gericht op de afbraak van een bepaalde sector zonder verdere alternatieven

voor de geestelijke gezondheidszorg aan te bieden'.

In de beleidsvoornemens echter werd veelvuldig geschreven over een noodzakelijke
verschuiving van intra- naar extramurale geestelijke gezondheidszorg (zie 6.7). De
bedoeling was om de afbouw van de psychiatrische ziekenhuizen (klinische psychia-
trie) synchroon te laten verlopen met de opbouw van alternatieven (sociale
psychiatrie, zie 4.2.3).

2.1.3 De residentiële behandelduur in historisch perspectief

Dolhuizen waren aanvankelijk slechts beperkt in omvang. Evenals in Reinier van

Arkel verbleven in het op een na oudste psychiatrisch ziekenhuis (Willem Arntz te

Utrecht sinds 1462) in de eerste eeuw minder dan tien patiënten. Dit aantal nam later

toe, maar wanneer we rekening houden met de sterke bevolkingstoename was er geen

sprake van een stijgende opnamecoëfficiënt (het aandeel wegens zinneloosheid

ingesloten patiënten op de totale bevolking) volgens Kappelhof (1992). In 1442,

1474, 1539 en 1569 verbleven in Reinier van Arkel respectievelijk 5, 6, 21 en 12

patiënten. Rond 1600 waren er tussen de 17 en 23, in 1643 volgens Mans (1998) 52.

Het aantal opnames steeg na 1700. Er vonden toen veel heropnames plaats, maar er

verbleven ook vijf personen die al vijftien jaar of langer in huis waren (Kappelhof,

1992). Verder is er weinig bekend, laat staan dat er voor 1900 onderzoek gedaan is

naar de behandelduur.
Onderzoek naar de behandelduur voor 1950 is schaars. In hoofdstuk 3 komt de
(inter)nationale literatuur over behandelduur aan de orde.
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Deze handelt over de tweede helft van de 20e eeuw. Een eerste overzichtsartikel van
Brown (`Review of Statistical Studies', Maudsley Hospital, London 1960) gaat over
het statistisch onderzoek naar de opnameduur bij schizofrene patiënten en entameert
een discussie over de definiëring van chronisch verblijf en sociale factoren die
hiermee samenhangen. De Engelse pioniers Cross en Wing worden ten tonele
gevoerd. Het onderzoek in de volgende decennia is vooral Angelsaksisch, voor 1975
zelfs bijna exclusief Amerikaans van oorsprong.
In dit hoofdstuk gaat het over de (residentiële) behandelduur in de voorbije eeuwen.
Zoals gezegd zijn hierover nauwelijks onderzoeksgegevens beschikbaar. De
interpretatie van de beschikbare gegevens is nogal speculatief. Zo werden nogal
afwijkende cijfers gepubliceerd door Niskanen e.a. (1974). In de psychiatrische
kliniek van het Helsinki University Central Hospital werd in de jaren zeventig een
onderzoek gedaan naar de opnameduur gedurende een periode van 130 jaar (1842-
1972). Interessant was de lange periode die deze studie beslaat. In tegenstelling tot
bijvoorbeeld gegevens uit de V.S., bleken in Helsinki in de laatste vijftig jaar
nauwelijks veranderingen in de opnameduur te hebben plaatsgevonden. Verrassend
was ook dat in de 19e eeuw de meerderheid van de patiënten binnen een half jaar
weer werd ontslagen. De mediaan van de opnameduur was niet meer dan twee tot drie
keer zo lang als tegenwoordig. Waarschijnlijk speelt het karakter van deze kliniek
(universiteitskliniek) een rol bij de afwijkende resultaten.
Om toch een indruk te krijgen van de residentiële behandelduur in de loop der
eeuwen, is gebruik gemaakt van het archief van het Psychiatrisch Ziekenhuis Reinier
van Arkel te `s-Hertogenbosch. De registerdata geven een beeld van de opnameduur
van één gesticht in Zuid-Nederland. Uiteraard zijn de conclusies niet generaliseerbaar.

2.2 Het oudste psychiatrisch ziekenhuis in Nederland

2.2.1 De historre van de klinische psychiatrie vanaf 1442

In 1442 werd het oudste psychiatrisch ziekenhuis van Nederland gesticht door de
naamgever Reínier van Arkel. Reinier van Arkel was een welgesteld burger van `s-
Hertogenbosch, die bij testament in 1439 bepaalde dat zijn vermogen aangewend
moest worden voor het bouwen van een solide huis, waarin arme zieke mensen
moesten worden opgesloten. Gesteld werd dat niet betaald hoefde te worden voor
deze charitas, atleen het eigendom van de patiënten verviel aan het huis. De regenten
van Reinier van Arkel gingen er echter snel toe over betalende patiënten op te nemen.
In 1650 waren er zestien personen opgenomen, waarvan tien betalenden (Van
Hezewijk en Kappelhof, 1990).
Het archief van Reinier van Arkel, opgenomen in het Stadsarchief van 's Hertogen-
bosch, is zeer goed bewaard gebleven.
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Er zijn vanaf 1469 complete registers, waaruit de populatie kan worden gere-

construeerd. Wat gebaseerd is op authentieke bronnen is wetenschappelijk verant-

woord (Kappelhof, 1992). De historische informatie over opnameduur voldoet echter

nauwelijks aan de huidige criteria voor wetenschappelijk onderzoek. Vermeldens-

waard is nog dat er voor 1814 in Nederland geen wettelijke voorschriften bestonden

ten aanzien van krankzinnigen of gestichten. Opnames geschiedden onder autorisatie

van een gemeente of parochie. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen de

verschillende psychiatrische ziektebeelden en tussen psychische ziekte en mentale

retardatie. In de bronnen worden deze mensen nu eens aangeduid als zinneloos, dan

weer als lijdend aan frenesie of als innocent. Duiding van deze termen is een

hachelijke zaak, aldus Kappelhof in zijn jubileumboek naar aanleiding van 550 jaar

Reinier van ArkeL [n dit boek wordt de historie van dit gesticht uitgebreid beschre-

ven.
Pas in 1848 kwamen het Toezicht en de eerste Krankzinnigenwet. [n Nederland

worden vanaf 1840 officiële, wettelijk voorgeschreven registers bijgehouden, die een

tamelijk getrouw beeld geven van de opnameduur. Reinier van Arkel was (naast

Huize Padua te Boekel, 1825) tot 1871 (toen Coudewater te Rosmalen gesticht werd)

het enige psychiatrisch ziekenhuis in de provincie Brabant (sinds 1776 een provincie).

ln 1869 werden er 735 `lijders' verpleegd (Schade, 1922). Later werden in de

provincie achtereenvolgens de volgende psychiatrische ziekenhuizen opgericht: de

Rijks Psychiatrische Inrichting (nu onderdeel van de GGZ Eindhoven), Vrederust in

Halsteren, Huize Antonius in Etten-Leur (nu GGZ Breda). Het laatst werd Psychia-

trisch Centrum Jan Wier (1982) gesticht te Tilburg, nu onderdeel van de GGZ

Midden-Brabant. Psychiatrische en zwakzinnige patiënten werden niet onderscheiden.

Het eerste gesticht dat zich toelegde op de verpleging van zwakzinnige patiënten

ontstond in 1897 in Oss. [n 1904 werd dit initiatief overgenomen door de broeders

van Huize Padua die in Udenhout Huize Assisië stichtten. Huize Overdonk in Dongen

dateert ook van juist voor de eeuwwisseling (1894).

De volgende onderzoeksgegevens zíjn steekproeven afkomstig uit het archief van

Reinier van Arkel (onderdeel van de archieven van de Godshuizen, Kappelhof en

Smeur.

2.2.2 De c~fers over klinische psychiatrie, ambulantisering en opnameduur vanaf

1720 tot 1900

Om een indruk te krijgen van de aantallen (residentiële) patiënten volgen nu enige
historische gegevens, die overigens nauwelijks aan de huidige criteria voor

wetenschappelijk onderzoek voldoen. Aangenomen mag worden dat de populatie niet

homogeen was. Zwakzinnige patiënten (vroeger betiteld als idioten), psychiatrische

en psychogeriatrische patiënten werden in de registers niet en in de huizen vaak pas in

de tweede helft van de 20e eeuw onderscheiden.
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Klinische psychiatrie

Tabe12.1: Aantal opnames Reinier van Arkel, `s-Hertogenbosch, 18e eeuw.
Per decennium.

Periode Aantal

1720-'29 g

1730-'39 22

1740-'49 2g

1750-'S9 34

I 760-'69 49

1770-'79 42

1780-'89 40

1790-'99 69

I 800 '09 98

Begin 1700 werd ca. 1 patiënt per jaar opgenomen, begin 1800 waren dit er ca.10 per
jaar.

Tabel 2.2: Aantal ontslagenen uit Reinier van Arkel in de 19e eeuw. Per vijf
jaar.

Periode Aantal

I 800-'04 50

1850-'S4 249

1900-'04 279

Begin 1800 werden 10 patiënten per jaar ontslagen. Een halve eeuw later zijn dat er
ongeveer 50 per jaar. Begin 1900 is dit aantal nauwelijks verder gestegen, mede
omdat in 1871 Coudewater en in 1885 het buitengesticht Voorburg werden opgericht
en de aanvoer opvingen. Rond de eeuwwisseling ontstonden de zwakzinnigeninstitu-
ten. Reinier van Arkel en Voorburg bleven nog lang een grote populatie zwakzinni-
gen opnemen, zodat de cijfers in de 20e eeuw in sterke mate `onzuiver' zijn. Reinier
van Arkel nam vanaf 1936 niet meer op, Voorburg had tot 1983 de opname-afde-
lingen, waarna het fuseerde met Reinier van Arkel in 1991.
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Ambulantisering

Tabe12.3: Aantal ontslagenen (RvA): overledenen en al dan niet herstelden
(ambulant).

Periode Aantal Overleden Geambulantiseerd

1750-1772 l00 84 16

1800-1809 96 45 51

1850-1854 249 113 136

1900-1904 279 117 162

In de 18e eeuw bleef verreweg het grootste deel van de patiënten tot het overlijden. In
de 19e eeuw overleed tussen de 40 en SOo~o en werd kennelijk tussen de 50 en 600~0
weer `ambulant'. Er bestond slechts klinische psychiatrie. Nazorg kwam echter in de
aandacht, omdat `ambulantisering' toenam.

Tabel 2.4: Opnameduur bij geambulantiseerden (RvA).

Opnameduur 1800(n-51) 1850(n-136) 1900(n-162)

korter dan 1 jaar 540~0 60"~o SSo~o

1-4 jaar I 90~0 340~0 410~0

5-9 jaar 230~0 4"~0 30~0

langerdan IOjaar 4"~0 20~0 lo~o

In de eerste helft van de 19e eeuw nam de opnameduur af. [n de tweede helft van de
19e eeuw bleef deze ongeveer gelijk. Er was in de eerste helft van de 19e eeuw dus
sprake van `ambulantisering', gedefinieerd als verkorting van de residentiële
behandelduur. Verschuiving van middelen naar ambulant lijkt niet aan de orde, er
bestond immers geen ambulante geestelijke gezondheidszorg, waardoor je dus
eigenlijk ook niet van ambulantisering kunt spreken.
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Tabe12.5: Reden van ontslag (RvA).

Periode 1850-1854 1900-1904
Ontslagen patiënten n-249 n-279

Overleden 113 46 oro 117 42 oro

Hersteld 103 41 ora 123 44 oro

Niet hersteld 33 13 oro 39 14 oro

Duidelijk is dat in de 19e eeuw het percentage overledenen, herstelden en niet

hersteld ontslagenen ongeveer gelijk bleef. Kennelijk was er geen verandering in de

therapeutische mogelijkheden gedurende deze eeuw.

Opnameduur

Tabel 2.6: Opnameduur in maanden en jaren (RvA).

Periode I850-1854 1900-1904

Ontslagen patiënten n-249 n-279

1-30 dagen 11 4 0~0 24 9 0~0

1-3 maanden 48 19 0~0 15 5"~o

4-6 maanden 30 12 0~0 37 13 "~o

7-11 maanden 32 13 "~0 55 20 0~0

1-4 jaar 76 31 oro 109 39 ora

5-9 jaar 26 10 0~0 19 7 0~0

10-19 jaar 19 8 0~0 10 4 0~0

20-29 jaar 2 I oro 6 2"ro

30 jaar en langer 5 2"~0 4 I oá

Van de periode 1800-1804 zijn geen data beschikbaar, gespecificeerd in maanden. In

de tweede helft van de l9e eeuw liep de opnameduur wel iets terug, maar niet zo sterk

als in de eerste helft.
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Tabe12.7: Gemiddelde opnameduur (RvA).

Periode Opnameduur

1800 - 1804 6,14 jaar

1850 - 1854 3,93 jaar

1900 - 1904 3,48 jaar

Het is niet verrassend dat met het stijgen van het aantal opnames en het toenemen van

het aantal ambulantiseringen, de gemiddelde opnameduur daalde. [n de 19e eeuw

halveerde de gemiddelde opnameduur bijna, met name in het eerste helft van deze

eeuw. Over het aantal heropnames zijn geen gegevens beschikbaar. Het medisch

model dat tussen 1830 en 1850 werd ingevoerd, lijkt nauwelijks invloed gehad te

hebben op opnamebeleid, opnameduur en ambulantisering. Van belang is of data uit

andere gestichten deze aanwijzingen ondersteunen. Zutphen en Maastricht doen dat

wel, Utrecht (Willem Arntz Huis) echter niet. Dit zou erop kunnen duiden dat de

(mate van) ambulantisering regionaal verschillend was. Speculerend zou men kunnen

denken aan economische redenen voor een kortere opnameduur en een vroegtijdig

ontslag: de prijs voor opname zou door de armere bevolking in de provincie niet meer

op te brengen zijn, bovendien was de patiënt als werkkracht nodig op het land (Van

Hezewijk en Kappelhof, 1990). Voor 1750 kwamen bijna alle bewoners van de

dolhuizen uit de steden. [n de 19e eeuw werden steeds meer mensen van het

platteland opgenomen. De plattelandsbevolking in Noord-Brabant en Limburg was

arm, terwijl ook voor de gemeenten de kosten van armlastige krankzinnigen een

relatief zeer zware last vormden. De provincie subsidieerde weliswaar, maar de

gemeenten deden hun uiterste best om de patiënten zo snel mogelijk weer terug te

laten komen. Van belang is daarbij natuurlijk hoeveel van de geambulantiseerde

patiënten hersteld waren.

Religie en leeftijd

Tabel 2.8: Religie omstreeks 1850; n-249 (RvA).

R.K. 214

Protestant 30

Joods 3

Onbekend z

Religie en herkomst gaven een uitgesproken zuidelijke en katholieke signatuur te

zien.
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Met de komst van de religieuzen in voorjaar 1853 werd dit nog versterkt. In de
periode 1854 tot 1914 hadden Reinier van Arkel en Voorburg een contract lopen met
de provincie Limburg, waar nagenoeg de gehele bevolking katholiek was. In 1914
kwam aan dat contract een einde met de oprichting van twee gestichten in Venray.

Tabel 2.9: Leeftijd van opgenomenen (RvA).

Leeftijd 1850 1900

Jonger dan 20 jaar 40~0 5"~0

20-39 jaar 48"~0 390~0

40-59 jaar 400~0 340~0

60 jaar en ouder 8alo 210~0

Pas na de invoering van de burgerlijke stand in 1811 werden in de registers systema-
tisch geboortedata genoteerd. Opvallend is wel dat de leeftijd verschuift naar boven
de 60, hetgeen erop zou kunnen wijzen dat in combinatie met de verkorting van de
opnameduur het aantal psychogeriatrische patiënten relatief toenam. Overigens steeg
natuurlijk ook de gemiddelde levensverwachting, die zich in heel Nederland voor-
deed.

Conclusie

De conclusie luidt dat in Reinier van Arkel in de 18e en 19e eeuw het aantal opnames
toenam. De opnameduur halveerde in de 19e eeuw. Tegelijkertijd steeg ook het aantal
patiënten dat met ontslag ging en niet in de instelling overleed. Na 1850 werd meer
dan SOo~o geambulantiseerd.

2.2.3 Reinier van Arkel na 1900

Opnameduur, ontslagpercentage, heropnamepercentage van de psychiatrische
ziekenhuizen in de eerste helft van de 20e eeuw zijn in de Provincie Noord-Brabant
moeilijk te bezien omdat een verscheidenheid van instellingen zich heeft ontwikkeld,
waarbij de psychiatrische patiënten niet altijd als homogene groep herkenbaar zijn.
Een vergelijking met de eeuwen hiervoor is niet meer te maken. Coudewater bijvoor-
beeld neemt vooral vrouwen op uit hogere sociale klassen. De lagere sociale klassen
en vooral mannen worden op Voorburg opgenomen.
In feite heeft Voorburg in de 20e eeuw de opnamefunctie van Reinier van Arkel
overgenomen. Reinier van Arkel functioneert dan als een psychiatrisch verpleeghuis
totdat het in 1983 weer gaat opnemen. De cijfers van Voorburg geven een indruk van
de daling van de opnameduur gedurende deze eeuw. Deze zijn natuurlijk wel sterk
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geflatteerd omdat chronische patiënten werden overgeplaatst naar Reinier van Arkel.
Een trend is wel zichtbaar.
In de 20e eeuw is het psychiatrisch ziekenhuis van `s Hertogenbosch en Tilburg
eigenlijk Voorburg. Het heeft tot 1975 zo'n 1500 bedden en is het grootste van
Nederland. Reinier van Arkel leidt een kwijnend bestaan en staat bekend als het meest
obscure APZ van Nederland. Later, rond het 550jarig bestaan in 1992, komt uit
historische motieven de naam terug (en verdwijnt de naam Voorburg). Bij de fusíe
met de RIAGGIRIBW in 1998 tot GGZ `s-Hertogenbosch, blijft de naam in de
statuten bewaard.
Er zijn dan inmiddels andere instituten voor psychiatrische patiënten, zwakzinnigen,
psychogeriatrie etc. ontstaan in Brabant. Landelijke cijfers over opnameduur geven
dan een duidelijker beeld van de ontwikkelingen (2.3.4).
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2.3 Ontwikkelingen na 1950 in de westerse wereld

2.3.1 Beddenreductie

Na de Tweede Wereldoorlog veranderde de klinisch-psychiatrische behandeling sterk.

In de jaren vijftig werden de moderne psychofarmaca ontdekt, later werd de

psychotherapie steeds meer gebruikt en de `community psychiatry' ontwikkelde zich

(Zwanikken, 1991). Deze ontwikkelingen hadden grote invloed op de opnameduur

van patiënten.
In de voorgaande paragrafen werd in de historie nagegaan of periodes van opname-

duurverkorting in Nederland ook in de voorbije eeuwen zijn voorgekomen.
Internationaal zien we de laatste decennia een sterke beddenafname. De bekendste

voorbeelden zijn de V.S. en Italië. In Italië werden in bepaalde provincies bij

aanname van de Wet 180 in 1978 ineens alle psychiatrische ziekenhuizen gesloten. In

de V.S. was deze beddenreductie enlof volledige sluiting van State Mental Hospitals

al langer aan de gang. Tussen 1955 en 1975 nam volgens het National Institute of

Mental Health het aantal klinische patiënten af van 559.000 tot 191.000. Overigens

steeg, volgens Haveman (1982) `het opnamecijfer van de Staatsziekenhuizen met

ongeveer 3000~0, waarbij het aantal nieuwe opnemingen een toename vertoonde van

400~o en de heropnemingen een verbazingwekkende 6500~0(!)'.

Door alle ontwikkelingen heen speelde in de V.S. het bestaan van twee niet

geïntegreerde systemen (Baert, 1976) een rol: de CMHC's en de staatsziekenhuizen.

Dit is feitelijk ook een Nederlands probleem van de 20e eeuw: de tot 1995 gescheiden

ontwikkelingen van RIAGG's en APZ'en. Gersons (1985) noemde het voor

buitenlanders vaak verbazingwekkend te zien dat tegenstellingen tussen intramura-

le~klinische en ambulante~sociale psychiatrie juist in Nederland tot zo'n dramatisch

hoogtepunt zijn gekomen. Dit komt volgens hem doordat in ons land, met name bij

monde van Querido, de kritiek op de inrichting reeds voor de Tweede Wereldoorlog

krachtig verwoord werd. In het buitenland werd deze kritiek weliswaar later, maar

meer binnen de inrichtingen uitgesproken, waardoor minder tegenstelling, maar meer

natuurlijke ontwikkeling plaatsvond.
De gemiddelde opnameduur daalde in de V.S. van 20 jaar naar 7 maanden. Ook
hieraan lag overheidsbemoeienis ten grondslag. In de meeste andere westerse landen
daalde de opnameduur in de laatste decennia eveneens.
Ook in Nederland is het aantal patiënten in psychiatrische ziekenhuizen na 1955

gedaald. In de periode 1955-1975 trad een daling van 170~0 op. Met name het aantal

zeer lang verblijvende patiënten verminderde (Haveman, 1982) en daarmee ook de

gemiddelde opnameduur in de Nederlandse psychiatrische ziekenhuizen.

Festen e.a. (1997) vermelden als aanleiding voor de ontwikkeling van de sociaal-
psychiatrische diensten in de eerste decennia van deze eeuw het feit, dat tussen 1908
en 1928 de inrichtingsbevolking verdubbelde, waardoor de personeelskosten enorm
stegen.
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Dit geldt niet voor de cijfers van Voorburg (t Reinier van Arkel). De cijfers van
Voorburg geven aan dat de gemiddelde opnameduur ook in de tweede helft van de
20e eeuw daalde, het aantal bedden bleef echter tot 1975 stabiel door het toenemen
van het aantal heropnames. Het aantal bedden van Voorburg daalde daarna van 1500
in 1975 naar 800 in 1995. Overigens is de verzelfstandiging van de voorheen interne
clusters oligofrenie en psychogeriatrie hiervan de grootste oorzaak. De teruggang in
bedden was dus lang niet zo dramatisch als het leek.

2.3.2 Europa in de laatste decennia

Het is opvallend dat de wetgeving ten aanzien van geestelijke gezondheidszorg in
veel Europese landen van lang geleden dateert, in een aantal gevallen zelfs uit de
vorige eeuw.
Eind jaren tachtig is de situatie als beschreven door Mangen (1987):

Tabel 2.11: Wetgeving in Europa.

Land Wetgeving Amendering

België I 850I1873 1969

Denemarken 1938

Frankrijk 1838 1968

Duitsland 1950 I 970

[erland 1945 I 98l

Italië 1904 1978

Luxemburg 1880 1982

Nederland 1884 1979

Groot-Brittannië 1959 1983

De wetgeving in Italië (1978) en Groot-Brittannië (1983) heeft tot sterke beddenre-
ductie geleid. De BOPZ in Nederland (1992) echter niet.
Duidelijk is dat men in veel Europese landen toe was aan nieuwe wetgeving. In
vergelijking met de V.S. moet overigens in gedachten gehouden worden dat de
Europese landen een lange historie kennen van staatsbemoeienis met gezondheids-
zorg en sociale diensten en vaak een sociaal verzekeringssysteem kennen.
Met de `welvaartsstaat in crisis' werden de voorgestelde veranderingen in de
geestelijke gezondheidszorg sterk in het kader van kostenbesparing geplaatst. De
(voorbeelden van) beddenreducties in de V.S. en Italië waren daarentegen niet zozeer
ingegeven door kostenbesparingen dan wel door ideologische (politieke?) motieven.
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Voor de meeste Europese landen gold dit financiële motief echter wel, hoewel in

Nederland bij het moratoriumbesluit begin jaren tachtig de schijn werd opgehouden
dat de ideologische doelen van Trimbos, Romme en Van der Wilk gedeeld werden.

ln elk geval werd overal ingezet op een herverdeling van bestaande middelen in plaats

van op het investeren van nieuw geld. Er werden bedden gereduceerd en gesub-

stitueerd in `community care'.

De trends in beddenreductie in de EEG-landen volgens de WHO Statistics Annual
was als volgt:

Tabel 2.12: Percentage beddenvermeerderinglvermindering t.o.v. voor 1960
en het promillage in 1980 t.o.v. de bevolking.

60-erjaren 70-erjaren olo0 1980

Italië 0 - 290~0 1.5

Nederland f 30~0 0 1.9

Groot Britt. - 140~0 - 290~0 1.9

Duitsland t 210~0 - 90~0 1.9

Denemarken 0 - 1 lo~0 2.1

België - 30~0 - 7o~u 2.6

Frankrijk f 410~0 - 16a~o 2.6

Luxemburg f 80~0 - 40~0 3.6

ferland - 14"~0 - 170~0 4.1

Freemann e.a. (1985) geven bijna dezelfde cijfers voor het promillage intramurale

bedden in 1982 in de Europese landen, waarbij Nederland (3,24) sterk afwijkt van

bovenstaande cijfers, ws. in verband met meetelling van psychogeriatrische bedden.

Recentere cijfers zijn niet gevonden (Brook, 1998).

Duidelijk is dat zich eind jaren zestig, begin jaren zeventig een omslag voltrok in

West-Europa, behalve in Nederland! Het promillage intramurale bedden in Nederland

was overigens niet zo hoog. Vermeld moet hierbij worden dat dergelijke statistische

cijfers niets zeggen over de kwaliteit van de zorg, omdat absoluut niet duidelijk is of

er alternatieve voorzieningen voor de bedden in de plaats komen. Ook is volstrekt niet

bekend waar chronische patiënten nu wel verblijven, bijvoorbeeld in residentiële

voorzieningen, die geen cijfers produceren. Of in justitiële voorzieningen, waarvoor

Van Panhuis (1996) waarschuwt, die daarna pleit voor het stoppen van de beddenre-

ductie in de psychiatrische ziekenhuizen.

Over onze zuiderburen valt te melden (Casselman, 1977) dat België zich pas laat

openstelde voor ideeën uit het buitenland. Wellen (1984) stelt in zijn dissertatie `Van

probleem tot hulpverlening' dat de Belgische GGZ zich inmiddels op een keerpunt in

haar geschiedenis bevindt en een ware groeicrisis doormaakt. Niet onvermeld mag

blijven de gezinsverpleging te Geel, een systeem dat eeuwenlang tot op de dag van

vandaag bestaat. Ook in België is men begonnen met psychiatrische thuiszorg (Beel,

I 998).
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Mangen (1987) ncemt het behouden van het systeem, waazbij slechts gekozen kan
worden tussen zorg in psychiatrische ziekenhuizen of zorg door neuropsychiaters in
privé-praktijken een bekrompen traditie, met als voorbeelden West-Duitsland en
Griekenland en sommige delen van Frankrijk. Als positieve noot voegt hij toe, dat de
[talianen steun hebben gevonden bij hun psychiatrische veranderingen, dat de Britten
gezamenlijke `consultative councils and planning processes' hebben opgezet, de
Nederlanders regionale instituten (RIAGG's) hebben opgericht en de Fransen
`conseils de secteur'. Deze `veranderingen' behelzen echter vooral codrdinatie en
planning van geestelijke gezondheidszorg, hetgeen veel weerstand oproept. Of de
kwaliteit en doelmatigheid van de zorg zijn toegenomen, is niet duidelijk omdat
veelal officiële statistische cijfers ontbreken en alleen ad hoc empirische studies
bekend zijn (Mangen, 1987). Ook in Nederland ontbreken de cijfers over kwaliteit en
doelmatigheid.

2.3.3 Ambulantisering in Nederland na 1980

Hoe is het nu in Nederland gegaan na 1980? Uit de cijfers van tabel 13, waarin de
Europese verhoudingen duidelijk worden en uit het jaarboek Geestelijke Gezond-
heidszorg 1996~1997, waarin de cijfers van 1980 tot en met 1994 zijn opgenomen,
zou geconcludeerd kunnen worden dat er geambulantiseerd wordt in Nederland,
omdat een beddenreductie van 0,2 per ]000 inwoners voor de gehele intramurale
GGZ heeft plaatsvonden tot 1.7 promille (punt-prevalentie) in 1994.
Na de vermeerdering van het totale aantal intramurale GGZ-bedden in de jaren zestig
en geen verandering in de jaren zeventig, volgt na 1980 een vermindering van meer
dan l00~0. De veraelfstandiging van de psychogeriatrie- en oligofrenieonderdelen van
diverse APZ'en is hier vooral debet aan.
Ook Spijker e.a. (1997) melden een daling van l00~o van het aantal APZ-bedden in de
periode 1980-1992. Het grootste deel van deze daling vond in het begin van de jaren
tachtig plaats, doordat geriatrische afdelingen verpleeghuiserkenning kregen. Vanaf
1986 blijft het aantal APZ-bedden stabiel (Spijker e.a., 1997).
In het jaarboek (1997) wordt verder aangegeven dat de incidentie is gestegen met 0,7
per ]000 Nederlanders. Een en ander toont aan, zo meldt het jaarboek, dat de
ogenschijnlijk forse toename in absolute aantallen ingeschreven patiënten (320~0)
gedurende de afgelopen vijftien jaar voor een deel is toe te schrijven aan demografi-
sche ontwikkelingen (de gegroeide bevolkingsomvang) en voor een klein(er) deel aan
een gestegen zorgconsumptie per hoofd van de bevolking. Meer cliënten op hetzelfde
aantal bedden moet gepaard gaan met verkorting van opnameduur en dient
opgevangen te worden door semi- en extramurale groei.
De intramurale, semimurale en extramurale capaciteiten verhouden zich eind 1994 als
volgt:
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Tabe12.13: Punt-prevalentie - het aantal mensen in zorg op 31-12-1994 per

1000 inwoners.
Incidentie - het aantal nieuwe opnames per 1000 inwoners in
1994.

Intramuraal Semimuraal Extramuraal (R[AGG}

Aanwezig 26.132 14.372 275.000

Punt-prevalentie 1,7 Q9 17

Incidentie 4,2 1,0 23

Bron: Jaarboek GGZ 1996I1997.

De cijfers voor extramuraal liggen een factor 10 (wanneer we alleen de RIAGG

bezien) tot 17 (wanneer we ook CAD, poli APZ en een schatting van CPZ, PUK en

Algemeen Ziekenhuis, vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten meetellen)

hoger dan intramuraal. Deze laatste cijfers zijn echter niet betrouwbaar.

Per 1000 inwoners stijgt het aantal bij de RIAGG behandelde cliënten van bijna 23 in

1989 tot ruim 27 in 1994, bij het CAD van 3,1 in 1989 naar 3,7 in 1994 en bij de

poliklinieken (APZ, AZ, CPZ, PUK) is sinds 1986 een toename van de productie met

600~o te zien.
Ten Have en Bijl (1998) melden dat in 1996 ruim 800~o van het totaal van bijna een

half miljoen GGZ-inschrijvingen in de extramurale sector plaatsvindt. Rekening

houdend met dubbeltellingen gaat het om een totaal van ca. 350.000 nieuw

ingeschreven personen en met erbij opgeteld de al in behandeling zijnde patiënten en

cliënten 750.000 personen, die in 1996 gebruik maakten van de Nederlandse GGZ

(So~o van de Nederlandse bevolking). Hun (voorlopige) gegevens over het jaar 1996

leveren intramuraal, semimuraal en extramuraal (RIAGG) respectievelijk 26.275,

16.815 en 277.370 op. Een vergelijking met de gegevens over 1995 laat geen

noemenswaardige verschuivingen zien (Bijl en Ten Have, 1997). ]n de laatste twee

jaar stijgen intra- en extramuraal in geringe mate en R[BW en deeltijd in sterkere

mate.

In de volgende grafiek wordt de daling van de APZ-productie (aanwezigen) en de

stijging van RIBW-, RIAGG- en deeltijdproductie (in behandeling zijnde cliënten)

weergegeven.
Het aantal aanweziglwoonachtiglin behandeling op 1-1-1983 wordt op 100 gesteld.
De figuur geeft dus de stijging c.q. daling weer, niet de onderlinge verhoudingen
tussen APZ, RIBW, RIAGG en deeltijd.
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Figuur 2.1: Aantallen cliëntenlpatiënten in behandelinglaanweziglwoonachtig.
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Bron: Jaarboek GGZ 199611997.

Wanneer we ambulantisering opvatten als een verschuiving van productie in de zin
van aantallen te helpen cliënten, dan is in Nederland sinds 1980 het semi- en
extramurale segment gegroeid, ten koste van de intramurale `productie'. Volgens Ten
Have en Bijl (1998) daalt het aantal aanwezige patiënten in APZ-en van 1980 tot
1995 met 2,30~0, terwijl overigens het aantal opnames (inclusief heropnames) met 510~0
stijgt. De deeltijdgroei gaat de afgelopen jaren sterk door, de RIAGG-groei vlakt af.
Intramuraal vindt weer lichte groei plaats. De RIBW-groei gaat door: in 1991: 3788
bewoners en in 1996: 5252 bewoners. De verblijfsduur laat over deze jaren een
tamelijk stabiel beeld zien. Circa 200~o verblijft korter dan 1 jaar in de R[BW, meer
dan de helft langer dan 2 jaar (`Beschermd Wonen in getallen' 1998).

2.3.4 (Residentiële) duur en heropname in Nederland in het laatste decennrum

De opnameduur en het heropnamepromillage in psychiatrische ziekenhuizen zijn in
Nederland aanmerkelijk veranderd.
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Tabel 2.14: Verblijfsduur APZ van op 31-12-1994 aanwezigen.

CURE CARE

~ 3 mnd. tussen 3 mnd. en 2 jaar tussen 2 en 25 jaar ~ 25 jaar

1986 15,60~0 28,9"~e 38,7oIo 16,80~0

1994 17,80~0 30,1a~o 40,80~0 11,30~0

Bron: PIGGz.

Met name de zeer lang verblijvenden (langer dan 25 jaar) nemen in aantal af (terwijl
men toch ouder wordt in het APZ).
Opvallend is dat niet alleen de kort verblijvenden (korter dan 3 maanden) in

percentage stijgen, maar dat ook het percentage cliënten die langer dan 2 jaar, maar

korter dan 25 jaar in het APZ verblijven (de `nieuwe chronici') toeneemt.

Volgens Ten Have en Bijl (1998) is de gemiddelde verblijfsduur bij ontslag in het
APZ sinds 1980 met twee maanden gedaald tot 5 in 1995. De cijfers laten echter zien

dat deze daling geheel en al voor 1986 plaatsvond! In dezelfde periode (1980-1995)

daalde de opnameduur bij de PAAZ met 5 dagen (van 47 naar 42 dagen), in het

verpleeghuis met 5,5 maanden en bleef die in de verslavingskliniek constant.

Tabel 2.15: Opname ( inclusief heropname) en heropnamepromillage.

Opnames Heropnames

1986 1,94 promille 0,49 promille

1994 2,34 promille 0,67 promille

Bron: GHIGV.

Tegelijk met het toenemen van het aantal kortverblijvers (~ 3 mnd.) neemt het
promillage heropnames toe.
De cijfers in het rapport `De GGZ in de 21e eeuw' laten aan de hand van een

achtergrondstudie van Ten Have en Bijl (1998) een doorlopende trend zien, ook bij

categorale psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische deeltijdbehandeling, ook bij

PAAZ-en na een eerdere afname tot 1993. Voor de psychogeriatrie is de stijging nog

sterker (2,21 promille tussen 1980 en 1995).

Zoals in het inleidende hoofdstuk bij de beschrijving van de begrippen al naar voren

kwam, blijken naast de historische cijfers uit de casus Reinier van Arkel (n-1) ook de

landelijke cijfers over het laatste decennium aan te geven dat er sprake is van

ambulantisering door (een geringe) beddenreductie, door opnameduurverkorting
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onder invloed van een vergroot cliëntenaanbod en door een stijging van het aantal
heropnames in de psychiatrische ziekenhuizen.
Bijl en Ten Have (1997) laten zien dat `het verschil in zorgduur tussen diverse GGZ-
voorzieningen te illustreren is door een vergelijking te maken tussen "inschrijvingen"
en "bestand". Als het jaarlijks aantal inschrijvingen even groot is als het bestand op
het eind van het jaar, betekent dat, dat jaarlijks het totale patiëntenbestand "door-
stroomt" (althans getalsmatig). Bij een RIBW is het aantal bestandspatiënten bijna
viermaal zo groot als het aantal inschrijvingen. Dit wijst op een chronische populatie.
Bij een PAAZ is het aantal inschrijvingen ruim negenmaal het bestand, waardoor het
gemiddelde verblijf niet meer dan 40 dagen is.
In de psychiatrische ziekenhuizen is het aantal beschikbare bedden niet toegenomen
en het aantal bestandspatiënten constant gebleven.
Er is tussen 1990 en 1995 een sterke toename van het aantal inschrijvingen (van
30.300 naar 36.600). De psychiatrische ziekenhuizen hebben in toenemende mate te
maken gekregen met (her)opnames van gemiddeld steeds korter opgenomen cliënten.
Wat de RIAGG betreft zijn er in 1990 nog meer "inschrijvingen" dan "bestands-
cliënten", hetgeen in 1995 omgekeerd is. Dit betekent dat niet meer dan het totale
cliëntenbestand "doorstroomt" zoals in 1990 en dat de "zorgduur" toegenomen is'.
Over de ambulante behandelduur in de RIAGG's zijn veel cijfers bekend t.a.v. het
laatste decennium. Ze zijn echter moeilijk te interpreteren.

Tabel 2.16: Behandelduur RIAGG's bij beëindiging.

~ 1 maand 1-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd ~ 1 jaar

1989 36 oro 18,2oro 13,6oro ] 5,2oro 17,Ooro

1994 38,6oro 13,6oro 12,9oro 14,8oro 20,1 oro

Bron: NVAGG, NIS.

De behandelduur korter dan 1 maand en langer dan 1 jaar is toegenomen.
Uit de cijfers van Ten Have en Bijl (1998) blijkt dat bij de RIAGG tussen 1989 en
1995 de gemiddelde behandelduur in dagen met iets meer dan 250~0 (van 6 naar 7,5
maand) en het gemiddeld aantal contacten met iets minder dan 250~0 (van 8,5 naar
10,1) is toegenomen. Bij CAD's zijn deze cijfers ook bekend, bij poliklinieken en
vrijgevestigden niet. Ook uit de brochure `RIAGG's in cijfers' (GGZ Nederland,
1998) over de jaren 1994, 1995 en 1996 blijkt dat de gemiddelde duur van een
behandeling is gestegen naar 8 maanden, terwijl er tegelijkertijd meer kortdurende
behandelprogramma's zijn ingevoerd, zoals het vijfgesprekkenmodel. Het gemiddelde
aantal contacten ligt in 1996 op 10,2. De duur neemt iets sterker toe dan het aantal
contacten. Dit wijst erop dat de tijd tussen de contacten langer wordt.
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2.4 Totslot

`Na anderhalve eeuw geestelijke gezondheidszorg, waarin de ambulante en de intra-
murale zorg voor mensen met psychische problemen hardnekkig gescheiden op-
trokken, is de kogel nu door de kerk. Na het opsluiten, de psychoanalyse, de verzui-
ling, het platspuiten, de sociale psychiatrie, de ontzuiling, het ambulant werken en het
opengooien van de gesloten instituties, kenmerkt het komende tijdperk zich vooral
door samenwerking en het slechten van de ooit hoge muren tussen werksoorten, disci-

plines en sectoren,' schrijven Festen e.a. ( 1997) in het jubileumboekje van de
NVAGG. Het is een goede samenvatting van de ideologische strijd tussen sociale en
klinische psychiatrie in de 20e eeuw. Daarvoor was er in de 19e eeuw gestichts-
psychiatrie en eerder waren er de niet-medische dolhuizen, zo laat dit hoofdstuk ons

zien. Voor 1500, in de Middeleeuwen, verbleef de zinneloze in de open samenleving.
De grote psychiatrische ziektebeelden waren al in de oudheid bekend. Reinier van
Arkel laat een vertienvoudiging van het aantal opnames zien in de 18e eeuw, maar

ook een forse stijging van het aantal ontslagenen. Het op grote schaal opsluiten vindt
pas in de 19e eeuw plaats, tegelijkertijd daalt de opnameduur en stijgt het aantal
geambulantiseerden. Noodzakelijkerwijs komt in het begin van de 20e eeuw de
ambulante nazorg in de aandacht. Tezelfdertijd, en later dan in de V.S., Engeland en
Duitsland, begint ook de afscheiding van de zwakzinnigenzorg met de stichting van

's-Heerenloo in de 1891 als eerste. In 1940 zijn er 5000, in 1994 tienmaal zoveel
bedden in de zwak-zinnigenzorg (Mans, 1998). De wetgeving uit de l9e eeuw wordt
in de meeste Europese landen pas in de laatste decennia van de 20e eeuw aangepast,
vaak op ideologische gronden (antipsychiatrie).
De wetgeving geeft restricties aan de klinische psychiatrie, maar faciliteert de sociale
psychiatrie nauwelijks. Psychofarmacologie, psychotherapie en `community psychia-
try' doen dat wel. In de V.S. in de jaren zestig en in Europa begin jaren zeventig vol-
trekt zich een omslag naar ambulantisering, waaraan Nederland zeer bescheiden
meedoet, misschien omdat het promillage intramurale psychiatriebedden niet zo hoog
is. In de jaren tachtig vindt in Nederland een `papieren' APZ-beddenreductie plaats,
door verzelfstandiging van psychogeriatrie- en oligofrenie-onderdelen.
Tussen 1980 en 1994 worden de Nederlandse `beddenreductie' en de verkorting van
de opnameduur (en de stijging van het heropnamepromillage) opgevangen door een
groei van de semi- en extramurale capaciteit. Dan nemen echter de gemiddelde
behandelduur en het aantal contacten toe.
In de volgende drie hoofdstukken wordt op basis van literatuuronderzoek, een
evaluatie-onderzoek en een follow-up onderzoek nagegaan welke gevolgen
opnameduurverkorting en ambulantisering voor een experimentele groep patiënten in
Reinier van Arkel hebben.
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Hoofdstuk 3 De Nederlandse en de internationale literatuur over (residen-

tiële) behandelduur; een meta-analyse

3.1 De residentiële behandelduur
3.1.1 Inleiding
3.1.2 De begrippen `behandelcontact', `behandelepisode' en

`behandelduur'
3.1.3 De `zeer lange' behandelduur
3.1.4 Compliance met betrekking tot de nazorg
3.1.5 De relatie opnameduur-heropnamecijfer
3.1.6 De vakliteratuur van voor en na 1970

3.2 Onderzoek naar de verkorting van de residentiële behandelduur
3.2.1 Inleiding
3.2.2 Onderzoek naar de opnameduur
3.2.3 Onderzoeksvragen
3.2.4 Opzet en resultaten van de onderzoeken
3.2.5 Kanttekeningen bij methodologie
3.2.6 Beschouwing

3.3 Tot slot
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3.1 De residentiële behandelduur

3.1.1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat uitgebreid in op de literatuur over de (residentiële) behandelduur.
Een beoordeling van de literatuur op validíteit en toepasbaazheid volgt in een
beschouwende meta-analyse.
De behandelduur in het algemeen -en de residentiële behandelduur in het bijzonder-
mag zich sinds jaaz en dag verheugen in de belangstelling van beleidsmakers in
binnen- en buitenland. Het was met name in de V.S. dat de grenzen aan de groei voor
het eerst zichtbaar werden en veel onderzoek naaz de (verkorting van de) behandel-
duur is ven icht.
In Nederland komt onderzoek in dezen pas later op gang; het is daaz de Nieuwe Nota

Geestelijke Volksgezondheid die in 1984 een wann pleidooi houdt voor nader

onderzoek in eigen land.
De vraag wat nu precies de behandelduur van psychiatrische patiënten bepaalt, is niet
eenvoudig te beantwoorden. Onderzoek in de V.S. leerde dat de symptomatologie, het
niveau van functioneren en de mate van maatschappelijke steun meer predictief waren
voor de behandelduur dan diagnosen van specifieke psychiatrische stoornissen. Dit
betekende dan ook dat het systeem van `prospective payment' en `diagnosis related
groups' (DRG's) in de praktijk moeilijk toepasbaar bleek. Er werden computer-
programma's ontwikkeld, gebaseerd op het DRG-systeem (Stoskopf en Horn, 1992),
om de behandelduur te voorspellen en kostenafspraken te maken. Onderzoek wees uit
dat instellingen een groot financieel risico zouden lopen als zij voor een bepaalde
diagnosegroep (volgens de Computerized Psychiatric Severity Index) een bepaalde
vergoeding afspraken.
Schwarz e.a. stelden in 1987 dat er de laatste tien jaar minder was gepubliceerd over
de korte opnameduur dan daarvoor en waren van mening dat de voorspelling, gedaan
door Glick (1978), dat de kortdurende klinische behandeling de toekomst zou hebben,
niet was uitgekomen. Daazentegen werd er eind jaren tachtig in Canada wel veel over
dit onderwerp gepubliceerd. Het gaat daarbij echter met name over psychiatrische
`emergency units', vooral in algemene ziekenhuizen (Warneke, 1986I1989; Seggane
e.a., 1989; Baker en Rochon, 1989). Wellin e.a. (1987) spreken ook van een enorme
toename van `psychiatric emergency services' en `crisis intervention services'; zij
onderscheiden daarbij EHBO-voorzieningen in algemene ziekenhuizen, acute opvang
door psychiatrische ziekenhuizen, crisisinterventie door psychiatrische ziekenhuizen
en crisisinterventie door `community mental health centers'. Vooral de laatste
ontwikkeling zette sinds de jazen zestig flink door (zie ook hoofdstuk 6).
Alvorens de Amerikaanse ontwikkelingen nader aan een analyse te onderwerpen,
wordt eerst stilgestaan bij een aantal begrippen die hier van belang geacht worden.
Het proefschrift van Sytema (1994) geeft een aantal conceptuele definities, die al in
eerdere artikelen voorkwamen (1987, 1989) en hier de revue zullen passeren. Een
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uitgebreide bespreking van de literatuur over onderzoek naar verkorting van de

residentiële behandelduur volgt in paragraaf 3.2. De literatuur is aanvankelijk door
middel van het natrekken van referenties onderzocht en later met behulp van Medline
Searches (trefwoorden: mental health, length of stay, readmission, crisisintervention,
hospitalization).

3.1.2 De begrippen 'behandelcontact', behandelepisode' en `behandelduur'

Behandelcontact

Het binnen de GGZ in behandeling zijn van een patiënt bestaat uit het in aanraking

komen met hulpverleners (contact) en~of een hulpverleningssetting. Een patiënt komt

in aanraking met een hulpverleningssetting via een eerste contact met een hulpverle-

ner, maar kan deze hulpverleningssetting verlaten zonder enig contact c.q. een laatste

formeel contact. Contacten van patiënten met de GGZ kunnen plaatsvinden in een

kortdurend of langdurend zorgcircuit. De behandelcontacten van patiënten in een

zorgcircuit kunnen extramuraal, semimuraal of intramuraal plaatsvinden. Intramuraal

betekent 24 uur per etmaal ( in voltijd) klinisch opgenomen op een bed, semimuraal in

deeltijd op een stoel voor minimaal 4 uur per etmaal. Alle overige behandelingen

worden extramuraal genoemd.

Behandelepisode

Een (behandel)episode kunnen we omschrijven als een continue reeks van contacten

(Sytema e.a., 1987).
Een continue reeks kan op verschillende manieren gedefinieerd worden. Tricot (1986)

noemt het maximale aantal dagen tussen twee contacten het stapcriterium. Tansella

e.a. (1986) nemen als stapcriterium een duur van 90 dagen en voegen als een van de

weinigen de dimensie behandelduur toe aan hun classificatie van patronen van zorg.

Ook Giel e.a. (1987) gebruiken een stapcriterium van 90 dagen.

Behandelduur

Sytema e.a. (1987) deden een registeronderzoek bij twee cohorten van neurotisch-

depressieve patiënten, waarbij het zorgpatroon door de volgende zorgmaten uitge-

drukt werd:
1 de brutozorgduur: de periode tussen het eerste en het laatste contact;
2 de nettozorgduur: de brutozorgduur verminderd met de tijd dat men niet in zorg was

(stapcriterium - 90 dagen);
3 de intensiteit van de brutozorg: de verhouding tussen netto- en brutozorgduur;

4 de opnameratio: het totale aantal opnamedagen gedeeld door de nettozorgduur (Giel
e.a., ] 987).
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Sytema noemt een korte brutozorgduur korter of gelijk aan 90 dagen. Binnen deze
categorie is geen onderscheid te maken in intensiteit van de brutozorgduur (vanwege
het stapcriterium van 90 dagen). Middellang komt ongeveer overeen met de mediane
brutozorgduur (ongeveer 14 maanden).
De definiëring van kortdurende en standaardbehandeling in de internationale
literatuur komt in paragraaf 3.2 aan de orde. Een voorbeeld van een zéér kortdurende
behandelduur, namelijk vijf dagen, is dat van Weisman en Fernstein (1969). De
behandelduur van vijf dagen wordt ook gehanteerd in de crisisbedopnameregeling in
`s-Hertogenbosch. Lavik (1983) ontwikkelde een `service consumption index' (SCI);
een ambulant contact krijgt daarin l, een deeltijdbehandeling 2 en een opnamedag 3
punten.
Het onderzoek van de crisisbedopnameregeling is een onderzoek op instellingsniveau
(Sytema e.a., 1987), waarbij we geïnteresseerd zijn in het gebruik van een voorzie-
ning (COR) in een bepaalde periode (1983-1987). Er is sprake van een preva-
lentiecohort, waarbij de behandelduur in dagen wordt uitgedrukt.
De behandelduur wordt dus vaak vastgesteld in dagen, en niet in uren, omdat
weliswaar de ambulante en semi-ambulante behandelduur in uren gekwantificeerd
zou kunnen worden, maar de residentiële behandelduur vanuit de gangbare
(financieel-economische) telling, in dagen wordt berekend.
In diverse overzichtsartikelen over de opnameduur wordt de vraag gesteld op welk

punt de opnameduur zo kort is dat deze niet langer effectief is (Kirschner, 1982) of

anders gezegd `how brief is too brief (Caton, 1987).

Duidelijk is dat deze vraag eigenlijk slechts per individu gesteld kan worden, hetgeen
de behandelaar bij elke behandeling feitelijk ook doet. Men zou voor bepaalde
categorieën patiënten echter een gemiddelde behandelduur kunnen berekenen. Dit
wordt ook bepleit door Caton (1987) en wel om specifieke behandelingsdoelen te
bereiken. Eigenlijk is dat dan al een eerste aanzet tot een DRG-systeem, maar dan niet
zozeer gebaseerd op een patiëntencategorie met een specifieke diagnose. Caton
beveelt aan om de categorieën te bepalen m.b.v. een compositie van diagnose en ernst
van pathologie of multiaxiale rubricering. Een voorbeeld zou kunnen zijn: een
bepaalde psychose met bepaalde symptomen behandelen met een antipsychoticum
kost gemiddeld een bepaald aantal opnamedagen (niet gepubliceerd onderzoek Van
Hezewijk, Likkel, Loonen).
Ook de interactie tussen psychiatrische of somatische ziekte en opnameduur is van

belang: Schubert e.a. (1995) tonen aan, dat patiënten met psychiatrische én
somatische aandoeningen in een algemeen ziekenhuis significant langer opgenomen

zijn dan patiënten met alleen een psychiatrische aandoening. Het type somatische

ziekte noch demografische karakteristieken spelen hierbij een rol. Over kortdurende

psychiatrische opvang in algemene ziekenhuizen bespreekt Warneke (1986 en 1989)
een psychiatrische `intensive caze unit' met een opnametijd van vijf tot zes dagen in
een algemeen ziekenhuis. Opvallend in dit onderzoek is dat het aantal incidenten in de

patiëntenzorg daalde, maar de absentie van verpleegkundigen steeg. In dit kader zal
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overigens niet verder ingegaan worden op onderzoek in algemene ziekenhuizen. Ook

de uitgebreide lectuur over `emergency services' komt niet zozeer aan de orde,

hoewel deze voorzieningen uiteraard wel een (zeer grote) rol spelen bij de mogelijk-

heden voor ambulantisering van psychiatrische patiënten.

3.1.3 De 'zeer lange ' behandelduur

Ook een langdurende (residentiële) behandeling wordt zeer verschillend gedefinieerd.

Grunenberg en Pyper (1982) noemen een behandeling chronisch als die een bepaalde

tijdsduur, die afhankelijk is van de context waarin het begrip wordt gebruikt, over-

schrijdt en noemen dan zes maanden in een medische context als grens. Ook Craig

e.a. (1984) hanteren deze termijn, waarbij vermeld wordt dat zij de richtlijnen volgen

van het NIMH Community Support Program (1977). Deze termijn komen we ook nog

tegen bij Hirsch e.a. (1973). Achté en Stenbacht (1966) noemen daarentegen weer een

termijn van één jaar. Brown (1958 en 1960) en van Weerden-Dijkstra nemen twee

jaar aan en Pohorny e.a. (1976) zelfs vijf jaar. Sytema e.a. (1985) noemen een

brutozorgduur van drie jaar als grens en kennen dit criterium enige voorspellende

validiteit toe. Ook Haveman (1980) hanteert deze drie jaar. Hij meldt in 1980 dat

evaluatie-onderzoek op het terrein van (nieuwe) chroniciteit nog zeer schaars is en wil

dat niet alleen wijten aan desinteresse of onwil van de instellingen. Hij vermeldt ook

instellingen die onderzoek initiëren naar gebeurtenissen in de instelling als `black

box' in relatie tot opname- en ontslagcijfers. Hij onderstreept de waarde van `record-

linkage' in onderzoeks- en registratiesystemen, omdat anders illusies over bijvoor-

beeld de afname van chroniciteit in psychiatrische ziekenhuizen kunnen ontstaan.

Kroon (1996) spreekt overigens weer over een schijnbare grote stijging van

chroniciteit (zie 1.3.5). Ditzelfde geldt overigens ook voor de toename van het aantal

opnames waarbij de verhouding eerste opnames-heropnames van groot belang is (zie

hoofdstuk 9).

De definiëring van de begrippen `kortdurend', `langerdurend' en `(de-)insti-

tutionalisering' in het crisisbedonderzoek komt in hoofdstuk 5 aan de orde.

In de laatste decennia is zeer veel geschreven en gesproken over de positieve (Door-

schot, 1988; Van Panhuis, 1997), maar vooral ook negatieve effecten van een

langdurige residentiële psychiatrische behandeling (Goffman, 1961; Zeldow en Taub,

1981 en in Nederland o.a. Trimbos, 1975~1982). Ook buiten de grenzen van de

vakliteratuur was veel kritiek te horen (Laing, Szasz, Foudraine, Van Eijk-Osterholt).

Uit de jaartallen blijkt dat de politiek-ideologische kritiek al van enige tijd geleden is.

Onder invloed hiervan ontstond de gedachte, vooral in de V.S. en later in Italië, om

patiënten uit de psychiatrische instellingen weg te halen en deze zelfs helemaal te

sluiten. Men noemt dit de-institutionalisering: het plaatsen van patiënten uit psychia-

trische inrichtingen naar de open samenleving met als doel het voorkomen van

chronische handicaps, het beschermen van de rechtspositie van patiënten en het

reduceren van de kosten van intramurale zorg . Ook in Nederland is een beweging
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voor extramuralisering op gang gekomen . De opname- en ontslagcriteria veranderden
(Haveman, 1989).
Bachrach (1978) noemt de-institutionalisering `a dynamic and continuing series of
adjustments involving constant accommodation of all the components of the mental
health service delivery system'. Bij haar indeling in vijf subgroepen zien we twee
groepen chronische patiënten die in de samenleving verblijven, namelijk:

1 de groep die inmiddels gedeïnstitutionaliseerd is en
2 de groep, die in tegenstelling tot de hedendaagse werkelijkheid (- verblijf in de

samenleving), in het verleden geïnstitutionaliseerd zou zijn.
De andere drie groepen zijn:
3 reeds lang in een instituut verblijvende patiënten;
4 pas in de longstay opgenomen patiënten;
5 pas opgenomen shortstay-patiënten, die waarschijnlijk niet meer ontslagen kunnen

worden (bijvoorbeeld Korsakow-patiënten).

Derhalve is de opnameduur bij overplaatsing naar een longstay-instituut van wezen-
lijk belang. In veel onderzoeken wordt deze opnameduur na overplaatsing niet in de
studies verdisconteerd (Weismann, 1969).

De groep (ambulante) chronische patiënten, die van de draaideurpsychiatrie gebruik
maakt wordt vaak weer wel meegeteld, omdat zij het kortdurend circuit niet verlaten.
Deze laatste categorie, die frequent en gezien het totaal van opname-episodes ook
langdurig, wordt opgenomen behoort tot de groepen 1 en 2 van Bachrach.
Van belang is dus om de totale opnameduur, zowel in het shortstay- als het longstay-
circuit, te berekenen.
In 1985 had schrijver dezes de eer om mevrouw Bachrach door Nederland rond te
rijden (van symposium naar symposium) en werd mij door haar verteld dat het voor
een buitenlander toch vaak moeilijk is om de `finer points of service delivery' op elke
plaats ter wereld te begrijpen. Zij herhaalde dit later (Bachrach, 1989) en liet weten de
indruk te hebben dat in Europa -in tegenstelling tot in de V.S.- de programma's vaak
minder `extravagant', `dramatisch' of `model' waren en dat dat ertoe leidde dat de
toegankelijkheid over het algemeen groter is.
Jansen (1981) wees bij de groep veelvuldig opgenomen psychiatrische patiënten nog
op een aantal tendensen: toename van de lengte van de opnames, toename van de ge-
dwongen opnames, toename van het aantal echtscheidingen en het verdwijnen of we-
ren van patiënten uit de hulpverlening. Zij noemde ook het grote aantal sterfgevallen
een teken aan de wand, de verergering van verslavingsproblematiek en de reductie
van de documentatie tot een psychiatrische diagnose. Haar persoonlijke mening was
dat een beleid, waarbij opnames uitgesloten worden, tot betere oplossingen leidt dan
een verandering in opname- en ontslagbeleid, doordat patiënten, omgeving en
hulpverlening dan gedwongen zijn een oplossing te vinden voor hun onderlinge
problemen. Dit lijkt een nogal naïeve stellingname te zijn. Het omgekeerde wordt
bepleit door Van Panhuis (1997) die de `asylerende, of zo men wil custodiale functie
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van de psychiatrie in de jaren vijftig zoveel waterdichter vindt dan thans.' Hij

vermeldt daarbij een grafiek van Haveman die een stijging van het aantal draaideur-

patiënten laat zien: van rond de 2500 patiënten in 1974 naar meer dan 3000 in 1984.
Vermeldenswaard is ook het artikel van Allen e.a. (1988) waarin beschreven wordt

hoe 54 clinici vignetten beschrijven van psychiatrische patiënten die een bepaalde

behandelduur behoeven, waardoor hij tot een model komt van vereiste opnameduur

(overigens in een `long term'-context).

3.1.4 Compliance met betrekking tot de nazorg

Van belang is om de compliance met betrekking tot de nazorg duidelijk te definiëren.

Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de eerder beschreven begrippen: `behan-

delcontact', `behandelepisode', `behandelduur' en `stapcriterium'. Overeenkomstig

het begrip `stapcriterium' kunnen we ook een criterium definiëren waarbij nog van

continuïteit van behandeling gesproken mag worden tussen residentiële behandeling

en een extra-, semi- of intramurale vervolgbehandeling resp. nazorg. Hiervoor zou

eenzelfde periode van bijvoorbeeld 90 dagen gebruikt kunnen worden. Er is dan

compliance met betrekking tot de nazorg wanneer er een betrouwbare effectuering

van de nazorg is binnen 90 dagen. Deze nazorginstantie is in het crisisbedexperiment

in de meeste gevallen de RIAGG.
Verkorting van de opnameduur moet samengaan met een toename van het aantal

ambulant behandelde patiënten. De nadelen hiervan werden inmiddels in het

buitenland breed uitgemeten (Lamb, 1982I1992~1993; Caton, 1981; Bachrach,

198211993; Hoffman, 1993; H~fner, 1987). Ook in Nederland wordt de extramuralise-

ring genuanceerd (Ten Horn, 1982; Van den Hout, 1985; Giel, 1984; Brook, 1984). In

een enkele publicatie (Nissle, 1994) werd bovendien aangegeven dat het aantal

consulten in niet-psychiatrische ziekenhuizen stijgt.

De Jonghe (1974) meldde dat er aanwijzingen zijn dat het verstrekken van een

intensieve begeleiding aan de patiënt en zijn omgeving na de ontslagdatum een

wezenlijke bijdrage kan leveren aan de verbetering van de prognose van ontslagen

patiënten. Hij beschouwde het als een taak die niet alleen door individuele medische

begeleiding opgepakt kan worden. [n zijn onderzoek komt het belang van de

materiële en emotionele omstandigheden van de ontslagen patiënt duidelijk naar

voren. Hij eindigde met het uitspreken van de hoop dat de personen die zich

inspannen om maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen in zijn onderzoeks-

gegevens enige steun en inspiratie vinden. Velen (Gilbert, 1995; Weiden e.a., 1995)

pleitten voor meer effectieve strategieën ten aanzien van de medicatie-compliance om

terugval tegen te gaan.
Drugsgebruik speelt in dezen een grote rol (Bowers, 1990). Nieuwe zorgvormen zoals

psychiatrische intensieve thuiszorg (Dekker en Gorris, 1995; Henselmans,

19901199111993; Farkas en Anthony, 1989) en `case-management' verbeteren de

prognose.
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Een longitudinaal (20 jaar) onderzoek van Eaton e.a. (1992) in Australië, V.S.,
Denemarken en Engeland gaf aan dat het percentage heropnames bij schizofrene
patiënten varieert tussen de 50 en 80a~o. Weiden e.a. ( 1995) schatten het maandelijkse
terugvalpercentage bij schizofrene patiënten die hun onderhoudsmedicatie wel gebrui-
ken op 3,Sa~o en bij patiënten die hun medicatie gestopt hebben op ] 10~0. Hiermee
komen we bij de relatie tussen de opnameduur en het heropnamecijfer.

3.1.5 De relatie opnameduur-heropnamec~fer

Er bestaat veel literatuur over heropname van psychiatrische patiënten. [n de laatste
halve eeuw (Wing e.a., 1959; Mendel en Rappoport, 1963; De Jonghe, 1974;
Rosenblatt en Mayer, 1974; Goodpastor en Hare, 1991; Appleby e.a., 1993; Gayda,
1993; Postrado en Lehman, 1995) zijn allerlei demografische variabelen, psychosoci-
ale en psychiatrische factoren en compliance met betrekking tot de nazorglmedicatie
nagegaan. Wing e.a. (1959) vonden geen verband tussen opnameduur en heropnames.
Dit in tegenstelling tot na hen komende onderzoekers. Appleby (1993) refereerde aan
gecontroleerde onderzoeken die over het algemeen concludeerden dat beide geen
relatie kenden, én aan epidemiologische en grootschalige onderzoeken, die
daarentegen tendeerden tot de conclusie dat korte opnameduur is geassocieerd met
hoge recidiefcijfers. De Jonghe (1974) stelt in zijn literatuuroverzicht dat het eerste
jaar na de ontslagdatum het meest kritieke jaar is met de grootste heropnameprobabi-
liteit. In paragraaf 1.3.6 werd het onderzoek van De Francisco e.a. (1980) aangehaald.
In dat onderzoek werd, nadat de opnameduur beleidsmatig van 9 op 26 dagen was
gebracht, een reductie geconstateerd in de `rapid readmission rate' (binnen een maand
na ontslag) van SOo~o. Een verlenging van de opnameduur gaf een reductie van de
heropnamecijfers te zien. Het omgekeerde -een verkorting van de opnameduur geeft
een verhoging van de heropnamecijfers- is een beeld dat de psychiatrische ziekenhui-
zen in Nederland in het laatste decennium duidelijk te zien gegeven hebben
(Haveman, 1982). Ook in de V.S. is dit het geval geweest na de jaren zestig. De
omgekeerde evenredigheid van de relatie tussen opnameduur en heropnamecijfer
werd ook bevestigd door Gruber (1982), die vier `pathway'-variabelen (leeftijd, sexe,
sociale klasse, aantal van hen afhankelijken) en drie `gate keeper'-variabelen (voor-
gaande opnames, voorgaande opnameduur, ernst van de stoornis) onderscheidde als
predictors van de heropnamekans en opnameduur.
Een uitgebreid overzicht over onderzoeken naar heropnames bij psychiatrische
patiënten werd gegeven door Rosenblatt en Mayer (1974). Zij suggereerden ook dat
ziekenhuiskenmerken een grote rol spelen bij heropnames; bijvoorbeeld, indien de
zorg en aandacht zeer goed zijn in vergelijking met de situatie thuis, zal het
heropnamecijfer hoger zijn. Een logische consequentie hiervan moet zijn dat er een
positieve relatie is tussen patiëntvriendelijkheid (een moderne hedendaagse doel-
stelling van een ziekenhuis) en heropnamecijfer. Hierop wordt teruggekomen. Even-
als door Mendel en Rappoport (1963) werd tenslotte door hen echter geconcludeerd
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dat als significante predictor voor de kans op heropname kan gelden: (het aantal)
eerdere opnames. Deze constatering wordt in onderzoek telkenmale herhaald
(Hoffman, 1994). Als predictieve factoren worden toegevoegd: leeftijd, medicatie-
compliance, antisociaal gedrag en suïciderisico. Kirschner (1985) constateerde dat
patiënten die eerder opgenomen geweest waren in een ziekenhuis elders, gemiddeld
langer bleven dan patiënten die eerder opgenomen waren geweest in hetzelfde
ziekenhuis.
Anthony e.a. (1972) merkten echter op dat ofschoon onderzoeken verschillen in op-
zet, de resultaten aanmerkelijk overeenkomen: een heropnamecijfer van 34-400~o na 6
maanden, 40-SSo~o na 1 jaar en 65-700~o na 3 jaar.
Ook onderzoek uit de jaren negentig (Postrada en Lehman, 1995) geeft aan dat
eerdere opnames predictief voor heropname zijn, evenals de ernst van de symptomen.
Hierbij wordt nadrukkelijk gewezen op het belang van het ondersteunen van een
(goede) relatie tussen patiënten en hun familie. Weisman en Fernstein (1969) wijzen
erop dat onderzoeken over heropnamecijfers vaak sterk verschillen in de definiëring
van heropname. Vaak wordt een korte heropname niet als heropname aangemerkt. In
hun eigen onderzoek wordt een heropname als heropname geregistreerd als er sprake
is van een verblijf van langer dan 72 uur. Drie procent van hun onderzoeksgroep
kwam in crisis wel terug, maar verliet het ziekenhuis weer binnen drie dagen. De
heropnamecijfers van hun zeer-kort- verblijf-unit (3-5 dagen) waren nauwelijks ver-
schillend van de cijfers die zijn beschreven voor langer-verblijf-units.
Dit onderzoek gelijkt sterk op het in deze dissertatie beschreven onderzoek (het enige
onderzoek met een dergelijk korte experimentele opnameduur van vijf dagen in een
psychiatrisch ziekenhuis dat we in de literatuur tegenkwamen), hoewel de belang-
rijkste `outcome'-factor (het heropnamepercentage van Weisman en Fernstein) niet
expliciet terugkomt in de geëvalueerde doelstellingen van de crisisbedopnamerege-
ling.
Een (her)opname is ook in Nederland niet altijd in elke setting hetzelfde. In een (klini-
sche) crisisinterventiesetting kan een verblijf van een uur al als opname aangemerkt
worden, eenzelfde contact in een ambulante setting geldt als een gesprekscontact. Een
poliklinisch contact mag volgens de regelgeving niet langer duren dan twee uur, een
deeltijdbehandelingscontact niet korter dan vier uur, een opname of heropname in een
residentiële setting minstens een nacht, samenhangend met de met financiers afge-
sproken regels, waarop ook de patiëntenregistratie is gebaseerd. Een flexibilisering
van de regelgeving (art. 28f AWBZ) is overigens onlangs gerealiseerd, in eerste
instantie voor de door V WS aangewezen zorgvernieuwingsregio's, waarvan Midden-
Brabant er één is (Van Hezewijk, 1997).

3.1.6 De vakliteratuur van voor en na 1970

De vakliteratuur in het derde kwart van deze eeuw wordt ook beschreven door
Beenen. In zijn proefschrift (`Hoe langer, hoe gekker...?', ]974) over de opnameduur
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van psychiatrische patiënten zegt hij bij zijn samenvatting en conclusies van het
literatuuroverzicht van onderzoek naar de opnameduur:
`De literatuur in zijn geheel overziend, kunnen we met betrekking tot richting en
inhoud van de onderzoekingen al met al enkele duidelijke trends waamemen:
- Met betrekking tot de onderzoeksopzet: toenemend besef dat een simpele benade-
ring (veelal met behulp van toevallig voorhanden gegevens) op den duur weinig
stabiele en inzichtelijke, dus onbruikbare, resultaten oplevert.
- Hetzelfde geldt ten aanzien van inhoudelijke eenzijdigheid: van een of ineer
psychiatrische symptomen komt men via gebnaikmaking van uitgebreide medisch-
psychiatrische gegevens enerzijds of sociologische anderzijds, tot pogingen de totale
levenssituatie van de patiënt als uitgangspunt te nemen, gezien tegen de achtergrond
van structurele kenmerken van zowel de maatschappij als de psychiatrische
kliniek(en).
- Er komt steeds meer aandacht voor theorievorming, nadat in eerste instantie
uitgangspunten en bedoelingen van dit soort onderzoek veelal pragmatisch van aard
waren.
Tenslotte, wat heeft ruim vijfentwintíg jaar onderzoek, zoals door ons besproken, aan
resultaten opgeleverd? Het antwoord moet op zijn minst luiden: geen eenduidige
resultaten, zoals de lezer zelf op grond van het overzicht trouwens heeft kunnen
constateren. De indruk overheerst dat het belangrijkste "resultaat" de zojuist
weergegeven ontwikkelingen in onderzoeksopzet, onderzoeksrichting en onder-
zoeksinhoud zijn. Ten aanzien van de resultaten in engere zin staan we sceptisch en
willen wij dat illustreren aan een vergelijking tussen het eerste door ons besproken
onderzoek, dat van Dunham en Meltzer (1946) en het laatste, dat van Korman en
Giller (1971). De resultaten van beide onderzoeken lijken namelijk wonderwel op
elkaar aan te sluiten, misschien wel het meest duidelijk van alle uitkomsten die we de
revue lieten passeren.
Dunham en Meltzer vonden, dat (1) ziekte-inzichtlziektebesef, (2) burgerlijke staat en
(3) duur van de psychose vóór opname de drie belangrijkste variabelen waren die
differentieerden met betrekking tot de opnameduur.
Korman en Giller vonden, dat (1) het zich realiseren dat men hulp nodig heeft c.q. het
in staat zijn zichzelf te zien als iemand met problemen op een aantal gebieden, (2)
burgerlijke staat en (3) de ernst van de psychiatrische decompensatie de belangrijkste
variabelen waren.
De variabelen (1) en (2) zijn vrijwel exact dezelfden. Variabele (3) lijkt in beide
gevallen terug te voeren op hetzelfde achterliggende principe: hoe minder ernstig de
decompensatie respectievelijk hoe korter de duur van de psychose vóór opname, hoe
"geslaagder" de patiënt tot dan toe zijn sociale rol heeft kunnen vervullen. En het is
ook deze gelijksoortige achtergrondidee van waaruit beide onderzoeken gestalte
kregen: Korman en Giller stelden, net als de sociologen Dunham en Meltzer
vijfentwintig jaar eerder, het begrip "(her-)aanpassing" in de zin van sociale rol
centraal.
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Hoewel de overeenkomst in resultaten dus bij nader inzien mogelijk wat minder
verrassend is dan op het eerste gezicht leek, geeft de periode van een kwart eeuw toch
te denken (vandaar onze eerder ter sprake gebrachte scepsis). Als we daarvoor al die
tijd bezig zijn geweest...' (einde citaat).
In zijn eigen onderzoek concludeerde Beenen tenslotte dat geen enkele van de
tientallen daartoe specifiek opgenomen variabelen een samenhang van betekenis met
de opnameduur vertoont. Relatief gezien vertonen de klinische schattingen van de
opnameduur en de oordelen van de professionals over de noodzaak van de opname
c.q. van een snel ontslag nog de meeste samenhang. Beenen sprak in zijn laatste zin
de hoop uit `dat voor de klinische psychiatrie de resultaten van zijn onderzoek
aanleiding zijn tot verdere bezinning op de noodzaak en de waarde van een opname in
het algemeen en van een langere opnameduur in het bijzonder'.
In het hierna volgende overzicht van onderzoek na 1970 naar de verkorting van de
residentiële behandelduur wordt geen onderscheid gemaakt tussen patiënten met
chronische problematiek en eerste opnames. Zoals Kaiser (1991) opmerkte in haar

reactie op het overzichtsartikel van Van Hezewijk en Sijben (1990), beperkt dat de
betekenis van het overzicht. Zij vermeldde daarbij dat de duur van de pathologie of
het aantal eerdere opnames invloed heeft op de opnameduur (Avison en Speechley,
1987). Deze laatsten concludeerden uit een overzicht van 33 studies dat het aantal
opnames en de duur van verblijf in de maatschappij wel `gemakkelijk' te operationa-
liseren, maar onvoldoende zijn om het functioneren van de patiënten buiten het
ziekenhuis te beschrijven (Kaiser, 1991). Kaiser stelde ook nog dat dit mede
afhankelijk is van het opname- en ontslagbeleid van de ziekenhuizen in het onder-
zoeksgebied. Dit beleid, waarop de onderzoeker grote invloed had, komt later aan de
orde. Evenals het probleem, door Kaiser gesignaleerd, dat Amerikaans onderzoek
waaraan hierna gerefereerd wordt, van vóór en na de de-institutionaliseringsbeweging
zonder enige restrictie bij elkaar wordt geplaatst.

3.2 Het onderzoek naar de verkorting van de residentiële behandelduur

3.2.1 Inleiding

Ook wanneer in de bevolkingscentra gelegen ambulante en semimurale voorzie-
ningen optimaal functioneren, zal klinische opvang in een aantal gevallen onvermij-
delijk zijn. Naast crisisinterventie op noodbedden (Van Leeuwen, 1978; Van Heze-
wijk, 1984; Van Veldhuizen, 1986) is soms klinische observatie noodzakelijk of
vereisen custodiale maatregelen (1BS en RM) een opnamemogelijkheid. Daamaast

zijn therapeutische overwegingen reden tot klinische opname.
ln de Nieuwe Nota Geestelijke Volksgezondheid (1984) denkt de Staatssecretaris aan
`onderzoek dat gericht is op de vraag of kortdurende therapieën effectief en
verantwoord zijn zonder het gevaar van kwaliteitsverlies' (blz. 59).
Dergelijk onderzoek is in Nederland nauwelijks uitgevoerd en daarom lijkt het zinvol
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om de uitgebreide (vooral Amerikaanse) literatuur over onderzoek naar de verkorting
van opnameduur te bezien. Bij de zoektocht naar literatuur over `length of stay'
werden overigens soms exotische tijdschriften gesignaleerd, zoals `Chung-hua: hsueh
tsa chih' (China), waarin een aantal artikelen over het onderwerp. Het lijkt onmoge-
lijk om de gehele wereldliteratuur te overzien, mede omdat een gedeelte in een voor
de auteur niet leesbare taal geschreven is. In Nederland is nog weinig geschreven over
de (psychiatrische) opnameduur. In een artikel over patronen van zorg van de
geestelijke gezondheidszorg onderscheiden Sytema, Giel en Ten Horn (1987) vier
dimensies: het soort zorg, de setting waarin deze plaatsvindt, de hoeveelheid en de
duur ervan.
Veelal worden soort zorg en setting globaal samen genomen in de driedeling: intra-,
semi- en extramuraal. In dit overzicht zal aan (een gedeelte van) de literatuur aan-
dacht besteed worden die over de soort, de setting en de hoeveelheid, maar vooral
over de duur van (kortdurende) residentiële psychiatrische behandeling (dus in de
intramurale sector) gaat.
Onder residentiële psychiatrische behandeling verstaan we elke vorm van behande-
ling van patiënten die psychiatrische pathologie vertonen van welke aard dan ook, in
een dag- en nachtsetting (24 uur per etmaal, in de intramurale sector).
Kortdurend betekent dat de duur van de behandeling korter is dan de stan-
daardbehandeling (- langdurend) in een bepaalde (onderzoeks)setting.
In de meeste hierna te bespreken onderzoeken wordt dus kortdurende behandeling
vergeleken met standaardbehandeling.
Opvallend is dat de literatuur vooral gaat over onderzoeken in de V.S. in de jaren

zeventig. Veelzeggend is dat de meer dan 50 `references' in een artikel over

opnameduur en recidivisme van Appleby e.a. (1993) op twee na van meer dan 10 jaar
geleden zijn. De gecontroleerde onderzoeken vonden alle in de jaren zeventig plaats,
evenals de epidemiologische onderzoeken. Het lijkt erop dat de belangstelling voor

dit type onderzoek plaats maakte voor meer specifiek onderzoek (althans in de V.S.).

[n Groot-Brittannië vonden in het laatste decennium nog enige gerandomiseerde,

gecontroleerde onderzoeken plaats, waarbij een `community-focused' aanpak
vergeleken wordt met een `klinische' aanpak (Knapp e.a., 1997; Tyrer en Emmanuel,
1998). Hierop wordt later teruggekomen.
De gecontroleerde Nederlandse onderzoeken vonden echter medio jaren tachtig en
begin jaren negentig plaats, zoals ook de aandacht voor de de-institutionalisering en

ambulantisering in Nederland veelal van recenter datum is.

3.2.2 Onderzoek naar de opnameduur

Het gaat in deze paragraaf om onderzoek naar de opnameduur van volwassen
psychiatrische patiënten, dus geen bijzondere groepen zoals jeugdigen, ouderen of
patiënten met een specifieke aandoening. Bij sommige onderzoeken gaat het
uitsluitend om schizofrene patiënten, hetgeen vermeld zal worden. In overzichtsarti-
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kelen (Brown, 1960; Atkinson, 1975; Erickson, 1975; Riessman e.a., 1977; Herz,

1979; Braun e.a., 1981; Kirshner, 1982; Mattes, 1982; Caton, 1987) wordt echter vaak

opgemerkt dat juist verder onderzoek naar de relatie tussen specifieke milieus en

behandelresultaten veelbelovend is voor een meer rationeel gebruik van residentiële

psychiatrische behandeling (Kirshner, 1982).

Bij de bespreking van de onderzoeksopzetten en de onderzoeksresultaten zal blijken
dat na de gecontroleerde onderzoeken over verkorting van opnameduur uit de jaren
zeventig, in de jaren tachtig meer aandacht besteed werd aan onderzoek naar specifie-
ke behandelprogramma's met bepaalde tijdsduur en follow-up onderzoek.
Onderzoekers aan de overzijde van de oceaan (Lindemann, 1959; Deiter, 1965;

Burhan, 1969) hadden (methodologische) pioniersproblemen te overwinnen, waarop

wij later zullen terugkomen. De onderzochte literatuur over onderzoek naar

opnameduur is, zoals gezegd, vooral Amerikaans van oorsprong. Een uitzondering

hierop is het `Review of statistical studies' van Brown (1960). In dit artikel over

opnameduur en schizofrenie wordt statistisch onderzoek naar opnameduur bij

schizofrene patiënten gerefereerd en het entameert een discussie over de definiëring

van chronisch verblijf en de hiermee samenhangende sociale factoren.

Atkinson (1975) belicht de dehospitalisatie in Californië en onderzocht de empirische

basis van de verwerping van het nut van hospitalisatie. Voorafgaand aan de discussie

over de alternatieven (`hospitals', `board and care homes', `private facilities') en na

het overzicht van onderzoek naar hospitalisatie trekt hij de volgende tentatieve

conclusies: (1) De claims van antihospitalisatie-rhetorici dat hospitalisatie per defini-

tie stigmatiserend en debiliserend is, is niet in het algemeen houdbaar. (2) Studies die

hospitalisatie vergelijken met alternatieve interventies laten een grotere `cost-

effectiveness' zien dan de alternatieve mogelijkheden. (3) Deze studies gaan echter

over een omschreven gedeelte van de klinische populatie en laten grote aantallen

patiënten, die onvrijwillig worden verpleegd of die geen stabiele, coáperatieve

families hebben, buiten beschouwing. (4) De vraag of deze uitgezonderde groepen

patiënten geschikt zijn voor alternatieve non-residentiële behandeling blijft onbeant-

woord. Atkinson vermeldt in zijn overzichtsartikel een aantal categorieën van `outco-

me studies':
- onderzoeken die statistische gegevens over de ziekenhuisconsumptie leveren, bij-

voorbeeld over opnameduur en heropnamecijfers;
- onderzoeken die sociaal functioneren meten voor, tijdens en na opname;

- onderzoeken die psychopathologie meten voor, tijdens en na opname.

Erickson (1975) onderzocht `outcome studies' aangaande behandelprogramma's in

`mental hospitals', waarbij gefocust werd op problemen die geassocieerd zijn met het

interpreteren van resultaten en het vaststellen van adequate criteria. Hij kwam tot de

volgende waarnemingen: (a) Korter ziekenhuisverblijf is een resultaat van een groot

aantal factoren, maar of statistische cijfers over opnameduur nog betekenis hebben, is

aan ernstige twijfel onderhevig. (b) Een verscheidenheid van programma's verbeteren

het gedrag binnen het ziekenhuis, maar dat zou het gevolg kunnen zijn van niet
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specifieke factoren. (c) Bij follow-up zijn veel patiënten terechtgekomen op een
premorbide maar marginaal niveau van functioneren. (d) Adequate follow-up is
belangrijk voor het handhaven of verbeteren van de situatie.
Riesmann e.a. (1977) zochten in de literatuur naar empirisch bewijs t.a.v. de relatieve
effectiviteit van kortdurende versus standaardhospitalisatie.
De onderzochte studies ondersteunden de nulhypothese dat de effecten van
kortdurende behandeling in essentie gelijk zijn aan de effecten van een standaardbe-
handeling. Deze algemene conclusie werd bereikt door het abstraheren en vergelijken
van resultaten van tamelijk verschillende studies, ondanks inconsistentie tussen en in
deze studies.
De kortdurend behandelde patiënten scoorden aanvankelijk beter wat betreft sociaal
functioneren, maar op het moment dat standaard behandelde patiënten ontslagen
worden, wordt hun functioneren even goed.
In het algemeen bleken patiënten met antisociale gedragspatronen en met een geringe
impulscontrole geen goede kandidaten te zijn voor een kortdurend behandelpro-
gramma.
Men brak een lans voor meer onderzoek, met meer gedifferentieerde hypothesen,
voor beter gedefinieerde patiëntengroepen, waarbij het medicatiegebruik en andere
vormen van nazorg meer aandacht zouden moeten krijgen. Ook de kosten-
batenanalyse zou een integrale component in evaluatieve onderzoeken moeten zijn.
Men eindigde met de stelling dat een ziekenhuisverblijf van meer dan 60 dagen niet
meer te rechtvaardigen lijkt te zijn.
Herz (1979) onderzocht of het korter duren van het verblijf wordt gerechtvaardigd
door de resultaten van gecontroleerde onderzoeken en indien ja, wat het meest
geschikte ziekenhuismilieu is voor kort-verblijfafdelingen.
Hij noemt de studies van Caffey, Glick, Herz en Hirsch over de optimale opnameduur
en merkt op dat al deze studies verschillende definities voor korte en lange
opnameduur hanteren.
Naar zijn mening is kortdurende residentiële behandeling geïndiceerd voor het
merendeel van de klinische patiënten, maar alleen als er continuïteit van zorg
voorhanden is en woonmogelijkheden onder toezicht voor die patiënten die dat nodig
hebben. Hij gelooft dat een milieu, opgezet naar het `medisch model' met een
duidelijke structuur en rolverdeling, het meest geschikt is voor kort-verblijfafde-
lingen. In een zeer gedegen en uitvoerig overzichtsartikel over `outcome studies' ten
aanzien van de-institutionalisering deelden Braun e.a. (1981) de onderzoeken in in
drie categorieën:
- onderzoeken naar alternatieven voor ziekenhuisopname (Pasamanick e.a., 1967;

Davis e.a., 1974; Stein e.a., 1975; Mosher e.a., 1975~1978; Langsley e.a., 1969;
Polak e.a., 1976~1978; Grad e.a., 1968);

- onderzoeken naar modificaties van de traditionele ziekenhuisopname;
- onderzoeken naar alternatieven voor langdurende ziekenhuisopname (Brown e.a.,

1966; Wing, 1960; Marx e.a., 1973; Weinman e.a., 1978; Linn e.a., 1977).
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Op de alternatieven in de ambulante sfeer voor ziekenhuisopname (eerste categorie)
en lange-termijnopname (derde categorie), wordt later ingegaan.
In dit hoofdstuk beperken wij ons tot de tweede categorie, waarbij we met name

ingaan op de onderzoeken die een kortdurende opname versus een standaard-

~langdurende opname bestuderen. Wij zullen de onderzoeken aangaande dagbehan-

deling versus standaardopname, die uitgebreid besproken werden door Schene en

Gersons (1985) en Dekker (1996) in 3.2.5 nog kort samenvatten wat betreft de

opnameduur. Mattes (1982) gafeen overzicht van de onderzoeken die de waarde van

verschillende lengtes van opnameduur evalueren (wederom Caffey, Glick, Herz,

Mattes en Hirsch) en de alternatieven voor opname. Hij meldde dat de meeste

bevindingen suggereren dat lang verblijf de duur van later volgende opnames niet

vermindert, sociale aanpassing niet verbetert en psychopathologie niet doet

verdwijnen. Kortdurend verblijf inet optimale nazorg zou even goed zijn. Voor

sommige patiënten is lang verblijf nodig, maar het bewijs dat verblijf zo kort mogelijk

gehouden dient te worden, is consistent en overtuigend.

Kirshner (1982) bekeek de opnameduur van psychiatrische patiënten aan de hand van
gecontroleerde onderzoeken. Hij trok de volgende conclusies:

1 Er is niet aangetoond dat verlenging van hospitalisatie noodzakelijk is voor effec-
tieve behandeling van welke psychiatrische toestand dan ook, gegeven dat er ade-

quate alternatieven voorhanden zijn.
2 In onderzoeken die kort en lang verblijf vergelijken, wordt voortdurend aangetoond

dat kort verblijfhet meest kosteneffectief is.
3 Van een zeer lange verblijfsduur van chronische patiënten is niet gebleken dat het

een klinisch effectieve behandeling is.
4 Er wordt gesuggereerd dat een medisch georiënteerd milieu, waarin een klinisch

directeur met een gestructureerd programma de zaak in handen houdt, de meest
geschikte omgeving is voor kortdurende residentiële behandeling.

5 In het algemeen lijkt het mogelijk voor alle afdelingen om de mediaan van de
verblijfsduur significant te bekorten.

6 Verder onderzoek naar de relatie tussen specifieke milieus en behandelingsresul-
taten is veelbelovend ten aanzien van een meer rationeel gebruik van psychiatrische
hospitalisatie.

7 Binnen een afdeling is variatie in opnameduur inherent aan de aard van de behande-

ling en wenselijk voor geïndividualiseerde behandeling.
Kirshner verdeelde de diverse onderzoeken in zijn overzicht als volgt:
- onderzoeken die de waarde van verschillende lengte van opnameduur evalueren (al

dan niet gecontroleerd, prospectief, longitudionaal);
- onderzoeken naar patiëntkenmerken die bijdragen tot de opnameduur;
- onderzoeken naar verschillen in opnameduur tussen instellingen of afdelingen van

instellingen.
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Naast de reeds vermelde soorten onderzoek zou men nog kunnen noemen:
- onderzoeken naar specifieke behandelprogramma's waarbij de opnameduur een

integrale component is;
- follow-up onderzoeken waarbij de opnameduur een variabele is;
- kosten-batenanalyses.
Op grond van de reeds vermelde verschuiving in aandachtsgebieden in de jaren
tachtig, wordt in dit hoofdstuk de volgende indeling aangehouden bij beschrijving van
onderzoeksopzet en resultaten:
I De gecontroleerde onderzoeken over kortdurende versus standaardllangdurende

opnameduur.
II De overige onderzoeken:

1 Onderzoeken die statistische gegevens over de ziekenhuisopnameduur geven.
20nderzoeken over specifieke behandelingsprogramma's waarbij opnameduur

een integrale component is.
3 Follow-up onderzoeken waarbij de opnameduur een variabele is.
4 Kosten-batenanalyses.

III Nederlands onderzoek.
In de bespreking van deze onderzoeken zal niet alleen stilgestaan worden bij de
resultaten, maar ook bij de opzet van de experimenten, waarbij opgemerkt dient te
worden dat alle eerder vermeldde auteurs van overzichtsartikelen duidelijk maken dat
er zeer veel inconsistentie is tussen en in de onderzoeken over de waarde van de
opnameduur, hetgeen bij de opmerkingen over de methodologie nog aan de orde zal
komen.

3.2.3 Onderzoeksvragen

Erickson (1975) kwam al in het algemeen tot de conclusie dat een uitgewerkt
programma binnen een zekere context op een bepaalde afdeling invloed zal hebben
op het psychosociaal functioneren en de psychopathologie van de patiënten en tevens
de opnameduur zal bekorten.
Dit doet denken aan de gedachte die wel heerst over psychotherapie: het doet er niet
toe wat je doet, welke methodiek je hanteert, als je er maar in gelooft en dat weet over
te brengen op de patiënt (Eysenck e.a.). Onderzoek lijkt dit te bevestigen. Maar
waardoor, waarom, bij wie en voor hoe lang een uitgewerkt `short term'-programma
de opnameduur beïnvloedt, zijn onbeantwoorde vragen. Voor deze vragen is meer
belangstelling ontstaan, gezien de reeds vermeldde constatering dat in de jaren tachtig
meer onderzoeken zich richten op specifieke behandelprogramma's en follow-up (in
de V.S.). Wij komen hierop in de beschouwing terug.
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De onderzoeksvragen (voor 1980) werden het best samengevat door Riessman e.a.

(1977):
- is kortdurende residentiële behandeling even effectief als standaard-llangdurende

behandeling?
- voor welke populatie is kortdurende c.q. standaard-Ilangdurende behandeling het

meest effectief?
- in welke ziekenhuissetting c.q. samenlevingssituatie?
- volgens welke `outcome'-criteria?
- is er differentiatie tussen korte- en lange-termijneffecten?
- is er preventie mogelijk voor de iatrogene effecten van langdurende behandeling?

- wat zijn de kosten en de baten van kortdurende c.q. standaard-llangdurende

behandeling?

3.2.4 Opzet en resultaten van de onderzoeken

We houden hierbij de eerder vermeldde driedeling aan:
I Gecontroleerde onderzoeken (kortdurende versus standaardopname).

I I Overige onderzoeken (1 dm 4).

III Nederlands onderzoek.

1 De gecontroleerde onderzoeken over kortdurende versus standaard-~langdurende
opnameduur.
Deze onderzoeken vonden vooral in de jaren zeventig plaats, aanvankelijk in de V.S.
(Caffey e.a., 1968I1971; Glick e.a., 1974I1975~1976a, b en c11977a, b en c; Herz e.a.,
1975~1976a en b119771 1978I1979a en b; Mattes e.a., 1976~1977a en b~1979), later
ook in Europa (Hirsch e.a., 1979I19801 1981a en b; Kennedy en Hird, 1980).
In de bespreking van deze onderzoeken zal niet alleen stilgestaan worden bij de

resultaten, maar ook bij de opzet van de experimenten.
Caffey e.a (1968I1971) voerden het eerste gerandomiseerde onderzoek uit waarin
kortdurende behandeling vergeleken werd met standaard(langdurende) behandeling
en waarbij in Veteran Administration (VA)-ziekenhuizen 201 schizofrene mannen bij

opname `at random' verdeeld werden over drie groepen:
1 Standaard residentiële behandeling (gemiddeld 75 dagen) en standaard nazorg (door

andere staf).
2 Kortdurende residentiële behandeling (maximaal 2] dagen) en intensieve nazorg

(zelfde stafgedurende een jaar).

3 Standaard residentiële behandeling en intensieve nazorg.
Uitgesloten van de studie werden patiënten met als enige diagnose alcoholisme,

patiënten met een somatische conditie die ontslag zou kunnen verhinderen, patiënten

die in het laatste jaar opgenomen geweest waren of ineer dan de helft van de laatste

vijf jaar, patiënten zonder thuis op redelijke afstand van het ziekenhuis of zonder

middelen van bestaan en patiënten die een gevaar voor zichzelf of anderen vormden.
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Na drie weken bleken de patiënten van de standaardgroepen meer symptomen te
hebben, echter bij ontslag minder. De kortdurende groepen werden echter niet
geëvalueerd ten tijde van het ontslag van de standaardgroepen (na gemiddeld 75
dagen).
Na 6 maanden en 12 maanden werden geen verschillen in psychopathologie geconsta-
teerd, geen verschillen in heropnames of in de gemiddelde tijd dat men buiten het
ziekenhuis verbleef voor heropname. Wel was er een indicatie dat intensieve nazorg
minder symptomen gaf, waarbij de opnametijd (kortdurend of standaard) er niet toe
doet.
Glick e.a. (1974~197511976a, b en c11977a, b en c) vergeleken kortdurende (21-28
dagen) met langdurende (90-120 dagen) residentiële behandeling bij 141 schizofrene
en 74 niet-schizofrene patiënten op een open afdeling van 26 bedden. Allen werden
op vrijwillige basis opgenomen. Na de opname volgde bestaande nazorg zonder
speciale aandacht voor continuïteit van zorg.
De kort- en langdurend-verblijfgroepen verschilden echter vanaf het begin, ondanks
randomisatie, ten aanzien van zeer belangrijke prognostische variabelen.
De langdurend-verblijfgroep had significant meer opleiding, een hogere socio-
economische status en een betere premorbide aanpassing.
Bovendien hadden de langdurend-verblijfpatiënten na ontslag, in feite een grotere
frequentie van poliklinische nazorg (psychotherapie). Tevens namen de langdurend-
verblijfpatiënten na ontslag ongeveer tweemaal zoveel antipsychotische medicatie in
als de kortdurend-verblijfgroep, zowel na één als na twee jaar follow-up.
Feitelijk vergeleek deze studie niet zozeer de waarde van de opnameduur, maar
veeleer meer (3-4 maanden) en minder (3-4 weken) langdurige residentiële
psychotherapie, gevolgd door niet-frequente poliklinische psychotherapie, waarbij in
de nazorgfase dus ook nog een groot verschil in consultfrequentie en medicatiege-
bruik een rol speelde.
Glick vond bij follow-up (bij ontslag, na 1 jaar en na 2 jaar) geen verschillen tussen
beide groepen bij de niet-schizofrene patiënten.
Het beter functioneren van langdurend-verblijfpatiënten met een zogenoemd goed
`prehospital' functioneren dan dat van de kortdurend-verblijfpatiënten in de
schizofrene-patiëntenpopulatie, deed de onderzceker veronderstellen dat langdurige
residentiële behandeling de keuze moet zijn voor de eerstgenoemde groep. De auteurs
herinnerden daarbij wel aan het verschil in consultfrequentie en medicatiegebruik,
zoals eerder vermeld.
Herz e.a. (1975~1976a en b11977~1978a en b) deden onderzoek binnen een `commu-
nity mental health programme', waarbij continuïteit van zorg geboden werd, d.w.z.
dat hetzelfde team de patiënt volgde door de verschillende stadia van de ziekte en de
verschillende behandelingsmogelijkheden.
Onmiddellijk bij opname werden 175 patiënten `at random' ingedeeld in drie
groepen:

1 Standaardopname en ontslag ter beoordeling aan de eigen behandelaar (63
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patiënten, gemiddeld 60 dagen).

2 Kortdurende behandeling, zo mogelijk binnen een week met ontslag, eventueel
daarna behandeling (61 patiënten, gemiddeld 11 dagen).

3 Kortdurende behandeling, mogelijk binnen een week met ontslag zonder dagbehan-

deling erna (51 patiënten, gemiddeld 11 dagen).

Alle patiënten konden na ontslag gebruik maken van de polikliniek. Er werd geen
verschil gemaakt tussen schizofrene en niet-schizofrene patiënten. Schizofrenie was
wel de meest voorkomende diagnose (630~0). De patiënten moesten familie hebben,
d.w.z. niet alleenstaand zijn, zij moesten ouder zijn dan 16 jaar en zij mochten geen
ernstige lichamelijke ziekte hebben.
De primaire diagnoses alcoholisme, drugsverslaving, organisch psychosyndroom,
antisociale persoonlijkheid, gedragsstoornis en adolescentieproblematiek werden
uitgesloten van het onderzoek.
Evaluaties vonden plaats na 3 weken en 3, 6, 12, 18 en 24 maanden na opname bij de

patiënten en bij de families. Gedurende het eerste half jaar waren er tussen de drie

groepen geen significante verschillen in psychopathologie of aantal heropnames op

verzoek van de familie. Patiënten uit de twee kortdurende behandelingsgroepen ver-

toonden in de eerste drie maanden echter een beter rol-functioneren en konden dus

sneller weer voor een inkomen zorgen.
Na een jaar waren de verschillen op de GAS (Global Assesment Scale) het grootst
ten voordele van de kortdurend-verblijfgroepen, hetgeen na twee jaar weer afnam. Er
waren geen verschillen meer in psychopathologie, maar wel in verblijf buiten het
ziekenhuis-rolgedrag van de twee kortdurend- verblijfgroepen (400~o van de standaard
opnamegroep werkte, 560~o van de twee kortdurend-verblijfgroepen). De groep met
dagbehandeling was overigens effectiever dan die zonder.
Gevalsbeschrijvingen van `study failures' illustreerden dat effectieve aanpassing na

ontslag werd bepaald door de mogelijkheden van de patiënt en de acceptatie door de

familie en de maatschappij. Derhalve is volgens Herz een snelle terugkeer naar de

maatschappij goed voor veel patiënten, maar een rigide toepassing hiervan niet wijs.

Bij de vraag voor wie welke behandeling het meest geschikt is, kwam naar voren dat

veelvuldige eerdere opnames een contra-indicatie vormden voor standaardopname.

Een hoge `overt anger score' was een contra-indicatie voor kortdurende opname

zonder dagbehandeling, maar een indicatie voor kortdurende opname met dagbehan-

deling.
Mattes e.a. (1976~1977a en b11979) verdeelden 126 patiënten `at random' over een

kortdurend-verblijfgroep (68 patiënten, gemiddeld 86 dagen, maximaal 90) en een

langdurend-verblijfgroep (58 patiënten, gemiddeld 179 dagen, geen maximum) in een

analytisch georiënteerde, intensief therapeutische setting.

De zeer ernstig gestoorde en de suïcidale patiënten werden uitgesloten, omdat

randomisering niet mogelijk was; 47 tegen advies met ontslag gegane patiënten

verdwenen uit het onderzoek.

Beide groepen waren gelijk wat betreft demografische karakteristieken, evenals de
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drop-outs. Beide groepen kregen medicatie. Evaluatie vond plaats bij ontslag in de
vorm van het meten van verbetering in vergelijking met de opnametoestand.
De follow-up geschiedde drie jaaz nadat de laatste patiënt uit het ziekenhuis was
ontslagen middels gestructureerde telefonische interviews (blind voor de soort groep)
en twee schriftelijke enquêtes per post, één onder de patiënten en één onder de
families van de patiënten. De uitkomsten komen sterk overeen met die van Glick e.a.;
er wazen eveneens weinig verschillen bij de follow-up.
Significant na drie jaar: kortdurend-verblijfpatiënten hadden meer gehad aan de
opname, langdurend-verblijfpatiënten werden gedurende de drie jaar follow-up vaker
heropgenomen en verbleven in die periode langer in het ziekenhuis, maar deden het
volgens de familie-enquête wat beter wat betreft psychopathologie.
Evenals in de Glick-studie leek het er, na analyse, op dat de langdurend-
verblijfbehandeling hoofdzakelijk superieur was, omdat die de patiënten aanmoedigde
tot optimale nazorg met meer therapie na ontslag voor de lang-verblijfpatiënten,
overigens eveneens alleen voor psychotische patiënten.
Demografische en klinische data hadden geen voorspellende waazde. De diagnose had
dat evenmin, met uitzondering van de diagnose persoonlijkheidsstoornis, waarbij
langdurend verblijf tot beter rol-functioneren en minder psychiatrische behandeling
na ontslag leidde.
Hirsch e.a. (1979I1 98011 98 1a en b) voerden een gecontroleerd onderzoek uit op een
psychiatrische afdeling (38 bedden) van een Londens algemeen ziekenhuis, waarbij
304 patiënten `at random' verdeeld werden over een kortdurende-behandelingsgroep
bij wie gestreefd werd naar een maximale opnameduur van 7 dagen en een
standaazdbehandelingsgroep die opgenomen bleef zo lang men dat nodig vond. Er
waren tussen beide groepen geen significante verschillen wat betreft klinische en
sociale variabelen.
Na uitsluiting van de patiënten die niet tot het verzorgingsgebíed hoorden, een orga-
nisch psychosyndroom hadden of jonger dan 16 waren en van degenen bij wie het
niet mogelijk was om de volledige interviews te doen, bleek de gemiddelde
opnameduur van de kortdurende groep (n-70) 22 dagen, de mediaan 9 dagen te zijn
en van de standaardgroep (n-50) respectievelijk 28 dagen en 17 dagen. Weinig
verschil dus. Na twee weken, drie maanden en een jaar werden tussen beide groepen
geen verschillen gevonden in psychopathologie, sociaal functioneren of belasting
voor de familie, noch was er verschil in heropnamecijfers (men gebruikte de PSE en
de PBAS). Er was ook weinig verschil in opnameduur.
Opvallend was dat SOo~o van de patiënten uit de eerste groep gebruik maakte van
dagbehandeling tegen 340~o van de standaardgroep, dat de verbetering vooral in de
eerste twee weken van de behandeling optrad en vooral een verbetering van
psychopathologie (800~0) was en in mindere mate een van sociaal functioneren (SOo~o).
De uitkomsten bevestigden de waarde van verkorting van ziekenhuisverblijf en van
verbetering van dagbehandelingsfaciliteiten. De kortdurende behandeling werd na de
duur van de studie (1 jaar) gecontinueerd.
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Kennedy en Hird ( 1980) namen in het jaar 1977 `at random' patiënten op binnen een

experimentele afdeling ( 14 bedden, n-86) en twee controleafdelingen (25 en 27

bedden, n-161) van een ziekenhuis in Edinburgh. In het belang van de continuïteit

van zorg werd 250~o van de opnames uitgesloten van het onderzoek. De karakteristie-

ken van de experimentele groep, de controlegroep en de uitgesloten groep vertoonden

geen significante verschillen.

De afdelingen hadden alle dezelfde stafbezetting en volgden dezelfde traditionele

aanpak. Op de experimentele afdeling werd bovendien een volledige anamnese

afgenomen bij opname, aan een begeleidend familielid of informant gevraagd binnen

24-48 uur terug te komen, de wekelijkse ronde vervangen door een uitbreiding van de

dagelijkse ochtendbijeenkomst en besteedde de staf ineer tijd aan poliklinische

activiteiten, evenals de verpleging, die begon met nazorgwerkzaamheden `s avonds

en in de weekenden.

De volgende uitkomsten werden geconstateerd:
- de gemiddelde opnameduur van de eerste opnames in de experimentele groep was

minder dan de helft van die van de controlegroep;
- het heropnamepercentage van de experimentele groep was tweemaal zo hoog als dat

van de controlegroep (echter voornamelijk te wijten aan het hoge heropnamepercen-

tage van de alcoholici);

- de experimentele groep kreeg meer dagbehandeling (480~0) dan de controlegroep

(11 oro);
- de gemiddelde duur van de opname plus de duur van de dagbehandeling was nog

substantieel korter voor de experimentele dan voor de controlegroep;
- op de experimentele afdeling waren vaak slechts 2 à 3 bedden (van de 14) bezet,

zelden meer dan 6, zodat het moeilijk was om de ziekenhuismanagers ervan te over-

tuigen dat er geen stafvermindering plaats moest vinden en dat nazorgwerkzaamhe-

den van de verpleging moesten worden erkend;
- ook de bedbezetting van de controleafdelingen daalde ( in 1976 werd 340~o van de

patiënten binnen twee weken ontslagen, in 1977 480~0).

De evaluatie bij follow-up van twee samples van 35 patiënten m.b.v. de PSS

(Psychiatric Status Schedule), de FEF ( Family Evaluation Form) en een telefonisch

interview van de huisarts leverden geen significante verschillen op, behalve dat de

patiënten van de controleafdelingen meer dan tweemaal zo vaak de huisarts

consulteerden na ontslag, hetgeen mogelijk te wijten is aan het minder krijgen van na-

dagbehandeling.
Depressieve patiënten lijken beter af te zijn met een wat langere opnameperiode dan

op de experimentele afdeling. De ontevredenheid met de behandeling was niet

gerelateerd aan de opnameduur en wanneer huisarts of familie vonden dat de patiënt

te vlug was ontslagen, dan had dit veelal te maken met ernstige chronische handicaps

bij de patiënt.
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Tabe13.1 Overzicht van gecontroleerde studies waarbij kortdurende en

langdurende opnames met elkaar vergeleken worden

Auteurs N Duur Soort patiënten Opnameduur in Verschil Verschil in
Fol- dagen in o~o her- sociaal
low- kort lang opname functioneren
up

Caffey 201 1 Nieuw ~ 21 75 geen geen
e.a. jaaz aangeboden

schizofrene
mannen
niet
alleenstaand

Glick 215 2 Reeds 21-28 90-120 geen beter bij
e.a. jaar aanwezige - langdurenden

schizofrene - schizofrenie
(141) en andere - gced prehosp.
psychotische functioneren
patiënten

Hea 175 2 Nieuw 11 60 geen slechter bij
e.a. jaar aangeboden langdurend be-

patiënten (63a~o handelden
schizofrenie),
niet al-
leenstaand,
veel exclusies

Mattes 126 3 Reeds ~ 90 onbep. geen geen
e.a. jaar aanwezige 89 gem. 179

patiënten voor
analytisch
geSriënteerde
behandeling

Hirsch 120 1 Nieuw 22 gem. 28 geen geen
e.a. jaar aangeboden 9 mediaan 17

patiënten

Kennedy 247 1 Nieuw 8 gem. 24 Hoger bij geen
en Hird jaar aangeboden kortduren-

patiënten den
(alcoholici)

Samenvattend laten deze gecontroleerde studies enkele duidelijke overeenkomsten
zien:
- de verschillen tussen een korte of langere c.q. standaardopnameduur zijn gering;
- mogelijke verschillen tussen de onderzoeksgroepen interfereren vaak met tal van

andere factoren en~of contaminatie met kenmerken van de onderzochte patiënten;
- intensievere en~of langdurende (dag)behandeling is voor bepaalde groepen patiënten

effectief;



alle studies (behalve die van Glick e.a.) sluiten een medische conditie die ontslag

zou kunnen verhinderen (organisch psychosyndroom etc.) uit, evenals patiënten die

een gevaar vormen voor zichzelf (suïcide) of voor anderen, resp. onvrijwillige

opnames;
het gaat vaak om een niet met een APZ te vergelijken setting (` VA-hospital',

psychotherapeutische setting, `community mental health center', algemeen

ziekenhuis);
- zowel de opnameduur als de aard van de nazorg wordt onderzocht;
- gelet op de discussies bij de onderzoekingen, lijkt het zinvol de onderzochte

patiënten te splitsen naar aard enlof ernst van de psychopathologie en gehandicapt

zijn,
- tenslotte kan geconcludeerd worden dat verkorting van de opnameduur over het

algemeen niet nadelig is voor het behandelresultaat en dat er geen algemeen

geldende uitspraken te doen zijn over wat nu goed is, kort of lang, maar dat

gecontroleerde studies bij specifieke groepen van patiënten zullen moeten aantonen

wát voor wíe goed is. Hoe vaak is dit al niet geconcludeerd?

II Overige onderzoeken
Hieronder vallen alle andere ondenoeken naar verkorting van opnameduur, die niet-
gecontroleerd de vergelijking van kortdurende met standaard~angdurende opname-

duur als onderwerp hebben:
1 Onderzoeken, die statistische gegevens over de ziekenhuis opnameduur geven.

2 Onderzoeken over specifieke behandelprogramma's met opnameduur als integrale

component.
3 Follow-up onderzoeken waarbij de opnameduur een vaziabele is.

4 Kosten-batenanalyses.

Ad 1 Statistische studies

De onderzoeken, die vooral statistische gegevens over opnameduur geven, zijn veelal

retrospectief van aard. Men tracht variabelen te vinden die een voorspellende waarde

hebben t.a.v. de opnameduur. Reeds in 1959 schreven Lindemann e.a. een artikel over

`the use of demographic chazacteristics in predicting length of neuropsychiatric

hospital stay'. Men was er vooral op uit om een voorspellende index te vinden voor

chroniciteit, gebaseerd op demografische kenmerken waazbij een vergelijking werd

gemaakt tussen kenmerken van patiënten die snel met ontslag gingen (opnameduur

korter dan 90 dagen) en die van chronische patiënten (opnazneduur langer dan 90

dagen). Men vond onder andere dat alleenstaanden een langere opnameduur hadden,

hetgeen niet verbazingwekkend is. Ook werd reeds een sterk significante relatie

gevonden tussen alcoholisme en korte verblijfsduur, waaruit indertijd de conclusie

getrokken werd dat de toenmalige ziekenhuis-behandeling voor alcoholisten

ongeschikt was(!).
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Sommige onderzoekers vonden dus een relatie tussen opnameduur en demografische
kenmerken (Lindemann, 1959; Altman, 1972; Schwartzburg en Schwartz, 1976),
anderen niet (Deiter, 1965; Caffey, 1968; Burhan, 1969; Hiberd en Trimboli, 1982;
Kirscher, 1985; Brdnisch e.a., 1986; Kolitzes en Feuerlein, 1989).
Deiter (1965) gaf cijfers over de leefsituatie waarin de patiënt terugkeert, de
nazorginstanties en de heropname. Zijn follow-up onderzoek kwam echter niet verder
dan de beoordeling `good, fair, poor en bad adjustment'.
Burhan (1969) vond in zijn methodisch niet adequaat uitgevoerde onderzoek geen
correlatie tussen opnameduur en demografische variabelen zoals leeftijd, geslacht en
voorgaande opnames.
Ook Altman e.a. (1972) kozen als kortdurend-verblijfcriterium de grens van 90 dagen
en presenteerden niet minder dan SS variabelen die verband hielden met langdurend
verblijf en 33 variabelen die verband hielden met kortdurend verblijf.
Wat betreft de demografische variabelen vielen het alleenstaand zijn, overplaatsing
vanuit het psychiatrisch ziekenhuis, een juridische maatregel en een eerdere opname
op bij de lang-verblijfgroep, en weduwnaar zijn, militaire dienst in oorlogstijd, werk
voor opname, vrijwillige en eerste opname bij de kort-verblijfgroep. Men vond drie
factoren, die kort verblijf begunstigden:
1 inzicht in de noodzaak van hulp;
2 een toestandsbeeld dat snel herstelt;
3 ontslagbeleid van het ziekenhuis.
Swartzburg en Schwartz (1976) vonden wat betreft demografische en diagnostische
variabelen evenals heropnamecijfers bij vergelijking van een traditionele aanpak en
een aanpak op basis van de crisistheorie geen significante verschillen in type patiënt
of resultaat van de behandeling. De enige demografische variabele die het heropna-
mecijfer beïnvloedde, was het geslacht (man~vrouw), terwijl burgerlijke staat, leeftijd
en ras geen invloed hadden.
Kirschner e.a. (1985) ondersteunden Ericksons relativering (1975) van de waarde van
cijfers over opnameduur en merkten op dat deze relativering genegeerd werd door de
verzekeringsmaatschappijen, die opnameduurnormen wilden ontwikkelen op basis
van diagnoses (DRG). In hun eigen onderzoek kwam naar voren dat opnameduur
significant beïnvloed werd door institutionele, socio-economische en psychiatrische,
maar niet door demografische variabelen.

Ad 2 Specifieke behandelproQramma's

Erickson (1975) concludeerde in zijn zeer uitgebreide overzichtsartikel dat
experimenten op grote schaal zeer kostbaar zijn en bijna per definitie niet toepasbaar
op kleine settings voor acute behandeling. De vraag is volgens hem dan ook niet om
settings te vinden voor traditionele `research designs', maar veeleer om `designs' te
ontwikkelen die toepasbaar zijn op kleine settings binnen bestaande behandelpro-
gramma's, al was het maar om ervoor te zorgen dat veelbelovende innovaties niet
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ophouden wanneer de onderzoeker vertrekt. Hij pleitte daarbij ook voor een

longitudinale vraagstelling en methodologie, waarbij hij programma-evaluatie

vermeldde, maar tevens de lage status hiervan in wetenschappelijk opzicht benadruk-

te. Hij stelde voor om het onderzoek meer te richten op de inhoudelijke aspecten dan

op de vorm van de behandeling en suggereerde dat feed-back kan volgen uit follow-

up data, bijvoorbeeld door middel van een standaardenquête per post gestuurd aan

gebruikers.
Levine e.a. (1978) pleitten voor experimenten met de opnameduur, waarbij specifieke

behandelprotocollen gerelateerd zijn aan de diagnose, veeleer dan dat zij betrekking

hebben op de diagnose alleen.

Hibbard en Trimboli (1982) onderzochten de gegevens van 612 patiënten die

gedurende twee jaar opgenomen waren op de psychiatrische afdeling van een

algemeen ziekenhuis. Geen van de demografische variabelen (18) bleek van invloed

te zijn op de opnameduur, een aantal klinische variabelen (21 van de 56) wel. De

auteurs suggereerden dat minder ernstige patiënten misschien betere behandelingsre-

sultaten geven dan ernstige of dat patiënten die hun problemen herkennen en

erkennen geschikter zijn voor deze crisisgeoriënteerde aanpak.

Hansson e.a. (1985) maten in een kortdurende behandeling patiëntattitudes

gerelateerd aan symptomatologie, patiënten-achtergrond en soort behande-

lingscontract (medewerkend of door de staf gedirigeerd). Het leek erop dat de twee

verschillende soorten behandelingscontracten resulteerden in twee verschillende

soorten interpersoonlijke relaties gedurende de behandeling.

Liebermann en Strauss (1986) deden een studie om te onderzoeken welke klinisch

significante veranderingen bewerkstelligd werden door kortdurende behandeling

naast symptoomvermindering. Het leek erop dat de zelfwaardering en het idee dat

andere mensen beschikbaar waren, verbeterden. Twaalf van twintig onderzochte

patiënten ondergingen significante veranderingen na ontslag uit een kortdurende

behandeling. De onderzoekers merkten tenslotte nog wel op dat er weinig studies zijn

die veranderingen die in het ziekenhuis ontstaan, correleren met daarop volgend

gedrag. De weinige onderzoeken daarover gaven negatieve resultaten (zie ook

Erickson, 1975).
Whittaker en Appleby (1995) wezen op het gevaar dat een `psychiatric emergency

walk-in clinic' feitelijk functioneert als een vorm van `primary care' en dus

oneigenlijk gebruikt wordt. In de zijlijn merkten zij op dat de mate van bedreiging van

de artsen onacceptabel hoog is (170~o van de consulten).

Ad 3 Follow-up onderzoeken

Mendel (1966) zei dat de vegeterende schizofrene patiënt in het geheel niet het

onvermijdelijke resultaat van het ziekteproces hoeft te zijn, maar veeleer het

onvermijdelijke resultaat is van geprolongeerde hospitalisatie. Hij vertolkte hiermee

de gedachten van zijn tijd. In een follow-up onderzocht hij bijna 3000 schizofrene pa-
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tiënten die hij op basis van beschikbare bedden had verdeeld in twee groepen. Met
behulp van schriftelijke, telefonische en persoonlijke enquêtes onder patiënten en~of
familie, werden sociaal functioneren, financiële omstandigheden, soort ambulante
behandeling en heropnames bekeken. Hij vond dat 750~o kon worden ontslagen, dat
het ontslagpercentage niet significant varieerde met de opnameduur, dat het herop-
namepercentage na twee jaar 20,So~o was, dat hoe korter de opnameduur, hoe beter het
sociaal functioneren was na ontslag en dat de heropnameduur bij kortdurend
opgenomen patiënten significant korter was. Deze uitkomsten waren reden om de
waarden van langdurige behandeling ter discussie te stellen maar bewezen natuurlijk
niet zomaar de stelling van Mendel. Hij pleitte voor gecontroleerd prospectief onder-
zoek om zijn retrospectieve cijfers te bevestigen. In de jaren zeventig vonden deze
onderzoeken plaats.
Weisman en Feirstein (1969) belden of bezochten een jaaz na ontslag de eerste ] 00
patiënten van hun onderzoeksgroep van patiënten die slechts 3-5 dagen wazen
opgenomen. In deze setting werden echter zeer agressieve patiënten geweerd en ver-
slaafde patiënten slechts gelimiteerd opgenomen. Na 3 dagen kon 820~0 ontslagen
worden, waarvan 190~0 later toch een langere opnameduur nodig had.
In tegenstelling tot bijna alle anderen, vonden Singer en Grob (1975) dat langerdu-
rend behandelde patiënten (meer dan 180 dagen) in een follow-up onderzoek per post,
verklaarden het `wat beter' te doen `in alle opzichten'. Ook de familieleden waren
significant meer tevreden. Het ging hierbij overigens om een particuliere kliniek.
Slechts 230~o reageerde aanvankelijk op de enquête per post, 260~o bij de tweede keer,
zodat het responspercentage nog geen SOo~o bedroeg. Telefonische benadering bracht
dit percentage omhoog naar 870~0. Met name langdurend behandelde schizofrene
patiënten verbeterden het meest, kortdurend behandelde patiënten met persoon-
lijkheidsstoomissen het minst. Degenen die medicatie gebruikten verbeterden meer
dan degenen die zonder bleven, in beide groepen. Het zal niet verbazen dat men tot de
conclusie kwam dat kortdurende behandeling misschien minder effectief is als die
geen gelegenheid biedt om tot een goede therapeutische relatie te komen.
Een Canadees onderzoek (Schwarz, Stovel en Bennett, 1980) onder ouderen (ouder
dan 65 jaar) met veel methodologische tekortkomingen had een verrassend resultaat:
de gemiddelde opnameduur was slechts 5,7 dag. Na de opname ging tweederde van
de patiënten weer naar huis.
Caton (1982) vond bij follow-up geen verschillen in recidiefcijfer, sociaal functione-
ren en nazorgcompliance tussen zes stedelijke opnamecentra met een opnameduur die
uiteenliep van 21 tot 70 dagen. Met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst en
de GHQ deden Gordon en Breakey (1983) een vergelijkend onderzoek onder
patiënten van een `short stay'- (14 dagen) en een `standard stay' (25 dagen) -unit, die
vergelijkbaaz waren wat betreft demografische en diagnostische kenmerken. Een jaar
na ontslag waren er geen verschillen in recidiefcijfers. Er wazen meer dan SOo~o non-
responders in dit onderzoek.
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Ad 4 Kosten-batenanalyses

De onderzoeken over opnameduur gaan veelal over de psychopathologie en het

sociaal functioneren van de patiënten, de belasting van het gezin en het recidief-

opnamecijfer, bij gevarieerde opnametijd. Aangenomen wordt daarbij meestal dat een

kortere opnameduur per definitie minder kosten met zich mee zal brengen. Een enkele

keer wordt ook een (poging tot) kosten-batenanalyse gedaan. De eerste gegevens over

financieel-economische voordelen van een korte opnameduur kwamen naar voren in

het artikel van Burham (1969): `de gemiddelde kosten van een gewone zieken-

huisopname zijn bijna twee maal zo hoog als die in het onderzoeksproject'. Burham

becijferde in zijn enthousiasme daarnaast nog andere financiële voordelen, maar had

weinig oog voor de methodologische tekortkomingen van zijn onderzoek en

berekeningen (zie `Kanttekeningen bij methodologie').

Mattes e.a. (1979) hadden oorspronkelijk een kosten-batenanalyse gepland, die ervan

uitgaan dat langdurend-verblijfpatiënten ofwel beter op het werk zouden functioneren

ofwel minder behandeling nodig zouden hebben na ontslag. Deze veronderstellingen

bleken niet waar te zijn, zodat langdurend verblijf weinig betrouwbaar basis leek te

zijn in hun opinie, ook in financieel opzicht. De kosten-batenanalyse werd achterwege

gelaten.
In een `cost-effectiveness'-studie van Endicott (1979) werd aangetoond dat

kortdurende opname en dagbehandeling of poliklinische behandeling minder kostte

dan standaardbehandeling en nazorg in termen van ziekenhuiskosten en functiekosten

(gedurende een periode van twee jaar follow-up).
Weisbrod e.a. (1980) erkenden dat de generaliseerbaarheid van (de kosten-

batenanalyse t.a.v.) hun enkelvoudig experiment over opnameduur beperkt is, maar

wezen erop dat het een manier is om voor- en nadelen van een behandelprogramma

te wegen. Zij kwamen tot de volgende conclusies:

- de totale kosten van de behandeling van psychiatrísche patiënten zijn zeer hoog,

zowel intramuraal als extramuraal;
- een aanzienlijk deel van de kosten (tussen 40 en SOo~o) zijn andere dan directe

behandelingskosten;
- de directe behandelingskosten zijn ambulant hoger dan in het ziekenhuis, maar alle

andere kosten lager. De totale kosten van het ziekenhuisprogramma zijn l00~0 lager

dan die van het ambulante programma.
- de ambulante behandelingsprogramma's geven echter een verdubbeling van de

arbeidsproductiviteit van de patiënt.
- alle voor- en nadelen bij elkaar opgeteld in monetaire termen, levert het ambulante

programma een voordeel op van 400 dollar per patiënt per jaar.

Weisbrod meldde nog dat het er niet om gaat of dergelijke analyses nuttig of

wenselijk zijn, maar om hoe deze analyses moeten worden uitgevoerd. De methodo-

logie ervan staat nog in de kinderschoenen.
In een artikel van Dubin en Fink (1986) werd opgemerkt dat een `short-procedure
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unit', die crisisinterventie voor `private patients' biedt, een zeer klantgerichte aanpak
zou betekenen in de V.S. Men gaat daar echter door met het ontmoedigen van
ambulante programma's en het financieel belonen van intramurale behandelingen,
zoals ook duidelijk werd bij de mislukking van het steunen van deeltijdbehandeling in
de V.S.. De Nederlandse situatie lijkt hier weinig in te verschillen.
Ook een veelvuldig gebruik van voorzieningen verhoogt de kosten in de geestelijke
gezondheidszorg. Een aantal studies (Surbur e.a., 1987; Green, 1988; Rosenheck e.a.,
1995; Hadley e.a., 1991) gaan in op de `veelgebruikers' van psychiatrische residen-
tiële voorzieningen. Gesteld werd dat bij het terugdringen hiervan budget naar
`community'-programma's overgeheveld dient te worden. Daartoe dienen de
veelgebruikers geïdentificeerd te worden.
Onderzoek liet zien dat `veelgebruik' wordt gereduceerd wanneer één organisatie de
regie voert over het geheel van psychiatrische dienstverlening in een regio (Harris en
Bergman, 1988; Stein, 1989; Taube en Goldman, 1989). Ook voor de gehandicap-
tenzorg wordt dit aangegeven (Patterson e.a., 1995).
De totale kosten in Nederland ten behoeve van een specifieke psychiatrische ziekte, in
dit geval schizofrenie, werd door Evers en Ament (1995) geschat op ca. 2a~o van het
gehele gezondheidszorgbudget. Slechts 80~o van deze kosten werden extramuraal
aangewend.
In het algemeen toonden kosten-batenstudies aan dat de implementatie van
kostenefficiënte en klinischeffectieve `community based'-behandelingen ziekenhuis-
opnames vermindert en ook de symptomatologie, terwijl de aanpassing aan de
samenleving en de kwaliteit van het leven verbeteren (Rosenheck e.a., 1995).
Sommige onderzoeken lieten echter verhoogd gebruik van ambulante voorzieningen
en kosten zien, wanneer `case-management' werd toegepast (Franklin e.a., 1987;
Curtis e.a., 1992; Rossler e.a., 1992).
Zoals velen pleitten Weiden e.a. (1995) voor meer strategieën ten aanzien van de
medicatiecompliance om terugval tegen te gaan.
Ten aanzien van een studie van Creed e.a. (1997) over de behandelresultaten en de
kosten van psychiatrische dagbehandeling in vergelijking tot die van klinische
opname, concluderen Rodenrijs en Ravelli (1998) dat de resultaten deels in
tegenspraak zijn met vergelijkbaar Nederlands onderzoek door Wiersma en Schene,
waarbij vergelijkbaze effectiviteit, maar een langere dagbehandelingsduur en geen
verschil in kosten worden aangetoond. Patiëntenselectie en verschillen in sociaal-
economische factoren zouden een rol kunnen spelen bij het onderzoeksresultaat van
Creed e.a. (1997) dat dagbehandeling 1.994 dollar per patiënt per jaar goedkoper was,
bijna volledig bepaald door lagere directe kosten: de kortere gemiddelde dagbehande-
lingsduur en de lagere dagbehandelingsprijs. De jarenlange ervazing van de
onderzoekers met dagbehandeling zou hiervoor mogelijk de verklaring vonnen.
Een Duitse studie van Salize en Rëssler (1996) had als uitkomst dat de gemiddelde
kosten van psychiatrische zorg voor schizofrene patiënten extramuraal 430~0
bedroegen van de kosten intramuraal.
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I II Nederlands onderzoek

In Nederland is verrassend weinig onderzoek verricht naar de relatie tussen
opnameduur en behandelresultaat. Dit heeft wellicht alles te maken met de korte
historie die (systematisch) behandelingsonderzoek in Nederland heeft.
Bolten (1986) publiceerde enige resultaten uit het evaluatieproject van de psycho-
therapeutische gemeenschappen. Hij meldde dat de verschillende settings in
Nederland hetzelfde indicatiegebied hebben, maar verschillen qua opnameduur.
De behandelingsresultaten na 1 en 3 jaar follow-up zijn echter niet verschillend. De
impliciete redenering `hoe langer hoe beter', waar met name therapeutische
gemeenschappen naar leken te handelen, bleek derhalve niet uit de resultaten.
Sedert 1979 werd een vergelijkend onderzoek verricht naar kortdurende behandeling
(max. 3 maanden) en de traditionele, niet gelimiteerde behandeling. Dit was geen
gerandomiseerd onderzoek, omdat de patiënten voor de ene of de andere behande-
lingsvorm werden geselecteerd. Op enkele effectparameters zoals de ABV en de NVL
(Nieuwkoopse VragenLijst) na bleken de verschillen gering en licht in het voordeel
van de kortdurende behandelvorm. Door contaminatie, zoals ook reeds bij de
gecontroleerde studies is genoemd, waren op basis van deze resultaten weinig
verstrekkende conclusies te trekken, anders dan dat voor sommige patiënten
kortdurende behandeling minstens evengoed werkte; hetgeen natuurlijk op zich al een
nuttige uitspraak was. De onderzoekers zelf concludeerden dat therapie-effect (bij
klinische psychotherapie) in zijn algemeenheid niet afhankelijk is van de behandel-
duur. Een tweede langlopende studie naar behandelingseffecten was het onderzoek
van Sijben (1986) in een kliniek voor psychotherapie. Gedurende 8 jaar werden alle
opgenomen patiënten in een evaluatieprotocol opgenomen, dat tot één jaar na ontslag
effectmetingen registreerde. Van deze circa 850 patiënten waren tal van effectmetin-
gen gerelateerd aan andere variabelen, waaronder de opnameduur. Het behandelings-
resultaat liet geen verband zien met de behandelingsduur. Dit gold voor de totale
groep van patiënten. Werd echter de behandelingsduur in drie perioden gesplitst: kort
(~2 maanden), middellang en lang (~6 maanden), dan waren de korte en lange behan-
deling minder effectief dan de behandeling van de patiënten die 3-6 maanden
behandeld waren. De verklaring hiervoor is dat in de groep `kort' veel `drop outs'
aanwezig zijn, die over het algemeen negatiever over het resultaat oordeelden (zie ook

Kool en Sijben, 1989).
In de groep `lang' waren veel patiënten die onverrichterzake de kliniek verlieten en
bij wie verdere verlenging van de opnameduur geen zin meer had.
Aangezien veel behandelaars doorgaans hun behandeling zo lang laten duren totdat de

patiënt weer naar huis kan en eventueel met ambulante hulp verder geholpen kan

worden, en in die zin met een (veelal impliciet) criterium werken, mag ook weinig
verwacht worden van een overall-verband tussen behandelingsduur en -resultaat,

omdat een variabele (de duur) gerelateerd wordt aan een constante (het resultaat). Dat
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dit niet helemaal opgaat, is in hetzelfde onderzoek gebleken uit het positieve verband
tussen geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en dergelijke en de opnameduur. Vrouwen,
mensen zonder vaste relatie, jongeren en patiënten zonder (geschikte) huisvesting
bleken een langere verblijfsperiode te hebben. Kennelijk speelde de aantrekkelijkheid
van de alternatieven voor het verblijf buiten de kliniek eveneens een rol bij de duur
van de behandeling.
Een behandelvorm die per definitie reeds kortdurend van aard is, is de crisisinterven-

tie. Hierover is zeer veel literatuur verschenen, ook in Nederland (Touw, 1977). Een

bekend project dat uitvoerig is geëvalueerd, is het Krisiscentrum Utrecht (Beenackers,

1982). In dit programma-evaluatieproject zijn onder andere proces- en resultaatva-

riabelen zoals productiviteit van de staf en effectiviteit van de interventie gemeten. De

behandelduur zelf was geen variabele. De residentiële vorm van crisisinterventie, het

psychiatrische noodbed, heeft aanmerkelijk minder belangstelling gekregen. In de

dissertatie van Van Leeuwen (1978) over de noodbedden in de psychiatrie werd dit

eveneens geconstateerd. Hij beschreef wel dat er impulsen waren om tot een korte

opnameduur te willen komen, maar dit werd niet onderbouwd met gegevens over een

methodiek. Sedert de noodbeddenregeling in het kader van de 24-uurs bereikbaarheid

van de RIAGG's, zijn hieraan ook andere publicaties gewijd (Van Hezewijk, 1984a

en b11985~1988; Van Veldhuizen, 1985).

Van Leeuwen beschreef een vergelijkende studie tussen een experimentele afdeling
van Zon en Schild, en de controleafdelingen van Santpoort en de Valeriuskliniek. Dit
onderzoek vertoont gelijkenis met dat van Kennedy en Hird. In de experimentele
afdeling was sprake van een methodische aanpak bestaande uit: een maximale
opnameduur van 30 dagen, een intensieve, integrale en geïntegreerde aanpak. De
controleafdelingen kenden de standaardbehandeling. Niet in het onderzoek werden
opgenomen: oligofrene patiënten, criminele patiënten en jongeren. De plaatsing was
a-select wat betrefr patiëntvariabelen: daar waar plaats was. Er werd dus geen
randomisatie toegepast. Opname op een experimentele afdeling betekende terugname
door de ambulante zorg na 5 dagen, als de patiënt niet geschikt bleek voor deze
afdeling of als de patiënt binnen 30 dagen ontslagen kon worden. De resultaten waren
dat SOo~o van de patiënten in de experimentele groep binnen 30 dagen was ontslagen,
hetgeen significant sneller was dan in de controlegroep. Het percentage heropnames
was niet verschillend. De conclusie was derhalve dat het experiment geslaagd, zinvol
en verantwoord was.
Verder werd in `The Hague psychiatric study' (Farmer en Schudel, 1985) onder meer

nagegaan of er over de laatste jaren een structurele verandering was opgetreden in de

duur enlof frequentie van (her)opnemingen. Uit dit onderzoek bleek dat de duur van

de eerste opname duidelijk in samenhang staat met de kans op een opnamerecidief.

Die kans wordt groter naarmate de duur van de eerste opname langer is. (Statistisch

gesproken hebben mensen met een kortdurende opname meer kans nog eens

opgenomen te worden, maar klinisch blijkt dit niet het geval te zijn).

De behandelduur in relatie tot het behandelresultaat is in Nederland wel het
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onderwerp geweest van diverse studies (Kluiter e.a., 1992; Wiersma e.a., 1995;
Dekker, 1996) die deeltijdbehandeling vergeleken met klinische behandeling (Assen,
Utrecht, Amsterdam, Maastricht). Dekker ( 1996) geeft als resultaat het percentage
deeltijdbehandeling dat is gerealiseerd op deze vier plaatsen: Assen 380~0, Utrecht
330~0, Amsterdam 250~o en Maastricht 80~0. Het percentage heropnames was bij
experimentele én contro(egroepen na een jaar gelijk. In Utrecht vond de follow-up al

een half jaar na ontslag plaats (Schene, 1992).
In de dissertatie van Schene ( 1992) komt de deeltijdbehandeling in relatie tot de
behandelduur aan de orde. In deze dissertatie wordt ambulantisering gedefinieerd als
een verschuiving van de relatie intra- en extramuraal ten aanzien van de cliënten wat
betreft setting en behandelduur.
Tussen intra- en extramuraal is ook nog semimuraal te positioneren in de vorm van
deeltijdbehandeling. De duur van de behandeling kan als criterium gekozen worden
om instellingen van deeltijdbehandeling in te delen (Schene e.a., 1987). Volgens deze

auteurs was tien jaar geleden de gemiddelde duur van de behandeling van alle 85
instellingen tezamen 36,3 weken, met een vrij sterke spreiding.
Instellingen voor deeltijdbehandeling met een korte behandelduur (25 weken of kor-

ter) waren vaker gevestigd in het gebouw van APZ~PAAZ~CPZ~PUK, terwijl die voor

deeltijdbehandeling met een lange behandelduur ( 40 weken of langer) vaker op

afstand ervan gevestigd waren. Bij een korte behandelduur werkten er relatief ineer
artsen, de instellingen waren meestal kleiner van omvang. De patiëntenpopulaties
verschilden niet qua leeftijd of opleidingsniveau en slechts gering qua diagnose!

Variabelen betrekking hebbend op de behandeling, verschilden niet of nauwelijks
tussen instellingen voor deeltijdbehandeling met een korte of lange behandelduur.
Geconcludeerd werd ( tentatief) dat het leek dat de kortbehandelende instellingen iets
meer op de functies vervolgbehandeling en vervanging intramuraal waren georiën-

teerd en de langbehandelende instellingen mogelijk iets meer aan dagactivering

deden. De kosten verschilden niet noemenswaardig (de gemiddelde verpleegprijs per
dag bedroeg f 156,--, per in behandeling genomen patiënt f 17.500,--).
Deze opmerkelijke resultaten konden niet duidelijk verklaard worden. De onderzoeks-
resultaten van Sytema ( 1995) steunen de opvatting dat opnameduur bekort kan worden

mits continuïteit van zorg gewaarborgd is. Hij signaleert drie trends: de-institutio-

nalisering, sectorisering en integratie, ten gevolge van twee principes: ambulantisering

en continuïteit van zorg.
Sytema's onderzoek naar patronen van zorg is gebaseerd op het filtermodel van
Goldberg en Huxley, een hiërarchie op vijf niveaus met filters ertussen:
1 de gemeenschap;
2 de totale psychische morbiditeit bij gebruikers van de eerste lijn;
3 de geestelijke morbiditeit geïdentificeerd doorlin de eerste lijn;
4 de totale geestelijke morbiditeit in de geestelijke gezondheidszorg;
5 de opgenomen patiënten.
De vier filters zijn respectievelijk het ziektegedrag, de herkenning door de huisarts, de
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verwijzing en de opname. Bij ambulantisering gaat het om de beweging van niveau 5
naar niveau 4. De eerste epidemiologische vraag van Sytema is: hoeveel mensen uit
een omschreven geografisch gebied maken gebruik van GGZ-voorzieningen? De
tweede vraag is die naar de wijze waarop het contact met de GGZ plaatsvindt.
Het belang van beide vragen wordt geïllustreerd door de volgende suïcidecijfers 1996
uit de regio Midden-Brabant (Jaarverslag GGZ Midden-Brabant, 1996). Elf cliënten
suïcideerden zich, waarvan één opgenomene. Geëxtrapoleerd uit de landelijke cijfers
(1500 suïcides in 1996) zouden er 40 suïcides in Midden-Brabant (400.000 inwoners)
hebben plaatsgevonden. Kennelijk maakte slechts een kwart van hen die suïcide
pleegden gebruik van de GGZ!
Uit Sytema's (1995) vergelijkende studie (Assen, met veel klinische bedden en Zuid-
Verona, waar de kliniek bij wet gesloten is!) bleek dat alleen de diagnose met zowel
de zorgconsumptie als de zorgduur samenhangt en hij concludeerde dat vooral het
systeem van zorg en klinische factoren het patroon van zorg beïnvloeden en in veel
mindere mate omgevings- en socio-demografische factoren. (Ook in Zuid-Verona is
overigens tijdelijke isolatíe door intramurale opname noodzakelijk.)
In de laatste jaren heeft `case-management' als zorgvernieuwingsmethodiek veel
opgang gemaakt. Het lijkt erop dat hierdoor de opnameduur van chronisch psychiatri-
sche patiënten bekort wordt. In het evaluatieverslag `case-managementproject
Flevoland' (Vellekoop, 1997) wordt op basis van dossieronderzoek van 68 cliënten
geconcludeerd dat er aanzienlijke opnamereductie (en opnameduurverkorting) is
gerealiseerd (op jaarbasis een reductie van 12 fulltime bezette APZ-bedden).
Onderzoek van Dekker (1996) heeft als onderwerp een SPDC in Amsterdam. Een
SPDC is een Sociaal Psychiatrisch Diensten Centrum. Wat onmiddellijk opvalt is het
ontbreken van de (Sociaal Psychiatrische) RIAGG in dit centrum (Jansen, 1995).
Wanneer Dekker schrijft dat Van Lieshout (1988) zegt dat het een publiek geheim is
dat de MFE-gedachte voor een belangrijk deel geënt is op het Amsterdamse SPDC,
speelt de wens als vader van de gedachte een rol. De Amerikaanse voorgeschiedenis
(zie hoofdstuk 6) wordt hierbij verdrongen. Dekker merkt op dat `in Amerika de
voorkeur steeds meer uitgaat naar intensieve ambulante programma's', en `in niet-
Angelsaksische landen in publicaties nog redelijk enthousiast gesproken wordt over
dagbehandeling als alternatief voor intramurale behandeling'. De hedendaagse trans-
muralisering gaat kennelijk verder dan substitutie door dagbehandeling.
Dekker geeft aan dat voorgaande onderzoeken over substitutie naar deeltijdbehande-
ling moeilijk vergelijkbaar zijn, omdat het niet om gelijke patiëntengroepen gaat. Ook
de organisatie en de plaats van de behandeling zijn nergens gelijk aan elkaar. Hij
concludeert tevens dat de behandelduur van de deeltijdbehandeling over het algemeen
langer is dan die van de intramurale behandeling. De unanieme conclusie van eerdere
onderzoekers is dat bij een grote groep patiënten opnamevervangende dagbehandeling
realiseerbaar is en dat deze behandeling minstens even effectief is als een 24-uurs
opname.
Dekker komt tot dezelfde conclusies en noemt als resultaat dat men erin slaagt om
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tijdens de opname in het SPDC bij 430~o van de patiënten opnamevervangende
dagbehandeling succesvol toe te passen, dat wil zeggen dat deze groep patiënten
gemiddeld drie of ineer nachten door de week thuis slaapt. Een half jaar na ontslag is
200~o heropgenomen. Dekker noemt na de introductie van de opnamevervangende
dagbehandeling als volgende stap een intensieve en langdurige ambulante begeleiding
van de chronisch psychiatrische patiënten in de thuissituatie.
Voor het organiseren van een goed functionerende geestelijke gezondheidszorg is het
noodzakelijk om het behandelingsaanbod zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de
zorgvraag, schrijven Wilmink e.a. (1998). Zij beschrijven de (geringe) veranderingen
bij twee APZ-poliklinieken in tien jaar tijd en melden dat dergelijk onderzoek schaars
is. Slechts een Duitse studie (Háfner en Klug, 1982) is hun bekend. Van der Gaag
(1998) beschrijft een transmuraal zorgprogramma van patiënten met schizofrenie of
schizo-affectieve stoornissen. Het vernieuwende aan het project is dat het zorgteam
alle zorg levert voor de ingeschreven patiënten. Bij crisis of bij herstel worden
patiënten niet langer doorverwezen, maar blijven in zorg (continuïteit van zorg). Het is
voor een groot deel een replicatie van het beroemd geworden project Training in
Community Living (TCL) van Marx, Test en Stein in de jaren zeventig in Wisconsin.
Vanuit de literatuur waren als resultaten naar voren gekomen: minder opnamedagen,
minder kosten, meer satisfactie, gelijke symptomatologie, gelijke maatschappelijke
positie. Het transmuraal project werd geslaagd genoemd. Het aantal opnamedagen is
afgenomen, de opnamefrequentie echter aanzienlijk toegenomen.

3.2.5 Kunttekeningen b~ methodologie

Het is moeilijk de diversiteit van onderzoeken met elkaar te vergelijken. Een
belangrijke voorwaarde is gelijkheid van definities. Hieraan gaan de meeste onderzoe-
ken mank. Zo is de term `lang- en kortdurende behandeling' zeer verschillend
geoperationaliseerd, zoals ook Herz (1979) vermeldt.
De opzet van de studies is verschillend, evenals de behandeleffecten van de diverse
interventieprogramma's, klinische behandeling, al dan niet gevolgd door dag- en~of

ambulante behandeling, al dan niet ondersteund met medicatie. Alleen Herz en Caffey
trachten dergelijke effecten te scheiden door een onderscheiden nazorgprogramma.
Effecten op de lange termijn en `carry over- effecten' zijn evenwel niet te splitsen naar
de opeenvolgende behandelingen.
De meeste onderzoekingen negeren dit cumulerende effect van de diverse behandelin-

gen die na en~of naast elkaar worden gegeven. Sommigen (Weisman en Feirstein,
1969; Mendel, 1966; Singer en Grob, 1975) vermelden zelfs geheel niets over nazorg.
Medicatiegebruik wordt dikwijls eveneens eenvoudig weggelaten of er wordt geen
betrouwbare informatie over verstrekt.
Het meten van behandelresultaten is in de GGZ een notoir probleem. Het feit dat
hierin geen enkele traditie bestaat, betekent dat iedere onderzoeker zijn eigen
instrumentarium kiest of construeert. De conclusies die op dergelijke globale en niet-
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gevalideerde instrumenten zijn gebaseerd, dienen dus met de nodige scepsis te worden
gewaardeerd, zoals Atkinson (1975) terecht opmerkt. Sindsdien is de situatie niet veel
verbeterd. Een veel gebruikte parameter is het aantal heropnames. Zelfs het definieren
van de parameter `heropname' zal van kliniek tot kliniek verschillen, zoals ook uit de
diverse onderzoeken blijkt. De rol van de onderzceker die tevens de (enige) behande-
laar is en zeer geïnvolveerd is met zijn patiënten, zoals Burhan (1969) die zijn
patiënten zelfs zijn privé-telefoonnummer gaf, zal eveneens betekenen dat de resul-
taten mank gaan aan exteme validiteit. Ze zijn derhalve niet generaliseerbaar.
Aan de waarde van follow-up enquêtes per post wordt door sommigen getwijfeld,
terwijl anderen (o.a. Erickson, ] 975) hierover positief oordelen.
In diverse publicaties worden de onderzoeksgroepen niet (voor de lezer controleer-
baar) met elkaar vergeleken op demografische variabelen (Mendel, 1966; Weisman en
Feirstein, 1969; Burhan, 1969; Caffey, 1971). Eerder is reeds genoemd dat onderzoek
soms zo slecht was opgezet of gecontroleerd dat van gelijkwaardige groepen geen
sprake was (Glick, Herz), ondanks randomisatie.
Onderzoek naar kosten-baten laat vaak een gunstig resultaat zien voor de kortdurende
behandelingen. Hierbij worden echter dikwijls grote groepen patiënten buiten de
berekening gelaten, waardoor het beeld te veel vertekend wordt en geen goede
weergave is van de werkelijkheid. Dit geldt voor: onvrijwillig opgenomen patiënten
die geen stabiele, co6peratieve families hebben (Herz) en voor agressieve en~of
verslaafde patiënten (Weisman, 1969). Het is te gemakkelijk om een berekening te
maken voor twee geselecteerde groepen en zo verschillen te constateren. Op basis
hiervan zijn geen beleidsconsequenties te trekken.
Deze kanttekeningen zijn ook door diverse auteurs bij eigen of andermans publicaties
vermeld, zoals uit reacties blijkt (Herz over Singer en Grob, 1976 en de reactie van
Singer, 1976; Herz over Caton, 1983). Dit onderzoeksveld overziend, kunnen we ons
vinden in de conclusie van Riesman (1979) dat de vraag `is kortdurende klinische
behandeling even effectief als langdurende?' te globaal en te ongedifferentieerd is om
eenduidig te kunnen beantwoorden. Hiertoe is meer onderzoek vereist onder
homogene gematchte patiëntengroepen waardoor voor deze groepen meer generali-
serende conclusies getrokken kunnen worden.

3.2.6 Beschouwing

Een rondgang door (een gedeelte van) de literatuur over de waarde (van de verkorting)
van de opnameduur leert ons dat over het algemeen de verschillende onderzoekers tot
de conclusie komen dat opnameduur zo kort mogelijk gehouden dient te worden, maar
dat een breed aanbod van behandelingen met verschillende opnameduur wenselijk is
voor de individuele patiënt.
Ook werd duidelijk dat verschillende onderzoeken zeer moeilijk met elkaar te
vergelijken zijn, omdat ze zo verschillend van opzet zijn. De waarde ervan werd
gerelativeerd in de bespreking van de methodologische problemen.
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Een verdere relativering wordt aangebracht door Erickson ( 1975) die, later gesteund
door Riesman (1977), in zijn kritisch overzicht van tientallen `outcome studies in
mental hospitals' stelt dat de opnameduur op zichzelf misleidend kan zijn.
[mmers, allerlei modes en wanen van de dag beïnvloeden deze cijfers, waarbij we
kunnen noemen de ideologische druk op de ziekenhuizen om patiënten te resocialise-
ren, de soort setting ( aantal bedden van de afdeling, staf-patiëntverhouding,
multidisciplinaire aanpak, behandelprogramma's, behandelfilosofie), externe procedu-
res en regelgeving. [n Duitsland houden Modestin en Lerch (1988) een pleidooi voor
werkzame en specifieke intramurale therapieën voor specifieke patiëntengroepen,
waaraan de opname-uur ondergeschikt zou moeten zijn.
Uit de onderzoeken blijkt vaak dat, indien een afdeling een specifiek programma

uitvoert, dat afwijkt van de standaardaanpak, dit min of ineer vanzelf leidt tot ver-

mindering van symptomatologie, verbetering van rolfunctioneren, opnameduur-

verkorting en heropnamevermindering (Ramirez e.a., 1987). Zij wijzen echter

nadrukkelijk op het niet kunnen generaliseren van hun eigen onderzoek, gezien deze

experimentele opzet en de vele uitvallers (Kaiser, 1991). Kaiser gaf de volgende

correctie op Van Hezewijk en Sijben ( 1990): `Ramirez e.a. (1987) wijzen op het niet

kunnen generaliseren van de resultaten gezien de experimentele opzet en de vele

uitvallers. Bovendien kon slechts van 400~o van de patiënten het rolfunctioneren

bepaald worden met het door hen gekozen instrument. Op de experimentele afdeling

werd een computerprogramma ingevoerd, waarbij aan de hand van ingevoerde

karakteristieken van de patiënt de duur van de opname werd bepaald. De behandelaars

waren dan gehouden aan de door de computer voorgeschreven opnameduur of zij

moesten een externe deskundige inschakelen. Het is dus een zeer direct op de

opnameduur ingrijpend programma, gebaseerd op de psychiatrische diagnose. Dat

resulteerde dan in een daling van het gemiddelde van de experimentele groep van 24

naar 16 dagen opnameduur, terwijl de controlegroep onveranderd bleef inet 18 dagen.

Vóór het experiment was de onderzoeksgroep significant langer opgenomen dan de

controlegroep, en na het experiment was dat gelijk. Bovendien viel op dat de patiënten

uit de korte opnameafdeling beduidend minder in nabehandeling waren dan degenen

met langere opnameduur'. Als mogelijkheid noemen Ramirez e.a. dat de korte

opname ten koste gaat van een nazorgplanning of van hechting van de patiënt aan de

nazorg. Uiteindelijk is het computerprogramma gebaseerd op het oordeel van clinici

over factoren van belang bij opnameduur en succesvol ontslag. Schene en Gersons

(1985) melden geen verschil tussen een dagbehandeling en een opname. Toch advise-

ren zij voor acute ernstige patiënten die geen ondersteunend thuismilieu hebben een

opname van 2-3 weken. Onderzoek naar deze termijn lijkt ook gewenst.

Na deze relativeringen komen we nu terug op de eerder in dit hoofdstuk vermelde

onderzoeksvragen. De eerste onderzoeksvraag of kortdurende residentiële behandeling

even effectief is als standaard-~langdurende behandeling, werd dus door bijna alle

onderzoekers volmondig met ja beantwoord in de jaren zestig en zeventig. In de jaren

tachtig kwamen meer de andere onderzoeksvragen naar voren, namelijk voor wie dan
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wel, in welke setting, volgens welke criteria, voor hoe lang en tegen welke kosten. De
antwoorden op deze vragen zijn vooralsnog veel onduidelijker. (n de Nederlandse
situatie is nog nauwelijks onderzoek gedaan, hoewel het laatste decennium de
deeltijdbehandelingsmogelijkheden op meerdere plaatsen onderzocht zijn (Assen,
Utrecht, Maastricht, Amsterdam). Ook het noemen van voorspellende factoren is nog
nauwelijks mogelijk. Invloeden van demografische, diagnostischelklinische en
omgevingsvariabelen blijven onduidelijk.
In de literatuur worden de volgende populaties geschikt geacht voor een korte
opnameduur: patiënten met een toestandsbeeld dat snel herstelt en patiënten met een
hoog opnamerecidief; een lange opnameduur wordt toebedacht aan depressieve
patiënten, patiënten met chronische handicaps en persoonlijkheidsstoornissen, indien
tenminste klinische behandeling is gewenst. Dit is waarlijk geen opzienbarende
uitspraak.
Wil deze uitspraak verder genuanceerd kunnen worden, dan zal meer onderzoek nodig
zijn naar de vraag bij welke patiëntengroepen een korte opnameduur mogelijk is,
zonder onverantwoorde risico's te nemen. De internationale literatuur heeft ons niet
zoveel verder gebracht, omdat de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten
beperkt wordt door de demografische verschillen tussen de onderzoeksregio's,
verschillen in mogelijkheden voor alternatieve zorg, verschillen in ziekenhuismo-
gelijkheden en verschillen in patiëntenkarakteristieken. De literatuur kent geen
vergelijkingen tussen groepen met een verschillende verwijzer. Brdnisch (1986) geeft
wel aan waar patiënten vandaan komen.
Ons Nederlandse systeem van huisartsgeneeskunde en daarnaast twee gescheiden
ambulante circuits (RIAGG en polikliniek psychiatrie) zou een vergelijking tussen
deze verwijzers mogelijk gemaakt hebben. Onderzoek naar de psychische klachten en
problemen waarmee patiënten zich bij een polikliniek van een APZ melden, werd door
Wilmink e.a. (1998) gedaan. Van der Sande e.a. (1992) rapporteerden over RIAGG's.
Vergelijkingen werden niet uitgevoerd. Momenteel is echter de (beleids)weg naar
integratie van GGZ-organisaties ingeslagen.
Zeer opvallend is natuurlijk dat het medicatiegebruik nauwelijks in de studies
betrokken werd. Men gaat er kennelijk vanuit dat de hoeveelheid medicatie, medica-
tie-inzicht, medicatietrouw etc. bij kortdurende c.q. langdurende residentiële behande-
ling hetzelfde is. Speculaties hierover kunnen interessante vragen oproepen. Het lijkt
erop dat de medicatiecompliance weer terugkomt in de belangstelling (Donker e.a.,
1996).
Naast onderzoek naar verschillen in opnameduur bij diverse verwijzers zijn ook
verschillen in diverse vormen van nazorg van belang (Kirschner, 1989). In eerder
onderzoek (Ten Horn, 1982 en Van den Hout, 1985) kwam naar voren dat de
compliance met betrekking tot de nazorg vaak bedroevend is; gesuggereerd werd dat
reeds een. contact met de nazorg in de klinische setting deze compliance sterk zou
verbeteren. Het is de vraag ofdit wel zo is.
Een factor die in de meeste studies ontbreekt is de financiële kant van de behandeling.
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Zoals al eerder is gezegd, wordt veelal aangenomen dat een kortdurende residentiële
behandeling per definitie minder kosten meebrengt. Schene en Gersons (1985) stellen
dat deeltijdbehandeling kostenbesparend is als alternatief voor of ter complementering
van een 24-uurs behandeling en ook, in een aantal gevallen, als alternatief voor een
ambulante behandeling. Deze kostenbesparing hangt samen met lagere bouwkosten,

lagere intrinsieke behandelkosten, een veelal kortere opnameduur, een minder gebruik

van nazorgfaciliteiten en een lager heropnamepercentage. Hierbij wordt deeltijdbe-
handeling vergeleken met standaard residentiële behandeling. Misschien dat het beeld
er geheel anders uit zou zien als vergeleken zou worden met kortdurende residentiële
behandeling. Echte kosten-batenanalyses zijn echter zeer moeilijk te maken. In de
Nederlandse situatie is deze uitdaging tot dusverre nog niet opgepakt, behoudens de
onderzoeken van Vlaminkx (1989), Giel en Wiersma (1993) en Evers en Ament

(1995). Zoals eerder vermeld, worden ook in Nederland de langdurende programma's

feitelijk financieel beloond door een vast dagtarief voor onbepaalde duur.
Bij de beantwoording van onderzoeksvragen van Riessman blijven tenslotte nog de
expliciete vragen met betrekking tot onszelf en onze patiënten over; namelijk in welke
setting is respectievelijk kortdurende behandeling het meest effectief en op grond van
welke criteria moet deze effectiviteit bij (of door?) patiënten gemeten worden?
Wat betreft de setting laat Herz (1979) weten dat zijns inziens voor kortdurende
residentiële behandeling het medische model met een duidelijke structuur het meest
geschikte milieu is. Anderen doen hier geen duidelijke uitspraak over. Hoe de
medewerkers van de GGZ Midden-Brabant hierover denken, volgt uit een onderzoek
van Berting (zie hoofdstuk 7). Met welke criteria gemeten moet worden of een
programma resultaat heeft, is een vraag die in het kader van dit proefschrift níet of
nauwelijks te beantwoorden is. Zoals elders uitvoerig beschreven is (Donker, 1987),
kunnen als uitgangspunt genomen worden de doeleinden van het programma zelf
(terugdringen heropnames, vermindering opnameduur etc.), dus meestal doeleinden
van beleidsverantwoordelijken enlof uitvoerende(n) van het programma. Anderzijds
kan ervoor gekozen worden om de behoeften van de consument voorop te stellen
(vermindering psychopathologie, sociaal functioneren, belasting van het gezin etc.).
Deze `resultaten' lijken dus net zo goed behaald te worden bij kortdurende
behandeling als bij langerdurende.
Dit geldt overigens eveneens voor deeltijdbehandeling, zodat het voor de hand ligt om
een geprolongeerd verblijf in het milieu van herkomst hiervoor verantwoordelijk te
stellen.
In dit hoofdstuk wordt een (meta-)analyse gegeven van de Nederlandse en de
intemationale literatuur over (residentiële) behandelduur, gebaseerd op het
(systematisch) zoeken van studies met eenzelfde onderzoeksvraag. Medio 1997 werd
in `The New England Journal of Medicin', `The Lancet' en `The British Medical
Journal' de betrouwbaarheid van meta-analyses in twijfel getrokken. De paragraaf
`Kanttekeningen bij methodologie' concludeert bovendien dat de vraag of kortdurende
klinische behandeling even effectief is als langdurende te globaal en te ongedifferenti-
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eerd is om eenduidig te kunnen beantwoorden. Zoals gebruikelijk roept ook deze
beschouwing weer meer nieuwe vragen op dan dat er conclusies worden getrokken.
Deze dissertatie richt zich met name op de ambulantisering, dus op de vermindering
van de residentiële opnameduur ten faveure van (opnamevoorkomende en opname-
verkortende) deeltijdbehandeling en ambulante behandeling. In de volgende
hoofdstukken wordt daarop de aandacht gericht.

3.3 Tot slot

Duidelijk wordt dat over het algemeen de verschillende onderzoekers vinden dat
opnameduur zo kort mogelijk gehouden dient te worden, maar dat een breed aanbod
van behandelingen met verschillende opnameduur wenselijk is voor de individuele
patiënt. Een ambulant paradigma wordt door de literatuur breed ondersteund. Het
Angelsaksisch onderzoek is enigszins gedateerd. Het Nederlands onderzoek is van
recentere datum. Hoe actueel opnameduurverkorting is, toont de uitspraak van een
GGZ-manager (`Psy', febr. 1998): `In het eerste half jaar van 1997 moesten we vijftig
keer een patiënt buiten onze regio onderbrengen, omdat we vol zaten. Toen hebben we
de opnameduur gehalveerd van 48 naar 24 dagen en hoefden we nog maar drie keer
een gastplaatsing uit te voeren'. Hij haastte zich echter om deze succes-story te
relativeren! Dit hoofdstuk over de literatuur in de laatste halve eeuw is ook zeer
relativerend. De vragen van decennia geleden blijven terugkomen, de antwoorden zijn
uiterst beperkt. De methodologische tekortkomingen van onderzoek zijn groot. De
onderzoekspopulatie is vaak te zeer geselecteerd.



Deel II

De praktijk van ambulantisering
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4.1 Inleiding

4.1.1 De óereikbaarheidsdienst buiten kantooruren (BBK)

Met ingang van 1 april 1983 werden de RIAGG's wettelijk verplicht om gedurende 7 x

24 uur per week bereikbaar en beschikbaar te zijn voor acute psychiatrische

hulpverlening, in het bijzonder crisisinterventie ter plaatse; dit in samenhang met de

eerste en derde lijn. In deze uitbreiding van de bereikbaarheid buiten de reguliere

werktijden onderscheidde de RIAGG zich van de poliklinieken van het APZ, CPZ en

de PAAZ. Een ander specifiek takenpakket dat van oudsher aan de RIAGG is

toebedeeld, betreft een aantal preventie-activiteiten op het gebied van de openbare

geestelijke gezondheidszorg (OGGZ).
De `concurrentie' tussen RIAGG's en psychiatriepoliklinieken was in de jaren
zeventig en tachtig sterk ideologisch gekleurd. In de regio `s-Hertogenbosch maakte de
wettelijke verplichting van de BBK een abrupt einde aan jaren van vruchteloos overleg
in dezen. De RIAGG maakte deze nieuwe erkenningsvoorwaarde waar door de
voorwacht te leveren, het APZ toonde zich solidair en was bereid de
psychiaterachterwacht te leveren (Van Hezewijk, 1988). Hiermee investeerde het APZ
in samenwerking.
Festen (1997) noemde de invcering van de 24-uursbereikbaarheid één van de

belangrijkste redenen om de RIAGG's jaarlijks een groei van 40~o toe te zeggen.

Donker (1982) schreef onder meer over de vele varianten van de 7x24-

uursbereikbaarheidsdienst en maakte een onderscheid in een drietal modellen. Het

derde model betrof een samenwerkingsverband tussen meerdere instellingen; de

werkwijze in `s-Hertogenbosch was daar dus een voorbeeld van. Donker beschreef dat

dit model vermcedelijk ook de meeste kans van slagen zou hebben: een

samenwerkingsverband tussen meerdere instellingen, waarbinnen hulpverleners naast

hun reguliere werkzaamheden volgens rooster beschikbaar zouden zijn voor acute

hulpverlening. De integratie van RIAGG en APZ in de jaren negentig maakt dit tot

samenwerking binnen één organisatie. Op enkele gezondheidszorgregio's na begonnen

de meeste RIAGG's tegelijkertijd met een dergelijke bereikbaarheidsdienst; een enkele

regio (Breda bijv.) startte veel eerder. De meeste BBK-regelingen boden uitsluitend de

huisarts een directe tcegang; dit ondanks claims in dezen van politie, AMW,

telefonische hulpdiensten, EHBO-posten etc. Hierover werd reeds eerder verslag

gedaan (Van Hezewijk, 1985). Ook Wolf (1985) maakte melding van deze beperking

van de regio Groningen. Eind 1983 waren er nog negen RIAGG's zonder een 7x24-

uursdienst, een jaar later nog vier.

4.1.2 De crisisbedopnameregeling (COR)

In Nederland is betrekkelijk veel literatuur over crisisinterventie binnen de Geestelijke
Gezondheidszorg (Touw, 1977) verschenen, evenwel veel minder over (de organisatie
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van) de acute psychiatrie in het algemeen. Van Leeuwen (1978) schreef een
proefschrift over psychiatrische crisisbedden; het onderwerp kwam in de jaren tachtig
terug in de belangstelling onder de noemer `bed op recept' (o.a. Van Veldhuizen,
1985).
Tegelijk met de start van de 24-uursbereikbaarheid van de RIAGG werd in mei 1983
in de regio `s-Hertogenbosch een crisisbedopnameregeling geïntroduceerd, op initiatief
van het APZ (auteur dezes), maar onder regie van de RIAGG. Na verwijzing resp.
aanmelding door de huisarts bij de bereikbaarheidsdienst van de RIAGG, in de praktijk
de voorwachtmedewerker van de crisisdienst, bepaalde de betreffende medewerker
van de RIAGG of een patiënt in voorkomend geval op een regulier opnamebed dan
wel op een `eigen' crisisopnamebed terechtkwam.
Zowel bij een regulier opnameverzoek als bij een crisisbedopname vond van tevoren
telefonisch overleg plaats tussen de RIAGG-voorwacht en de opnamepsychiater van

het APZ. De RIAGG-psychiaters, slechts klein in getal destijds, waren buiten reguliere
werktijden slechts beschikbaar voor het uitschrijven van geneeskundige verklaringen
(IBS~RM).
De huisarts werd bij de COR (crisisbedopnameregeling) nadrukkelijk betrokken. De
RIAGG-medewerker ging pas tot actie over als de huisarts de betreffende patiënt
daadwerkelijk had gezien of hij ging de patiënt samen met de huisarts zien. In
telefonisch vooroverleg tussen RIAGG en APZ kwamen steeds ook mogelijke
opnamevoorkomende strategieën aan de orde.
Een veel gestelde vraag destijds, ook van de kant van de Inspectie, was die naar de
behandelverantwoordelijkheid voor de betreffende COR-patiënt; het APZ kon immers
niet zomaar de behandelverantwoordelijkheid in haar huis overdragen aan de RIAGG.
Dit leverde praktisch geen problemen op, omdat -zoals eerder gesteld- de APZ-
opnamepsychiater tevens als achterwacht van de BBK-voorwachtmedewerker van de
RIAGG functioneerde. De behandelregie bleef nadrukkelijk in handen van de RIAGG.
Een andere vraag was waarom de huisarts niet zelf rechtstreeks over een crisisbed in
het APZ kon beschikken. Het leek de initiatiefnemer verstandiger te kiezen voor een
beperkt aantal medewerkers van de RIAGG, gespecialiseerd en ervaren in

crisisinterventietechnieken in op te bouwen samenwerking met een beperkt aantal

APZ-psychiaters; de huisartsen in de regio zijn in aantallen uiteraard veel groter. Het
persoonlijk kennen van de indicatiestellers (van de RIAGG) bleek in de praktijk voor
de opnamepsychiater (van het APZ) een belangrijke voorwaarde om zijn formele
verantwoordelijkheid bij opname en ontslag met een ambulante hulpverlener te kunnen
delen.
Begin 1983 hadden de meeste RIAGG's een bereikbaarheidsdienst buiten kantoonaren.
Een crisisbed-opnameregeling was nog een zeldzaam fenomeen, dat evenwel later veel
navolging zou vinden.
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4.2 Probleemstelling

De vanzelfsprekende vraag bij de start van het experiment, `werkt het?', zou pas vijf
jaar later duidelijker vorm aannemen: `maakt deze specifieke vorm van kortdurende
behandeling -de crisisbedopnameregeling- de vooraf geformuleerde doelstellingen
(Van Hezewijk, 1984) waar en levert een evaluatie voldoende gegevens op om tot een
gefundeerd besluit te komen het project voort te zetten, bij te stellen of te stoppen?'
In dit hoofdstuk zal getracht worden antwoord te geven op de vraag of de vooraf
geformuleerde dcelstellingen van de crisisbedopnameregeling zijn gehaald.
Donker (1987) stelde dat in GGZ-organisaties de dcelstellingen vaak moeilijk te
formuleren zijn: ze zijn merendeels te weinig expliciet of onderling tegenstrijdig en
een prioriteitenhiërarchie ontbreekt meestal; de onderzceker en de lezer zijn
gewaarschuwd. Aan de orde zal komen wat de resultaten zijn na vijf jaar functioneren
van (de BBK van de RIAGG én) de crisisbedopnameregeling en hoe deze resultaten
zijn bereikt. Aansluitend worden knelpunten benoemd en conclusies gegeven.
Bereikbaarheidsdienst en crisisbedopnameregelíng zijn na deze vijf jaren blijven
bestaan, evenwel met enige aanpassingen.
In het volgende hoofdstuk wordt een follow-up studie van het crisisbedexperiment
besproken. In het onderhavige hoofdstuk zal getracht worden antwoord te geven op de
volgende vragen:
I Zijn de voorafgeformuleerde doelstellingen (zie 4.3) gehaald?
2 Hoe en waarmee zijn de resultaten bereikt (procesevaluatie)?

3 Welke evaluatiecriteria zijn indicatief voor welslagen of falen (indicatoren)?
4 Wat zijn de mogelijkheden en bedreigingen?
5 Zijn er mogelijkheden voor follow-up onderzoek (productevaluatie)?

4.3 Explicitering van de doelstellingen van de crisisbedopnameregeling

De volgende vijfdcelstellingen werden vooraf geformuleerd (Van Hezewijk, 1984).
De crisisbedopnameregeling is
1 een vorm van crisisinterventie

- met kortdurende klinische interventiemogelijkheid,
- zonder definitieve overdracht van ambulante naar klinische sector.

2 een verbetering van kwaliteit door
- continuïteit van zorg van extra- naar intramuraal,
- continuïteit van zorg van intra- naar extramuraal.
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3 minder stigmatiserend door
- verzorging van de correspondentie door de RIAGG,
- geringere psychiatrische labeling door een kortdurende `RIAGG-bedopname' en

voorkomen van een reguliere psychiatrische opname.

4 een verbetering van samenwerking door
- gedeelde verantwoordelijkheid,
- indicatiestelling en ontslag onder regie van de ambulante zorg.

5 te creëren met bestaande middelen.
De evaluatie van de doelstellingen kan opgevat worden als een vorm van
programmaevaluatie, d.w.z. een beoordeling van de mate waarin een programma zijn
doelstellingen realiseert (Donker, 1987).
In het kader van dit proefschrift is vooral doelstelling 1(in het bijzonder de duur van
de klinische interventie) van belang.

4.4 Resultaten

Bij de bespreking van de resultaten zal eerst ingegaan worden op de 7x24-
uursbereikbaarheidsdienst, omdat deze onlosmakelijk verbonden is met de
crisisbedopnameregeling. [n de geëvalueerde jaren (1983-1987) had uitsluitend deze
bereikbaarheidsdienst toegang tot de bedoelde crisisbedden. Later kregen ook andere
ambulante eenheden (APZ-polikliniek, APZ-deeltijdbehandeling etc.) toegang tot een
crisisbed resp. kregen zij een `eigen' crisisbed in exploitatie;.

4.4.1 De bereikbaarheidsdienst

Het gebnaik van de bereikbaarheidsdienst bleef gedurende de eerste twee jaren

ongeveer gelijk, nam in de volgende jaren toe en bleef in 1986 gelijk aan 1985 (Van

Hezewijk e.a., 1988). De cijfers in de tabellen 4.1 rrm 4.5 spreken voor zich.

Tabel 4.1: Oproepen bereikbaarheidsdienst.

mei 1983~ mei 19841 geheel
mei 1984 mei 1985 1985 1986 1987

Aantal oprcepen 110 124 146 146 175

Tcename t.a.v. vorigjaar -- 12oIo 180~o Oo~o 200~0

Bestede tijd ( uren) onbekend 226 319 340 341

Tcename -- 450~0 7"~o Oo~o

Gem. tijd per opvang onbekend 1 u. 47 min. 2. I 1 2.10 --
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Tabel 4.2: Inschakeling voorwacht RIAGG en CAD door:

19831
1984

19841
1985 1985 1986 1987

Eigen huisarts 32 26 31 22 32

Waamemend huisarts 30 50 62 57 55

Eigen of waamemend huisarts 8 7 1

Huísartsen totaal 62 84 100 80 87

GGD-arts ] 0 8 19 20 21

Achtenvacht R.v.A. 13 14 7 8 6

CAD 1 1 0

RIAGG 6 3 6 13 32

Anderszinslonbekend 19 15 13 24 29

Totaal I 10 124 146 146 175

Tabel 4.3: Oproepen verdeeld naar dagen in de week.

19831
1984

19841
1985 1985 1986 1987

maandag 4 20 23 9 9

dinsdag 5 8 7 9 8

wcensdag 8 7 7 18 21

donderdag l5 5 8 21 12

vrijdag 18 18 20 12 23

zaterdag 38 34 48 43 45

zondag 22 32 33 34 57

Totaal I10 124 146 146 175

Aantal
weekend

78 84 101 89 125
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Tabe14.4: Tijdstip van inschakelen van de voorwacht.

1983-1987 1987

Tussen I 8.00 en 24.00: 45oro 47oro

Tussen 00.00 en 08.00: 120~0 10"~0

Tussen 08.00 en 18.00 380~0 41"~0

Onbekend: Soro Ooro

Totaal: 100"ro 100oro

Tabe14.5: Soort hulpvraag door de verwijzers aan de voorwacht gesteld.

1983184
C
oro

1984~1985
A B C

oro

1985

A B C

aro

1986

A B C

oro

Alg. advieslconsultatie 26 19 37 25 18 22 19 13 21 16

Beoordeling ter plaatse 14 10 3 8 17 6 14 21 8 15

Vraag om hulp ter plaatse 13 17 10 IS 14 20 16 24 12 19

Advies over opname 13 17 12 15 16 11 14 9 14 11

Vraag om opname 31 30 3 21 27 6 21 14 4 12

Diversen 3 7 35 16 8 35 l6 16 41 27

A- huisartsen. B- overigen. C- totaal.

In een enquête onder huisartsen na een jaar bleken de respondenten (37a~o, die SSo~o van
de oproepen voor hun rekening namen) tevreden als verwijzer. Geconcludeerd werd
dat de huisartsen een afwachtende houding aannamen, maar zich vooralsnog redelijk
positief uitlieten (Freriks e.a, 1985). Deze conclusie werd mogelijk bevestigd door de
langzame stijging van het aantal en percentage huisartsen dat een beroep deed op de
dienst ( Van Hezewijk e.a., 1988). Ook de RIAGG zelf deed vaker een beroep op de
eigen bereikbaarheidsdienst. Dit had te maken met een interne beleidsontwikkeling,
waarbij acute psychiatrie en crisisinterventie in het bijzonder steeds meer gezien
werden vanuit de optiek van continuïteit van zorg en opnamevoorkomende strategieën.
Jenner ( 1985) is hiervoor een pleitbezorger. Zo werden tussen patiënten en RIAGG-
behandelaars afspraken over crisisinterventies gemaakt, die indien nodig buiten
kantooruren door de bereikbaarheidsdienst werden geëffectueerd.
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De vraag hierbij blijft in hceverre nieuwe zorgvormen opnamebeperkend blijken te
zijn. (Cox en Roosenschoon, 1986). Zoals eerder gemeld, nam het aantal opnames in
Nederland in de laatste decennia toe!

4.4.2 De crisisbedopnameregeling

Tabe14.6: Aantal patiënten dat van de crisisbedregeling gebruik heeft
gemaakt, naar geslacht en gemiddeld aantal crisisdagen (voordat
een vervolgoplossing gevonden werd).

1983I1984 1984~1985 1985 1986 1987
Aantal gevallen 30 32 46 42 51

Mannen
Vrouwen

17
13

16
16

28
18

21
21

26
25

Totaal aantal crisisdagen 80 99 161 159 l87

Gemiddeld aantal 2,7 3,1 3,5 3,8 3,7

Tabel 4.7: Aard van vervolgoplossing, naar aantal crisisdagen en de aard van
de oplossing.

1983I1984 1984I1985 1985 1986 1987

naar huis en 18 60"~0 20 62"~0 25 540~0 24 57"~0 22 430~0
ambulante bege-
leiding

Gemiddeld aan- 2,3 2,6 3 3,4 3,4
ta! crisisdagen

Vervolgopname 12 40"~0 12 40"~0 21 46"~0 18 430~0 29 570~0
in de psychiatrie

gemiddeld aantal 3,2 4 4,1 4,3 3,9
dagen
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Tabe14.8: Hoofddiagnose, naar vervolgoplossing.

1983I1984 1984I1985 1985 1986 1987

HoofddiaRnose 13 430~0 13 410~0 22 480~0 26 62"~0 29 57"~0

OD AS ]

naar huis 5 16oro 4 13"ro 6 13oro 12 29oro 11 22oro

vervolgopname 5 270~0 9 280~0 16 350~0 14 330~0 18 35a~o

HoofddiaRnose 13 430~0 16 SOa~o 18 390~0 14 33"~0 18 35a~o
op As II

naar huis
vervolgopname 9 300~0 13 41"~0 14 30"~0 10 240~0 7 14"~0

4 130~0 3 9o~a 4 9"~0 4 90~o I 1 21 "~o

Hoofddiagnose 4 130~0 3 9a~o 6 13"~0 2 5"~0 4 8"~0

V-code

naar huis 4 13oro 3 9oro 5 l I"ro 2 Soro 4 8ola
vervolgopname 0 0"~0 0 Oo~o 1 20~0 0 0"~0 0 Oo~o

Het gebruik van de voorziening geeft een toename te zien van het aantal patiënten per
jaar (zie tabel 4.7); dit gaat gepaard met een toename van het beroep op de bereikbaar-
heidsdienst. In 1986 stabiliseerde het aantal patiënten; ook het gemiddelde aantal

crisisdagen nam gedurende de jaren toe van 2,7 naar 3,8. Het gebruik van het crisisbed
blijft evenwel van een zeer korte duur.
Wellicht werd er in de loop der jaren meer tijd ingeruimd om de crisis op te lossen; dit

leidde echter niet tot een duidelijke verandering in de aard van de vervolgoplossing

(zie tabel 4.8). De aard van de vervolgoplossing (naar huis of een vervolgopname in

het APZ) bleef van jaar tot jaar tamelijk constant, met een lichte tendens naar meer

vervolgopnemingen. Mogelijk is hier een samenhang met de ernst van de

psychopathologie.
Van de patiënten die binnen vijf dagen weer naar huis gingen (~SSo~o!) nam het

gemiddeld aantal crisisdagen enigszins toe (van 3,2 naar 4,3); we kunnen evenwel van

een zeer korte crisisopnameduur blijven spreken. Dit gold uiteraard niet voor de
patiënten voor wie een vervolgopname in het APZ noodzakelijk bleek (~450~0); de
gemiddelde duur van de crisisbedopname is hier feitelijk niet relevant.
In het geval van een reguliere opname draagt de verwijzende persoon of instantie (de

behandeling van) de patiënt als regel geheel over aan de kliniek, waar meestal eerst

`rustig' de tijd genomen wordt voor observatie en screening. Deze werkwijze leidt in

het algemeen tot een veel hoger percentage patiënten dat langer dan vijf dagen
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opgenomen blijft. Tevens bleek bij de crisisbedopnameregeling de continuïteit van
zorg beter gewaazborgd; de RIAGG bleef tijdens de gehele opnameduur medeverant-
woordelijk en nam nadien de zorg ook meer als vanzelfsprekend op zich. Interessant is
natuurlijk of de patiënten dit nadien ook zo ervaren hebben (zie het follow-up
onderzoek, hoofdstuk 5).
Bij de opzet is het de bedoeling geweest om de voorziening laagdrempelig te houden;
men hoefde in crisissituaties de intake-procedure van het APZ niet te doorlopen.
Weliswaar hadden de huisartsen geen rechtstreekse toegang tot de crisisbedden, maar
na inschakeling van de RIAGG en diens opnaznevoorkomende strategieën, lag er voor
de RIAGG geen drempel meer. Feitelijk bepaalde de RIAGG welke patiënten werden
opgenomen en niet het APZ.
Bij het APZ bestond vooraf dan ook de vrees dat op deze wijze wellicht patiënten
zonder een uitgesproken psychiatrische stoornis van de bedden gebruik zouden maken
(zwervers, drugsverslaafden etc.). Voorts was men bang dat de huisaztsen de
tussenkomst van de RIAGG als een hinderlijke barrière zouden ervazen en de
betreffende patiënten liever rechtstreeks aan het APZ zouden blijven aanbieden, welke
laatste mogelijkheid steeds open bleef.
Patiënten met louter psychosociale problematiek en zonder psychopathologie in engere
zin werden in het eerste jaaz slechts in beperkte mate (14a~o van het totaal) op de
noodbedden opgenomen. Dit percentage bleef inet de jaren vrijwel hetzelfde (zie tabel
4.8). Deze groep patiënten ging, op één uitzondering na (casus 1), binnen vijf dagen
met ontslag naar huis.
Uit tabel 4.8 blijkt voorts dat bij noodbedpatiënten overwegend sprake was van `echte'
psychiatrische stoornissen, waarbij een verschuiving te constateren valt naar de
hoofddiagnose op as I van de DSM.
In de loop van de jaren zijn RIAGG- en APZ-vertegenwoordigers uit verschillende
regio's naar het Bossche experiment komen kijken en telkens kwam in de discussies
naaz voren dat de regeling staat of valt met wederzijdse vertrouwen in en respect voor
de partnerinstelling. Het idee dat beide paztners voordeel halen uit de regeling, werd
lang niet altijd gedeeld door de bezoekers.
Problemen in de samenwerking zijn er natuurlijk ook geweest. De noodbedden
stonden op een opnameafdeling van het APZ en aan een opname dienden, als bij een
reguliere opname, opnamevoorkomende strategieën vooraf te zijn gegaan.
Het laat zich raden dat klinische medewerkers bij bepaalde, moeilijk te hanteren en
herhaaldelijk terugkerende patiënten wel eens twijfelden aan de ambulante inzet om de
opname te voorkomen. Toch werd ook in dit soort situaties de afspraak gestand gedaan
dat de RIAGG het voortouw hield en werd de patiënt bijvoorbeeld niet overgedragen
aan de eigen polikliniek met de suggestie dat het ambulante proces daar beter zou
verlopen.
De vraag naaz de praktische uitwerking van de begrippen (ambulante) behandelregie
en (formele~Idinische) behandelverantwoordelijkheid werd vaak gesteld; het antwoord
is steevast geweest dat hier op de werkvloer nooit noemenswaardige problemen uit zijn
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voortgekomen. Met name over deze twee begrippen handelde de schriftelijk

vastgelegde samenwerkingsovereenkomst tussen de beide instellingen. Formeel-
juridisch bleef de eindverantwoordelijkheid voor de noodbed-opname bij de klinisch
werkzame psychiater. In de praktijk werd echter hardgemaakt dat de RIAGG-
medewerkers (van verschillende disciplines) zowel de opname-indicatie stelden als de
ontslag-beslissing namen. Feitelijk gebeurde dit steeds na overleg en daarbij was lang
niet altijd sprake van consensus. Dit heeft nooit geleid tot calamiteiten; een enkele keer
tot een heropname enkele dagen later.
De regeling werd uitgevoerd met gesloten beurzen. De verslaglegging werd verzorgd

door de RIAGG, dit om stigmatisering zoveel mogelijk te voorkomen. Dientengevolge

beschikte het APZ uitsluitend over een standaardconsultbrief aan de RIAGG en enige

demografische en somatische (laboratoriumuitslagen e.d.) gegevens. Persoonlijke

werkaantekeningen van de klinisch werkzame psychiater werden buiten het dossier

gehouden.
Als bij een calamiteit de Inspectie het dossier zou hebben opgevraagd op zoek naar een

behandelplan: het zou er niet zijn geweest. In de onderzoeksperiode heeft zich een

dergelijke situatie niet voorgedaan.

Het blijft onduidelijk of de verslaglegging door de RIAGG ook inderdaad heeft
bijgedragen aan een destigmatisering van de patiënt. Duidelijk is in ieder geval
geworden dat de patiënten zelf nauwelijks onderscheid maakten tussen een regulier
opnamebed en een noodbed. Wellicht dat de verwijzend huisartsen de crisisbed-
opname minder als een `echte' opname beschouwden. Dit is van groot belang, daar de

enige statistisch significante factor bij opname een eerdere opname is, (Mendel en
Rappoport, 1969).

4.5 Knelpunten

AI in een vroeg stadium werden de volgende knelpunten naar voren gebracht (Van
Hezewijk, 1984):
- de extramurale voorzieningen van APZ en R1AGG staan in het algemeen onderling

op gespannen voet (Mastboom, 1981). Ambulante hulpverlening zonder klinische

mogelijkheden is echter een illusie, het omgekeerde uiteraard ook;

- de vraag wie de uiteindelijke verantwoordelijkheid en de daaraan gekoppelde
zeggenschap had bij het gebruik van de crisisbedden, bleek een teer punt te blijven. De
RIAGG hanteerde het begrip `multidisciplinair team met specifieke inbreng', terwijl in

het APZ de eindverantwoordelijkheid voor de behandeling binnen het multi-

disciplinaire team bij de psychiater lag;
- een ander heet hangijzer was de verslaglegging. Geprobeerd werd een psychiatrische
stigmatisering, met name bij de eerste opname, zoveel mogelijk te vermijden door de

verslaglegging van de crisisopname, uitschrijfbrief etc. door de RIAGG te laten plaats-

vinden. Enkel de noodzakelijke financiële registratie geschiedde door het APZ. Deze

oplossing werd gekozen om de crisisinterventieopname als een opname in een



100
crisisinterventiecentrum te labelen en tegenover de buitenwereld niet het stigma van
een psychiatrische opname te verspreiden. Een apart centrum met een dergelijk klein
aantal bedden is economisch niet realiseerbaar.
Deze knelpunten van ruim tien jaar geleden zijn nog verrassend actueeL Het
samengaan c.q. fuseren van APZ en RIAGG lijkt hiervoor een goede oplossing te
bieden (zie hoofdstuk 7).
In de loop van de jaren tachtig werd een aantal vragen gesteld n.a.v. het
crisisbedexperiment (Van Hezewijk, 1984a en b; Freriks e.a., 1985; Van Hezewijk e.a.,
1988). Het is interessant om de destijds gegeven antwoorden te vergelijken met de
antwoorden die we nu, ruim een decennium later, zouden geven .

4.6 Conclusie

Concluderend wordt nu getracht antwoord te geven op de bij 4.2. gestelde vragen.

1 Zijn de vooraf geformuleerde doelstellingen (zie 4.3) gehaald?
- Er is een kortdurende klinische interventiemogelijkheid gecreëerd waar de patiënt
niet definitief wordt overgedragen van ambulante naar klinische setting. De opname is
inderdaad korter van duur dan een standaardopname.
- Verbetering van kwaliteit is mceilijk te bewijzen. Bij aanname dat betere continuïteit
van zorg kwaliteitsverbetering is, is dit aannemelijk. Continuiteit van zorg van ambu-
lant naar klinisch en omgekeerd werd bij de patiënten op het crisisbed per definitie
geboden, conform de doelstelling.
- De stigmatisering is vermoedelijk verminderd, omdat het APZ geen uitschrijfbrief
heeft gestuurd. De enige factor met statistische significantie bij heropname, nl. een
eerdere opname, werd althans vanuit het APZ niet schriftelijk vastgelegd. De patiënt
wist natuurlijk wel dat hij opgenomen geweest was. Zijn beleving c.q. mening hierover
en over stigmatisering, wordt duidelijk in het follow-up onderzoek.
- Verbetering van de samenwerking vond plaats (al was het maar als Hawthorne-
effect). Of de patiënt hiervan iets merkte, komt naar voren in het follow-up onderzoek.
- Voor de crisisbedopnameregeling zijn geen extra middelen uitgetrokken. Bestaande
bedden op een opnameafdeling werden gebruikt. De vraag of de functie geen kosten
gegenereerd heeft is niet te beantwoorden. Zonder crisisbedopnameregeling kan de
afdeling al dan niet hetzelfde bedbezettingspercentage gehad hebben.
Kortom: de doelstellingen lijken gehaald te zijn. In het volgende hoofdstuk zal duide-
lijk worden of het follow-up onderzoek de resultaten van de (programma~valuatie
bevestigde.

2 Hoe en waarmee zijn de resultaten bereikt ( procesevaluatie)?
Over het proces valt te melden dat de bereikbaarheidsdienst gestart is onder druk van
de overheid (verplichting voor het gehele land). De crisisbedopnameregeling was een
initiatief van een aantal RIAGG- en APZ-medewerkers, die hier later ook uitgebreid
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over publiceerden (Van Hezewijk, 1984 a en b; Freriks, Van Hezewijk en Sloot, 1985;

Van Hezewijk, Visser en De Wilde, 1988). De samenwerking was zeer succesrijk

omdat er voortdurend sprake was van een win-winsituatie.

3 Welke criteria zijn indicatief voor welslagen of falen (indicatoren)?
De initiatiefnemers moeten het goed met elkaar kunnen vinden. Over de inhoud van

het werk moet niet te verschillend gedacht worden: het APZ moet niet te klinisch, de
RIAGG niet te sociaal-psychiatrisch denken. De directies van de beide instellingen

moeten het samenwerkingsproject op zijn minst gedogen.

4 Wat zijn de mogelijkheden en bedreigingen?
Een van de mogelijkheden was dat dit project, met enige andere projecten (Van

Hezewijk, Buis en Visser, 1986) `bottom-up' zou leiden tot een samenwerking van

APZ en RIAGG als geheel. Dit vereiste meer dan gedogen van de zijde van beide

directies, zodat deze kans in de jaren tachtig bleef liggen. Nu, ruim tien jaar later, vindt

deze samenwerking, inmiddels uitgemond in een fusie, alsnog `top-down' plaats.

Een `bedreiging' is niet uitgekomen: het crisisbedproject leek sterk afhankelijk te zijn

van initiatief- c.q. deelnemers die het gced met elkaar kunnen vinden.

Met nieuwe verantwoordelijken bij de RIAGG-bereikbaarheidsdienst en de APZ-

opnameafdeling ging het project echter niet ter ziele, maar kreeg wel een enigszins

andere invulling.

5 Zijn er mogelijkheden voor follow-up onderzoek (productevaluatie)?
In het volgende hoofdstuk worden retrospectieve gegevens van een follow-up

onderzoek onder een experimentele grcep (n-144) beschreven, bestaande uit alle cri-

sisbedpatiënten vanaf 1 mei 1983 tlm 30 april 1987 uit de regio van de RIAGG `s-

Hertogenbosch e.o.). Deze groep wordt vergeleken met een controlegroep (n-79),

bestaande uit alle overige patiënten die in dezelfde periode door de RIAGG `s-

Hertogenbosch uit de eigen regio aan dezelfde afdeling zijn aangeboden voor reguliere

opname, en een controlegroep (n-95), bestaande uit alle patiënten, die door de RIAGG

`s-Hertogenbosch uit de eigen regio aan twee andere afdelingen aangeboden zijn voor

reguliere opname. De tweede controlegrcep diende om eventuele Hawthorne-effecten

na te gaan.

4.7 Casuïstiek crisisbedopnameregeling

1 De enige psychosociale crisis waarbij geen psychische stoornis kon worden

vastgesteld (V-code) en waarbij de patiënt niet binnen vijf dagen naar huis ging, betrof

een zwakbegaafde jonge vrouw die uit het Caribisch gebied naar ons land was

gestuurd, waar niemand haar wilde opvangen en de RIAGG zich over haar ontfermde.

Na vijf dagen bleek nog steeds niemand een slaapplaats voor haar gevonden te hebben,

zodat noodgedwongen een verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis volgde, zonder
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indicatie. Voorheen werd gevreesd dat deze situatie (zwervers) zich vaker voor zou
doen, hetgeen een ontoelaatbare psychiatrisering tot gevolg zou hebben. Deze vrees is
in de praktijk dus niet (of nauwelijks) bewaarheid geworden.

2 Een andere angst (van het APZ) was dat men aldus de ambulante dienst (RIAGG)
een vrijbrief zou geven om ook patiënten waarvoor het APZ geen
verantwoordelijkheid heeft ( bijv. patiënten van een geheel andere regio) op de ` eigen'
crisisbedden op te nemen.
Deze angst werd wel bewaarheid, maar de gevolgen bleken niet zo vreselijk te zijn. Zo
werd een ernstig gestoorde vrouw uit het noorden des lands en bij familie op bezoek op
een crisisbed gelegd, waama in de volgende dagen ovemame gevraagd werd aan het
eigen regionale APZ, alwaar de patiënt uitgebreid bekend was. Het probleem zou zich
dan voor kunnen doen dat dit ziekenhuis overname weigert, omdat de patiënt niet in
eerste instantie bij hen is aangemeld. In de praktijk gebeurt dit niet (of zelden).
Eenmaal duurde overplaatsing niet enkele dagen, maar enkele weken, waardoor de
R1AGG lange tijd een der crisisbedden miste. Dit feit maakte hen voor de toekomst
weer voorzichtiger.
Een andere keer eiste de familie geprolongeerd verblijf in `s-Hertogenbosch, hetgeen
na een verklazend gesprek niet gehonoreerd werd.

3 Een jonge vrouw met een persoonlijkheidsstoomis, die al vele jaren bekend was
binnen de psychiatrie, had de laatste jaren doorgebracht in een gezinsvervangend
tehuis. Ze was van daantit getrouwd met een zeer gestoorde medebewoner en met hem
op een flat gaan wonen, hetgeen onhaalbaar bleek. Crisisopname op een crisisbed
volgde, omdat de draagkracht van de beide echtelieden de door hen zelfgekozen
leefsituatie niet toeliet. Na vijf dagen werd patiënte ontslagen met het advies om toch
maaz weer terug te gaan naar het gezinsvervangend tehuis.

4.8 Tot slot

Ruim een jaar na de implementatie van de RIAGG's over geheel Nederland werden
de RIAGG's met ingang van 1 april 1983 wettelijk verplicht om gedurende 7 x 24 uur
per week bereikbaar en beschikbaaz te zijn voor acute hulpverlening. Tegelijkertijd
werd in de regio `s-Hertogenbosch een crisisbedopnameregeling (COR)
geïntroduceerd. Het was een initiatief van het APZ, maar in samenwerking met de
RIAGG. Het samenwerkingsproject was tcentertijd nog een zeldzaam fenomeen dat
later evenwel veel navolging zou vinden.
In dit hoofdstuk werd deze crisisbedopnameregeling geëvalueerd, voornamelijk
explorerend-beschrijvend. De vooraf in 1983 geformuleerde doelstellingen lijken
gehaald te zijn. Harde conclusies zijn echter nog niet te trekken in dit hoofdstuk (de
dato 1990).
Een feit is dat de crisisbedopnameregeling -een regeling tussen APZ en RIAGG- een
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kortdurende klinische interventiemogelijkheid is onder regie van de ambulante zorg.
Een aantal knelpunten van weleer, zoals verslaglegging en verantwoordelijkheid,
verdampen binnen geïntegreerde GGZ-instellingen als het ware, zoals de geschiedenis

(in de jaren negentig) imniddels heeft geleerd.
Het samenwerkingsproject is gedurende vijftien jaren gecontinueerd. In 1998 zijn het

APZ, de RIAGG en de RIBW in deze regio gefuseerd tot de GGZ `s-Hertogenbosch.

In het follow-up onderzoek (hoofdstuk 5) zal duidelijk worden of de voorlopige

conclusies bevestigd worden.
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Hoofdstuk 5 Follow-up onderzoek vau de crisisbedopnameregeling
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5.2.11 Kwaliteitsbewaking
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5.4.2 Opnameduur(bekorting) en ambulantisering
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5.5 Samenvatting van de bevindingen
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5.1 Relevantie en vraagstelling

5.1.1 Inleiding

Om het beleid t.a.v. crisisinterventie-opnames duidelijker in beeld te krijgen is het van
belang om de vragen van Kirschner en Caton (zie hoofdstuk 3) in herinnering te
roepen: op welk punt is een crisis-interventie resp. opnameduur zo kort dat het niet
langer effectief is (Kirschner, 1982), of anders gezegd: `how brief is too brieP (Caton,
1987) en bij wat voor populatie (Caton, 1989)? Het belang van het onderzcek is dus
tegelijkertijd een zorginhoudelijk en een economisch belang: binnen welke tijdsduur
en tegen welke kosten kan een effectieve crisisopname gedaan worden zonder
onverantwoorde risico's te nemen en bij wat voor soort patiënten?
In de Nieuwe Nota (1984) werd gepleit voor dergelijk onderzcek: onderzoek dat
gericht is op de vraag of kortdurende therapieën effectief en verantwoord zijn zonder
het gevaar van kwaliteitsverlies (blz. 59). Onderliggende vraag in dit onderzoek is of
de opnameduw bekort kan worden en ambulantisering door een crisisbed-
opnameregeling bevorderd wordt.

5.1.2 Relevantie

Het onderzoek heeft zowel wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie.
In wetenschappelijk opzicht is het van belang dat onderzoek naar de (zeer) korte
psychiatrische opnameduur in andere landen weliswaar al uitgebreid is bestudeerd,
maar in Nederland nog nauwelijks. In de V.S. is een verkorting van de opnameduur,
dat wil zeggen korter dan standaard, niet minder effectief gebleken. Maar de vraag is
of dat voor Nederland ook geldt. Zo nee, waarom dan niet? En zo ja, dan wordt een
gedachte die al tientallen jaren rondwaart, met onderzceksresultaten onderbouwd.
Het maatschappelijk belang komt onder meer naar voren in het overheidsstreven naar
verkorting van de behandelduw; verwezen mag worden naar de Nieuwe Nota
Geestelijke Volksgezondheid (blz. 59). Dit streven is vooral ideologisch geïnspireerd,
maar nauwelijks empirisch onderbouwd.
Belangrijk is natuurlijk ook wat de patiënt zelf ervan vindt; zijn mening wordt
gevraagd.

5.1.3 I~raagstelling

Bij het onderzcek wordt nagegaan of een experimentele vorm van crisisinterventie
(onderLOeksgrcep) effectiever is dan de traditionele vorm (controlegrcepen). De
experimentele behandeling wordt vergeleken met een traditionele behandeling, waarbij
het enige verschil is dat bij de experimentele groep binnen vijf dagen door de RIAGG
geprobeerd wordt om de behandeling weer ambulant te krijgen. Een wetenschappelijke
prcefopstelling (prospectief, gerandomiseerd, dubbelblind, met controlegrcep) was
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praktisch niet haalbaar, zodat het onderzoek retrospectief, niet gerandomiseerd, niet

dubbelblind is uitgevoerd, maar wel met twee controlegrcepen.

De specifieke factor, nl. de behandeling binnen vijf dagen weer ambulantiseren door

voortdurende participatie van de RIAGG, kan echter niet zonder meer verantwoorde-

lijk gesteld worden voor eventuele verschillen in `uitkomsten'. Er kan immers sprake

zijn van verschillen in populatie tussen experimentele en controlegroepen ten gevolge

van specifieke indicatiestelling. Dit laatste is niet uitgesloten. Wanneer we de

onderzoeksgroep vergelijken met de beide controlegroepen, is er sprake van

pragmatisch onderzoek met als vraagstelling: werkt het, ofwel werkt het beter dan de

standaardbehande I ing?
Van alle drie de groepen worden `kenmerken' (5.2.5) en `uitkomsten' (5.2.8)

nagegaan.
Bij de `uitkomsten' zijn variabelen die iets zeggen over de opnameduur, de recidiefper-

centages, de nazorgcompliance etc. van belang om de vraag te beantwoorden of ambu-

lantisering bevorderd wordt.

5.2 Opzet van het folllow-up onderzoek

5.2.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk was sprake van een programma-evaluatie (evaluatief, explore-

rend). Het begrip `programma' wordt in de Nota Functies van de GGZ (NRV, 1989)

gedefinieerd als `een goed omschreven en in de tijd gefaseerd complex van werk-

zaamheden ter realisering van bepaalde, eveneens goed omschreven dcelstellingen'.

De crisisbedopnameregeling kunnen we dus opvatten als een programma, namelijk

`een aantal onderling gecodrdineerde activiteiten, waatmee een bepaalde dienst

verleend wordt en een bepaald effect bewerkstelligd wordt' (Donker, 1987).

Het wetenschappelijk karakter van programma-evaluatie wordt verschillend

beoordeeld. De in dit follow-up onderzcek verzamelde empirische gegevens hebben

veeleer een pragmatische dan een verklarende betekenis. Donker concludeert dat pro-

gramma-evaluatie zich ongeveer halverwege tussen zuiver wetenschappelijk

onderzoek en actieonderzcek bevindt en de doelstellingen (kennisproductie en

verandering van het onderzoeksobject) ongeveer gelijkelijk nastreeft. Na proces-

evaluatie in het vorige hoofdstuk wordt een poging gedaan tot productevaluatie: van

een experimentele en twee controlegroepen worden kwantitatieve gegevens ve~zameld.

Retrospectief bij het instituut waar de experimentele crisisinterventie heeft

plaatsgevonden en retrospectief bij de instellingen die voor de nazorg hebben gezorgd.

En bij de patiënten zelf in de vorm van vragenlijsten. Hierdoor wordt bij verschillende

bronnen nagegaan of de doelstellingen als product gerealiseerd zijn en in welke mate

bij hoeveel patiënten.
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5.2.2 Onderzoekshypothese

De onde~zoekshypothese luidt als volgt:
Er is geen verschil in `kenmerken' en `uitkomsten' tussen patiënten die van mei 1983
tot mei 1987 gebruik maakten van de crisisbedopnameregeling (-onderzoeksgroep) en
patiënten die in dezelfde periode gebruik maakten van de reguliere opnameregeling
(-controlegrcep), behalve in de:
- opnameduur en het percentage dat minder dan vijf dagen opgenomen blijft (doel-
stelling 1);
- continuïteit van extra- naar intramur3al en de compliance m.b.t. de nazorg (doelstel-
ling 2);
- mate van stigmatisering (doelstelling 3);
- samenwerking van de hulpverlening bij opname en ontslag (doelstelling 4);
- kosten-batenverhouding (doelstelling 5) en wel in positieve zin t.g.v. de
experimentele groep.
Kortom, de hypothese is dat het experiment zijn vooraf geformuleerde dcelstellingen
waarmaakt.

5.2.3 Operationalisatie

De operationalisatie van de eerste doelstelling stond centraal: de opnameduur was
gemakkelijk te bepalen en het percentage dat langer dan vijf dagen klinisch bleef, ook.
Definitieve overdracht naar de klinische setting werd gedefinieerd als een verblijf dat
langer duurde dan vijfdagen, waarna de RIAGG de zorg definitief overdroeg.
De operationalisering van de tweede doelstelling was moeilijker. Maar bij aanname
van de hypothese dat continuïteit van zorg verbetering van kwaliteit inhoudt, kon
vervolgens worden nagegaan of deze continuïteit van zorg ook in de praktijk werd
waargemaakt. Dit gebeurde via follow-up onderzoek onder de patiënten en nazorgin-
stanties (nazorgcompliance).
Ten aanzien van de derde dcelstelling (minder stigmatisering) was operationalisering
zeer mceilijk. Een drietal rechtstreekse vragen, gesteld aan patiënten, werd in een
follow-up enquête opgenomen.
De vierde doelstelling, verbetering van samenwerking, draagt te veel een
waardeoordeel in zich om objectief te benaderen. Gevraagd werd aan de patiënten of
zij iets gemerkt hebben van de betrokkenheid van de RIAGG bij opname en ontslag.
Hierop wordt ingegaan in paragraaf 5.4.6.
De vijfde doelstelling komt bij de kosten-batenanalyse in de volgende paragraaf ter
sprake.
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5.2.4 Operationalisatie van de begrippen

Opnameduur

Voor een theoretische benadering van dit begrip mag verwezen worden naar hoofd-
stuk 3.
In de evaluatie van de crisisbedopnameregeling wordt bekeken of de opnameduur
inderdaad korter is. Bij zowel de experimentele groep als bij de controlegroepen wordt
onder opnameduur verstaan het aantal dagen dat een patiënt binnen het APZ verblijft
volgens de geautomatiseerd opgeslagen gegevens van de patiëntenadministratie, dus

het aantal dagen van opnamedatum tot ontslagdatum. De opnamedatum ligt binnen de
periode OI-OS-1983 en 30-04-1987. De ontslagdatum ligt tussen OS-OS-1983 en 31-12-
1989. Opnamedagen na deze laatste datum worden niet meer meegeteld, niet voor de
experimentele en niet voor de controlegroepen. De laatst opgenomen patiënten uit april

] 987 zijn dan inmiddels ontslagen of ruim meer dan twee jaar opgenomen, dus
volgens de definiëring uit paragraaf 3.1.2 geïnstitutionaliseerd.. Bij de vergelijking van
de groepen, worden termijnen van dagen gehanteerd.

Continuïteit van zorg

Onder continuïteit van zorg wordt wel verstaan continuïteit van het zorgproces en
continuïteit van hulpverlener; hier wordt het in praktische zin opgevat als continuïteit
van behandelteam. Hetzelfde RIAGG-crisisteam dat voor en na de crisibedopname
verantwoordelijk was voor de behandeling van de betreffende patiënt, blijft ook tijdens
de crisisopname de behandelregie houden.
In de praktijk betekende dit dat de patiënt voor opname altijd eerst op een locatie
buiten het APZ door een RIAGG- (of CAD-)medewerker werd gezien. Als de indicatie
`crisisopname' was gesteld, begeleidde deze zelfde medewerker de patiënt tot op de
opnameafdeling, alwaar een opnamegesprek plaatsvond in aanwezigheid van de
opnamearts of de dienstdoend arts resp. psychiater.
Als de opname `s avonds, `s nachts of in het weekend plaatsvond, werd op de
eerstvolgende werkdag een overlegmoment gepland tussen RIAGG-medewerker en
medewerkers van het klinische afdelingsteam om het behandelbeleid vast te stellen.
Een nieuwe afspraak voor overleg werd gemaakt op de laatste opnamedag, dus
maximaal vijf dagen na opname; hierin werd beslist over een definitieve klinische
opname of ontslag en voortzetting van de ambulante behandeling, nog steeds onder de
behandelregie van het RIAGG-crisisteam.
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Compliance met betrekking tot de nazorg

In ons onderzoek wordt gesproken van compliance met betrekking tot de nazorg,
wanneer sprake is van een betrouwbare effectuering van de nazorg binnen drie maan-
den. We spraken eerder (3.1.4) van betrouwbaar, indien we binnen deze periode een
aantekening van een behandelcontact in het dossier van de nazorginstantie vonden. De
nazorginstantie kon zijn: RIAGG (in verreweg de meeste gevallen i.v.m. de gangbare
praktijk, dat de verwijzende instantie in principe ook de nazorginstantie werd), het
CAD, de dagkliniek RvA, de polikliniek RvA en de dag- of polikliniek Coudewater.

Dit zijn alle mogelijke nazorginstanties binnen het GGZ-circuit van de regio `s-

Hertogenbosch. Nazorg buiten de regio is theoretisch uiteraard ook mogelijk. Den
Bosch had destijds nog geen PAAZ, dus een enkeling zal in een PAAZ in Eindhoven,
Tilburg of elders behandeld zijn, maar voor de nazorg na klinische opname in RvA is
dit onwaarschijnlijk. Ook nazorg bij een zelfstandig gevestigde psychiater of
psycholoog is mogelijk, maar i.v.m. de verwijsmogelijkheden in de regio destijds

eveneens onwaarschijnlijk. De antwoorden van de patiënten in de follow-up enquête,
gaven geen aanleiding tot de gedachte dat het nazorgbeeld niet nagenoeg compleet zou
zijn.

Stigmatisering

Van den Hout (1985) noemt stigmatisering een extra handicap voor ex-psychiatrische
patiënten. Hierbij doelt hij op het gegeven dat patiënten die in een APZ opgenomen
zijn geweest in de samenleving met vooroordelen tegemoetgetreden en anders
behandeld worden. [n de sociologische literatuur, stelt hij, wordt deze stigmatisering
vaak opgevat als één van de belangrijkste factoren die een heropname bepalen; in zijn
onderzoek vindt Van den Hout een bevestiging van deze opvatting. De mate van
stigmatisering is mceilijk te tcetsen. Hier is gekozen voor een drietal rechtstreekse
vragen aan patiënten in de follow-up enquête. De vragen handelen over de angst van
de betrokkene voor stigmatisering, of deze angst bewaarheid is gebleken en of het
contact met de familie anders is geworden.

Samenwerking

De vierde dcelstelling van het crisisbedexperiment was een verbetering van de
samenwerking. Hierbij wordt gedoeld op de samenwerking tussen medewerkers van
de RIAGG en het APZ, in het bijzonder tussen medewerkers van de
bereikbaarheidsdienst en de betreffende opnameafdeling. De toename van de
onderlinge contacten als gevolg van het experiment zou de kwaliteit van de
samenwerking theoretisch bezien positief, negatief of in het geheel niet kunnen
beïnvloeden.
Wat te verstaan onder kwaliteit van samenwerking? Hiervoor zijn vooraf geen criteria
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opgesteld. Is hierbij de mening van de samenwerkende partners het belangrijkst of de
mening van de patiënten? Gekozen werd voor een aantal vragen in dezen aan patiënten
in de follow-up enquête. Gevraagd werd naar de betrokkenheid van de RIAGG-
medewerkers voor, tijdens en na de crisisopname. Of deze betrokkenheid wel of niet is
opgemerkt door de patiënt, zegt natuurlijk nog weinig of niets over de kwaliteit van de
samenwerking.
Feitelijk werd dus meer de door de patiënten waargenomen betrokkenheid van de
verschillende medewerkers dan de onderlinge samenwerking nagegaan.

Kosten en baten

Geprobeerd is een kosten-batenanalyse te maken, met andere woorden om de voor- en
nadelen van dit experiment in financiële termen te wegen, afgezet tegen die van de
standaardsituatie. De generaliseerbaarheid van deze analyse is uiteraard beperkt.
Sommige kosten of baten zijn gemakkelijk in harde cijfers uit te drukken (bijv.
opnamedagen), andere juist zeer moeilijk (bijv. ziekteverzuim). Het is belangrijk om
de moeilijk te bepalen kosten en baten desondanks in de overwegingen te betrekken;

zij zouden een maatschappelijk relevant doel kunnen dienen. De kosten-batenanalyse

zou ook op overheidsniveau gemaakt kunnen worden om te beoordelen wat een
bepaald programma de (rijks-, provinciale, gemeentelijke) overheid kost of bespaart.
Een poging om een analyse te maken op instellingsniveau (RIAGG- resp. APZ-niveau)
is wel gedaan, maar heeft gelet op de complexiteit van de materie geen publiceerbaar

resultaat opgeleverd.

5.2.5 Patiëntenpopulatie en demografische kenmerken

Patiëntenpopulatie

Om na te gaan hoe de crisisbedopnameregeling functioneerde, werd een
onderzoeksgrcep (n- 144) bestaande uit alle crisisbedpatiënten vanaf 1 mei 1983 trm
30 april 1987 uit de regio van de RIAGG `s-Hertogenbosch e.o. vergeleken met een
controlegrcep 1(n-74), bestaande uit alle overige patiënten die in dezelfde periode

door de RIAGG uit de eigen regio aan dezelfde afdeling zijn aangeboden resp.
opgenomen in het kader van een reguliere opname, en een controlegrcep 2(n- 95),
bestaande uit alle patiënten die door de RIAGG uit de eigen regio aan twee andere
afdelingen zijn aangeboden voor reguliere opname.
De tweede controlegrcep dient om eventuele Hawthorne-effecten na te gaan, die op de

experimentele afdeling een rol zouden kunnen spelen. Alle via de RIAGG opgenomen
patiënten zitten daarmee in het onderLcek, aangezien er in `s-Hertogenbosch maar drie
opnameafdelingen zijn (a-selecte opname).



112
Tabel 5.1

Onderzoeksgrcep Ogr. Crisisbedopnameregeling afdeling 1 n- 144

Controlegroep 1 C I Reguliere opnameregeling afdeling 1 n- 74

Controlegroep 2 C2 Reguliere opnameregeling afd. 2 en i n- 9~

Inclusiecriteria

Alle patiënten die tussen 1 mei 1983 en 30 april 1987 door de RIAGG `s-
Hertogenbosch vanuit de eigen regio op Reinier van Arkel zijn opgenomen.
Dit houdt dus in:
- alle diagnostische categorieën;
- medicamenteus en niet-medicamenteus behandelde patiënten;
- mannen en vrouwen;
- patiënten vanaf 18jarige leeftijd;
- alleen klinische patiënten.

Ezclusiecriteria

- patiënten die niet door de RIAGG `s-Hertogenbosch zijn aangeboden;
- patiënten jonger dan 18 jaar;
- niet-klinische patiënten;
- patiënten die niet uit de regio van de RIAGG `s-Hertogenbosch e.o. komen.

Demografische kenmerken van de patiëntenpopulatie

aDomicilie
Laatste woonplaats. (Volgens codering van de VNG)
Stad ofdorp in de regio's-Hertogenbosch.
Het percentage stadsbewoner is respectievelijk 760~0, 760~o en 580~0.

b Leeft~d
In controlegrcep 2 zitten meer patiënten ouder dan 65 jaar (16) dan in de
onderzoeksgroep ( 7) en in controlegroep 1(4).
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c Geslaclzt

Tabel 5.2

Ogr. C 1 C2

Mart 53oro 41 oro 48"ro

Vrouw 47oro 59oro 52oro

totaal (IOOo~o) n-144 n-74 n-95

In controlegroep 1 zitten meer vrouwen.

d Godsdienst

Tabe15.3

Ogr. C 1 C2

r.k. 79oro 7Soro 75oro

prot. 10"ro lOolo 16oro

Geen 8oro 11 "Io Soro

Anders 3olo I oro 4oro

totaal (1000~0) n-144 n-74 n- 95

e Nationaliteit

Tabel 5.4

Ogr. C 1 C2

N L 99"ro 97oro 98oro

niet-NL loro 3oro 2oro

totaal (1000~0) n-144 n- 74 n- 95
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f Herkomstmilieu

Tabel 5.5

Og. C 1 C2

solitair 40"~a 420~0 370~0

ouderlijk gezirJpleeggeán 80~0 160~0 8a~o

eigen geziniklooster 37"~0 39"~a 44"~0

kosthuislvriend(in) 12"Io 7"~0 6"Ia

bejaardencentrum Oo~o I o~0 1 o~a

speciaal verzorgd milieu 20~0 30~0 30~0

sterk wisselend milieu la~o 0"~0 1"Io

totaal (1000~0) n-144 n-74 n-95

g i~erw~zende instantie

[n dit onderzoek zijn er maar twee mogelijkheden:
- RIAGG: resp. 141, 69 en 93;
- CAD: resp. 3, 5 en 2.
Het is duidelijk dat het overgrote deel van de verwijzingen via het RIAGG loopt.

h Burgerlijke staat

Tabe15.6

Og. C 1 C2

Ongehuwd 370~0 42"~0 34a~o

Gehuwd 33"~0 190~0 38oro

gescheiden 26"~0 310~0 21 "~o

weduwelnaar 4ol0 80~0 70~0

totaal (1000~0) n-144 n-74 n~5

Er is een aanmerkelijk verschil tussen de groepen wat betreft burgerlijke staat.
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5.2.6 Representativiteit en vergelijkbaarheid

Representativiteit

Generalisatie naar de populatie van alle door een RIAGG voor een crisis- of regulier
APZ-bed aangeboden patiënten in Nederland is onmogelijk.
- Het gaat niet om alle patiënten die in de regio `s-Hertogenbosch voor een crisisbed of
een regulier bed door de RIAGG worden aangeboden aan een APZ. Het APZ
Coudewater neemt sporadisch via de RIAGG patiënten op uit de RIAGG-regio. Er was
overigens geen andere opnamemogelijkheid (geen PAAZ ofPL1K).
- Tevens gaat het om een populatie klinische patiënten uit een provinciestad, waar-
schijnlijk onvergelijkbaar met de populatie uit de grote steden in het westen des lands.
- Ten derde zijn in andere plaatsen vaak alternatieve opnamemogelijkheden voorhan-

den (crisiscentrum, PAAZ, PCJK etc.).
- Wat betreft vergelijkend onderzoek geldt nog als extra beperking dat zogenaamde
buitenregionale patiënten werden uitgesloten.

Vergel~kbaarheid van de onderzoeksgroep en de controlegroepen

Aangezien er geen randomisatie heeft plaatsgevonden, is wetenschappelijke vergelij-
king van twee behandelcondities eigenlijk niet aan de orde.
Nagaan van het slagen van een randomisatieprocedure is dus niet nodig; des te meer
was van belang om na te gaan of de experimentele groep en beide controlegroepen in
kenmerken van elkaar verschillen.
Opvallend is dat de reguliere opnames op de afdelingen 2 en 3 van Reinier van Arkel
minder uit de stad (`s-Hertogenbosch, Vught, Rosmalen) komen, meer 65jarigen
kennen, meer uit een gezins-context komen en gehuwd zijn. De beide groepen van
afdeling 1 van Reinier van Arkel zijn vergelijkbaar behalve wat betreft de lagere man-
vrouwverhouding en het lagere percentage gehuwden in controlegrcep 1. Een
matchingsprocedure is wel overwogen, maar werd niet zinvol geacht.

5.2.7 Onderzoeksmethodiek

In de V.S. is met name in de jaren zestig veel ervaring opgedaan met programma-
evaluatie die gekoppeld was aan de ontwikkeling van de Community Mental Health.
De Community Mental Health Centers hadden de verplichting om hun programma's te
evalueren. De oorspronkelijke gedachte dat hiermee de gehele Community Mental
Health zou kunnen worden doorgelicht is een illusie gebleken. Er was een accentver-
schuiving merkbaar van meer procesevaluaties naar outcome- en effectevaluaties
(Donker, 1985). In hoofdstuk 4 werd een procesevaluatie van de crisisbedregeling
beschreven, die in de jaren tachtig reeds gepubliceerd werd in Medisch Contact. Dit
hoofdstuk is een poging tot een effectevaluatie. Donker meldt ook dat er onder de
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Amerikaanse evaluatoren die terugblikken op de ervaringen van de afgelopen jaren,
een opvallende eensgezindheid is over het type onderzoek dat men voor de toekomst
aanbeveelt: `quasi-experimenten', `natuurlijke experimenten' of ineer algemeen
gesteld onderzcek.
De crisisbedregeling is getoetst door middel van:

1 Retrospectief onderzoek bij het APZ:
- statistische bewerking van geautomatiseerde PIDG-gegevens;
- dossieronderzoek bij het APZ Reinier van Arkel.

2 Retrospectief onderzoek bij de nazorginstanties in de vorm van dossieronderzcek bij:
- RIAGG `s-Hertogenbosch;
- CAD `s-Hertogenbosch;
- poli Reinier van Arkel;
- dagkliniek Reinier van Arkel;
- kliniek Coudewater;
- APZ Voorburg;
- RIBW `s-Hertogenbosch.

3 Follow-up onderzoek:
- gestructureerde enquëte per post;
- schriftelijk en telefonisch rappel.

5.2.8 `Uitkomsten'

De `uitkomsten' of effecten van het crisisbedopname-experiment in vergelijking met
de traditionele opnameregeling worden hier verder beschreven; aldus wordt de
experimentele grcep vergeleken met de twee controlegroepen.
1 Met behulp van de retrospectieve APZ-dossiergegevens (zie bijlage 3) werd doelstel-
ling 1 van het crisisbedopnameprogramma onderzocht. Zowel de opnameduur als het
percentage patiënten dat binnen vijf dagen weer ambulant (behandeld) werd, werd
nagegaan voor de experimentele grcep en de beide controlegroepen. Daamaast werden
het institutionaliseringspercentage en het heropnamepercentage bekeken, evenals de
categorieën `overleden vanwege een natuurlijke doodsoorzaak', `suïcide' (tijdens en na
opname), `ontslag naar ambulant' en `ontslag naar instelling' (Voorburg, RIBW,
elders).
2 Met behulp van de retrospectieve nazorginstantiegegevens werd doelstelling 2
onderzocht, namelijk de compliance met betrekking tot de nazorg.
3 Met behulp van follow-up gegevens uit de patiëntenenquête (zie bijlage 4), werd
doelstelling 3 onderzocht, namelijk de stigmatisering zoals beleefd door de patiënten.
Tevens werden nogmaals de opnameduur en de continuïteit van zorg van extra- naar
intramuraal en van intra- naar extramuraal (compliance met betrekking tot de nazorg),
dus de doelstellingen 1 en 2, als `uitkomsten' bij de patiënten zelf geverifieerd.
`Institutionalisering', `heropnames', `medicatie', `verslaving', `woon-situatie' en `in-
komstenbron voor opname en heden', `huisartsbezcek', `sociaal functioneren', `SAS',
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`psychopathologie' werden bij de patiënten zelf nagegaan, maar worden in dit
prcefschrift niet beschreven. Last but not least werd de `tevredenheid' onderzocht. De
satisfactiecijfers worden wel gepresenteerd.

5.2.9 Beslissingscriteria

In de retrospectieve studie deden alle geselecteerde patiënten mee. Ongeveer 950~o van
de APZ-dossiers en 850~o van de RIAGG-dossiers werden bekeken. In de follow-up
studie werden alle patiënten aangeschreven van wie het adres bekend was. Patiënten
van wie het adres niet meer te achterhalen was, noch het telefoonnummer, en patiënten
die expliciet weigerden mee te doen, behoorden tot de non-responders. Patiënten die
overleden waren, kregen geen enquête toegestuurd; ook hun familie niet. Gepoogd
werd om een responspercentage van SOo~o te behalen. Bij dit type onderzoek leek dit
responspercentage een haalbare hoeveelheid. In het dossíeronderzoek bij de RIAGG
`s-Hertogenbosch, het CAD en Coudewater deden die patiënten mee, van wie een
dossier aanwezig was. De onderzoeken werden geanonimiseerd uitgevoerd (volgens
criteria van de GHIGH). Decodering zou enkel bij calamiteiten geschieden en is niet
nodig gebleken.
Pas in latere instantie, na afsluiting van de tennijn van gegevensverzameling, maar
voor de gegevensverwerking, werd besloten om patiënten die van buiten de regio van
de RIAGG `s-Hertogenbosch kwamen, van het onderzoek uit te sluiten. Uiteraard
zowel in de experimentele als in de beide controlegrcepen. De redenen hiervoor waren:
- een extreem laag responspercentage op de enquête, mede door opsporingsproblemen;
- het relatief grote aantal buitenregionale patiënten in de experimentele groep;
- de niet te controleren compliance met betrekking tot de nazorg in de regio van her-
komst.
Van de 313 patiënten uit de drie onderzoeksgroepen respondeerden er 180, dat wil
zeggen 57,So~o. Ongeveer 850~o van de RIAGG-dossiers en ongeveer 950~o van de APZ-
dossiers werden ter verificatie nagezocht.
De (respons)percentages zijn:

Tabel 5.7

Follow-up enquête

Ogr. - 144 respons (72) 50"~0

C I - 74 respons (49) 66"~0

C2 - 95 respons (59) 62"~0
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5.2.10 Gegevensverzameling en -verwerking

In 1988 is een retrospectieve pilotstudie uitgevoerd van de patiëntenpopulatie van 1986
door C. Koopal, onder leiding van W. van Hezewijk.
In 1988~1989 is een follow-up pilotstudie uitgevoerd van de patiëntenpopulatie van
1986 door E. Stevelmans, onder leiding van W. van Hezewijk.
In 1989 vond het retrospectieve en follow-up onderzoek plaats onder de overige
patiënten uit de periode van mei 1983 tot april 1987 door W. van Hezewijk. De
enquêtering gebeurde door het onderzceksbureau ABC-OPES (A. Sijben), de telefoni-
sche rappels door een psychologe (blind voor de soort groep); beiden waren niet aan
het APZ verbonden.

Onderzoeksprocedure

Een gestructureerde vragenlijst (bijlage 4) werd opgesteld, die aan de patiënten werd
voorgelegd. De diverse concepten werden geëvalueerd, herschreven, opnieuw uitgetest
door hulpverleners (psychiaters, psychologen, managers) en door patiënten (die een
eerdere opname achter de rug hadden en in behandeling waren in de zogeheten
resocialiserende dagbehandeling). Via een niet bij het ziekenhuis betrokken onder-
zoeksbureau werden de enquêtes per post verstuurd, met de garantie van anonieme
verwerking. Non-responders kregen een rappel per brief thuis of bij gebleken institu-
tionalisering, via de afdelingsverpleging. Daama volgde nog een telefonische
benadering door een niet aan het APZ verbonden psychologe. De gegevensver7ame-
ling en geanonimiseerde documentering vond plaats in 1989, dit is twee tot zes jaar na
de opnamedatum. De gegevens werden geanonimiseerd verzameld en gedocumenteerd
door de onderzoeker. Daama werden ze door een medewerkster ingevoerd in de
computer. De gegevens zijn niet in tot personen herleidbare vorm toegankelijk voor
derden.

5.2.11 Kwaliteitsbewaking

De retrospectieve gegevens (demogr~sche, klinische en omgevingskenmerken van de
patiënten) komen uit het door verpleging en administratie ingevcerde geautomatiseerde
patiëntengegevensbestand van de PIDG en uit door behandelaars bijgehouden
patiëntendossiers. Deze bestanden en dossiers zijn uiteraard niet geheel volledig. De
geautomatiseerde gegevens zijn door de afdeling automatisering van de Godshuizen,
volgens instructie van de onderzceker, geanonimiseerd op tape gezet.
De gegevensverzameling door dossieronderzoek bij APZ en R1AGG en de follow-up
enquête bij de patiënten zelf zijn eerst in twee pilotstudies, volgens instructie van de
onderzoeker, uitgevoerd over het jaar 1986. De enquêteformulieren zijn samengesteld
door de onderzceker, begeleid door A. Sijben na kennisname van een aantal o.a. in
andere onderzoeken gebruikte enquêtevragen. De diverse concepten zijn bekritiseerd
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door APZ-medewerkers en RIAGG-medewerkers, bijgesteld en opnieuw uitgetest

door hulpverleners (psychiaters, psychologen, managers). Een aantal patiënten die een

eerdere opname achter de rug hadden (en nu in dagbehandeling verbleven), bleek de

vragenlijst vlot en zonder veel problemen in te kunnen vullen. De follow-up enquête,

evenals het rappel, werd uitgevcerd door niet-ziekenhuisgebonden medewerkers. Pro-

cescontrole vond plaats in het kader van dissertatiebegeleiding (destijds: prof. dr. G.J.

Zwanikken en dr. A.E.S. Sijben). Geadviseerd werd door de wetenschappelijke com-

missie PIDG~Coudewater.

5.2.12 Ethische voorwaarden

Anonimisering

Anonimisering is gewaarborgd bij het retrospectieve onderzoek van de geauto-

matiseerd opgeslagen gegevens van het APZ, omdat de tape met patiëntengegevens

door de afdeling automatisering van de Godshuizen geheel geanonimiseerd werd.

Hierop is de Wet PersoonsRegistratie (WPR) van toepassing. Dossieronderzoek bij

PIDG en RIAGG geschiedde geheel volgens de richtlijnen daarvoor opgesteld door het

GHIGV. Van Wersch en Bergkamp (1990) schrijven dat `het advies van de Nationale

Raad voor de Volksgezondheid voor het gebruik van privacyreglementen er ten

onrechte van uitgaat dat de Wet PersoonsRegistratie (WPR) ook van toepassing is op

de belangrijkste registratie die in ziekenhuizen wordt aangehouden, het "klassieke"

medische dossier. De privacy van dit dossier wordt voor alles gewaarborgd doordat de

beroepsbeoefenaar zijn geheimhoudingsplicht in acht neemt. De Wet op de Genees-

kundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) bevat evenals de WPR een regeling

voor het geven van inlichtingen aan derden over de patiënt ten behoeve van weten-

schappelijk en statistisch onderzoek. Het uitgangspunt van de wet is dat, als daarmee

kan worden volstaan, voor onderzoek steeds geanonimiseerde gegevens mceten

worden verstrekt. De persoonlijke levenssfeer van de patiënt kan nooit worden ge-

schaad door het verstrekken van anonieme gegevens'.

In de WGBO wordt verder gesteld dat zonder toestemming van de patiënt voor

onderzoek inzage verleend kan worden onder de volgende voorwaarden:

- wanneer toestemming van de patiënt niet gevraagd kan worden;
- wanneer het onderzcek een algemeen belang dient;
- wanneer het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uit-

gevoerd;
- wanneer de persoonlijke levenssfeer van de patiënt niet onevenredig wordt geschaad.

Aan deze voorwaarde werd in het advies van de NRV toegevcegd: `en wanneer vast-

staat dat het onderzoek niet in de vorm van tot de persoon van de patiënt herleidbare

gegevens zal worden gepresenteerd'. Tevens gaf de NRV als voorwaarde aan: `het

onderzoek mag alleen worden verricht conform een op de onderzceken betrekking

hebbende beroepscode en nadat een daartoe ingestelde onafhankelijke commissie over
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de privacy-aspecten van het onderzoek positief heeft geadviseerd'.
De anonimiseringsprocedure bij het follow-up onderzoek staat aangegeven in het
begeleidend schrijven bij de enquête: `een externe onderzceker stuurt (als buiten-
staander) een vragenlijst rond met als reden dat alle antwoorden van degenen die de
vragenlijsten invullen nu vertrouwelijk kunnen worden behandeld. Medewerkers van
Reinier van Arkel krijgen alleen overzichten van de antwoorden te zien en geen
formulieren met namen van invullers, zodat zij niet weten wie welke antwoorden
gegeven heeft. Alleen de externe onderzceker weet door het nummer op de vragenlijst
van wie het formulier is terugontvangen'. Decodering bij de follow-up enquête was
dus maar mogelijk door de externe onderzoeker ingeval van calamiteiten. Dit bleek
niet nodig.

Belasting

De patiënt werd bij het retrospectieve onderzcek en bij de kosten-batenanalyse in het
geheel niet belast. Bij het follow-up onderzoek bestond de belasting uit het invullen
van de enquête (15 min.), hetgeen geweigerd kon worden. De hernieuwde confrontatie
met RvA en eventueel andere herinneringen konden niet vermeden worden. Patiënten
konden verzoeken om volgens een bestaande procedure uit het gegevensbestand
verwijderd te worden; bij calamiteiten zijn de mogelijkheden zoals beschreven onder
de alarmprocedure. De patiënten stonden aan geen andere onderzoeken c.q. risico's
bloot.

Informati everschaffing

De infonnatie aan de patiënt gebeurde door A. Sijben in een begeleidend schrijven bij
de enquête ( zie bijlage 2). De meeste patiënten waren niet (meer) in behandeling.
Sommigen waren inmiddels opgenomen c.q. heropgenomen (RvA) of geïnstitutionali-
seerd ( Voorburg). Een enkeling was onvrijwillig opgenomen. Anonimisering waar-
borgde de vrije wilsbepaling van de patiënt.

Alarmprocedure

In de aanbiedingsbrief bij de enquête stond de naam vermeld van de auteur. Deze was
aanspreekbaar bij eventuele vragen en~of calamiteiten. Psychiaters-behandelaars van
Reinier van Arkel en de RIAGG waren op de hoogte en bleken bereid tot consultatie in
noodgevallen. Indien de patiënt was (her)opgenomen, was de behandelend arts
verantwoordelijk voor het welzijn van de patiënt.
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Overeenkomsten en verzekeringen

De directie van de PIDG en de directie van de RIAGG `s-Hertogenbosch e.o. hadden
toestemming verleend voor de diverse deelondercoeken. Belanghebbende
ziekenhuismedewerkers, de wetenschappelijke commissie en de patiëntenraad Reinier

van Arkel en belanghebbende medewerkers van de RIAGG `s-Hertogenbosch waren
geïnfonneerd. De patiënten waren en zijn veizekerd tegen schade veroorzaakt door de
onderzoeker of diens medewerkers, middels een schadeverzekering afgesloten door de
directie van de PIDG met verzekeringsmaatschappij Aegon. Indien de patiënt was~is

(her)opgenomen, is de behandelend arts verantwoordelijk voor het welzijn van de
patiënt.

Informed consent

Onder anonimisering werd hier al uitgebreid op ingegaan, met als conclusie: het uit-
gangspunt van de wetten ter bescherming tegen aantasting van de persoonlijke levens-
sfeer als gevolg van (onderzoek) van geregistreerde medische gegevens, wordt niet ge-
schonden door het onderzoeken van geanonimiseerde gegevens. Bij het follow-up
onderzoek werd het terugsturen van de enquête opgevat als (schriftelijke) instemming
met de procedure. Aangenomen werd dat ingeval iemand de informatie niet begreep,
het enquêteformulier niet zou worden geretourneerd. De infonnatie en de enquête zijn
voorgelegd aan een aantal patiënten die een eerdere opname achter de rug hadden (en
op dat moment in dagbehandeling verbleven). Deze patiënten hadden geen problemen
met het begrijpen van de informatie. Bij de telefonische rappels werd uitdnilckelijk
mondeling om toestemming gevraagd.

llrije wilsbepaling

De meeste patiënten waren niet (meer) in klinische behandeling. Sommigen wazen
echter inmiddels alsnog opgenomen c.q. heropgenomen op Reinier van Arkel of
geïnstitutionaliseerd op Voorburg. Niemand bleek onvrijwillig opgenomen. Omdat
bestaande cohorten werden onderzocht, werden ook (indertijd) onvrijwillig
opgenomen patiënten geënquêteerd. De toestand van de benaderde patiënten was op
het moment van benadering onbekend. Aangenomen werd dat bij eventuele wilsonbe-
kwaamheid het enquêteformulier niet zou worden geretourneerd of dat een telefonisch
interview niet zou lukken. Voor zover aan de onderzoeker bekend was, waren
overigens geen wilsonbekwame proefpersonen betrokken. Er werden aan de deel-
nemende patiënten geen vergoedingen c.q. privileges toegekend.
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Rapportage

In deze dissertatie worden geen gegevens gepresenteerd in een tot de persoon van de
patiënten herleidbare vorm. De in een vorige hoofdstuk gegeven casuïstiek is zorgvul-
dig geanonimiseerd door het wijzigen van een aantal persoonlijke gegevens. Voor wat
betreft de gegevens uit retrospectief APZ- en RIAGG-(dossier~nderzoek en de
enquëtegegevens worden alleen overzichten gegeven. De kwantitatieve gegevens
worden dus niet op codenummer gepresenteerd.

De toetsingscommissie (bijlage I)

De Tcetsingscommissie Brabant (TCB) heeft zich in de vergadering d.d. 25-10-1989
gebogen over de ethische toelaatbaarheid van het door de directie van de Psychiatri-
sche Instituten der Godshuizen ter beoordeling voorgelegde onderzceksvoorstel
`Crisisbedopnameregeling'. Daarbij is de commissie tot de conclusie gekomen dat de
kans op schade bij de deelnemers aan het onderzoek in slechts geringe mate aanwezig
is en was zij van mening dat het onderzoek ethisch toelaatbaar kon worden geacht.
De Toetsingscommissie had wel enige bedenkingen. De aanname dat bij eventuele
wilsonbekwaamheid het enquêteformulier niet zou worden geretoumeerd, werd niet
juist en niet volledig geacht. Indien wilsonbekwame prcefpersonen tot de dcelgroep
van het onderzoek zouden worden gerekend, zou concreet mceten worden aangegeven

door wie additionele toestemming zou kunnen worden verleend. Naar de informatie

van de onderzoeker was er geen sprake van wilsonbekwame prcefpersonen. Tevens
vond men de toonzetting van de schriftelijke patiënteninformatie niet optimaal, de
deelnemer leek er al te zeer van te moeten worden overtuigd hce goed het allemaal wel
was. Uit oogpunt van ethiek moet deze visie door de auteur van deze dissertatie
gedeeld worden, vanuit de optiek van de onderzceker was de vergroting van het

responspercentage, dus een positieve toonzetting, van belang. Deze zelfde overwe-
gingen speelden uiteraard een rol bij de laatste opmerking van de Toetsingscommissie:
`Niet vanwege de vertrouwelijkheid van de gegevens wordt met een extem onder-
zoeker gewerkt -wegens dat motief is uiteraard de behandelend arts veel
`vertrouwelijker', maar wegens methodologische eisen, nl. het scheiden van de rol van

behandelaar en onderzoeker'. Volgens de Toetsingscommissie gaat deze methodolo-
gische eis zelfs ten koste van een zekere vertrouwelijkheid. Dit laatste gaat inderdaad
op voor vertrouwelijk verstrekte persoonlijke gegevens en voor gegevens over psycho-
pathologie en patiëntencarrière. Ons inziens echter niet voor wat betreft gegevens over
betrokkenheid van APZ- en RIAGG-medewerkers en satisfactie.
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5.3 Beperkingen van het onderzoek

5.3.1 Algemene beperkingen

Een beperking van het onderzcek is gelegen in het feit dat geen duidelijke keus is ge-
maakt voor een psychologische, sociologische of inedische benadering. Het is een
psychiatrisch onderzoek, waarbij op eclectische wijze medische, sociologische en
psychologische aspecten worden ingepast. Dit heeft als nadeel dat de begrippen niet
vanuit een bepaalde, specifiek wetenschappelijke optiek gedefinieerd worden. Een
voordeel lijkt dat meer aangesloten wordt op de psychiatrische praktijk die immers
gestoeld is op een samengaan van elementen uit de medisch-biologische,
psychologisch-psychodynamische en sociaal-psychiatrische~sociologische weten-
schapsbeoefening.
De doelstellingen van het experiment zijn indertijd geformuleerd door een zeer sterk
betrokkene, de auteur. Deze heeft jarenlang en met name in de onderzochte periode
(mei 1983 tlm april 1987), gefungeerd als crisisbedpsychiater binnen het APZ. De
onderzoeker die deze doelstellingen evalueerde, is één en dezelfde persoon. Er is dus
een minder dan wenselijke distantie. Op te merken valt echter dat de onderzoeker ten
tijde van het onderzoek sinds enige jaren niet meer daadwerkelijk bij het project
betrokken was. De crisisbedregeling is in deze jaren op dezelfde basis doorgegaan,
waarbij dus aangetoond werd dat het project niet persoonsafhankelijk was. Hetzelfde
geldt voor de betrokkenheid van de ambulante parmer, de RIAGG. Vanaf het begin, in
mei 1983, was de ambulante deelname aan het samenwerkingsproject in handen van
de bereikbaarheidsdienst buiten kantooruren (BBK) van de Sociaal Psychiatrische
Dienst (SPD). Van 1 januari 1986 tot 1 september 1989 was een ander team, de
crisisdienst van de afdeling sociale psychiatrie, bij het project betrokken. Na 1
september 1989, na een interne reorganisatie van de RIAGG, is de crisisdienst van de
afdeling sociale psychiatrie van de sector volwassenenzorg verantwoordelijk. Zoals bij
elke programma-evaluatie, werd dus feitelijk een zich ontwikkelend programma
geëvalueerd.
Sommige gegevens uit het dossieronderzcek (o.a. de diagnose) zijn afkomstig van de
onderzoeker, die indertijd bij de onderzoeksgroep zelf ook behandelaar was.
De DSM III-rubricering speelde in dit onderzcek geen enkele rol bij de selectie, echter
wel bij de poging om m.b.v. de diagnostiek te zceken naar patiëntencategorieën die
meer of minder geschikt zijn voor een kortdurende crisisopname. De DSM III-rubri-
cering is niet door andere behandelaars getoetst. De poging heeft overigens geen
resultaat opgeleverd.
De onderzoeksgegevens werden eind jaren tachtig vercameld en opgeslagen, maar pas
halverwege dejaren negentig verwerkt.
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5.3.2 Beperkingen t.a.v. (de operationalisatie van) de indert~dgeformuleerde

doelstellingen

De doelstellingen van de crisisbedopnameregeling (COR) zijn indertijd (Van Heze-
wijk, 1984) niet geformuleerd om later wetenschappelijk getcetst te worden. Operati-
onalisatie was derhalve mceilijk en (zeer) discutabel.
De eerste doelstelling ten aanzien van de duur van de klinische interventie en de
definitieve overdracht naar de klinische setting is via objectieve ziekenhuisgegevens na
te gaan. In de follow-up enquête werd aan de patiënten gevraagd of hun subjectieve
ervaring van de duur overeenkwam met de objectieve werkelijkheid.
De tweede doelstelling t.a.v. de continuïteit van zorg tussen extra- en intramuraal en
v.v. werd wat betreft extra- naar intramuraal niet nagegaan, maar als gegeven aange-
nomen en wat betreft intra- naar extramuraal via objectieve RIAGG-(dossier)gegevens
getcetst. Aan de patiënten werd opnieuw gevraagd of hun subjectieve ervaring het-
zelfde was.
De derde dcelstelling, vermindering van stigmatisering door verzorging van de cor-
respondentie door de RIAGG en voorkoming van reguliere opname, is gebaseerd op
het door Jenner en Frets (1970) besproken onderzoek van Mendel en Rappoport
(1969), waarin geconcludeerd wordt dat de enige factor met statistische significantie

bij heropname een eerdere opname is. Deze conclusie wordt in de kwarteeuw daama

voortdurend door onderzoeken bevestigd. Met de crisisbedregeling wordt een poging
gedaan om een crisisopname zo kort mogelijk te houden en voor patiënt, familie en
verwijzer zo min mogelijk te labelen als een psychiatrische opname. De tcetsing van
deze doelstelling is mceilijk te operationaliseren. Gekozen werd daarom voor een
drietal rechtstreekse vragen in de enquête aan de patiënten, waarop uiteraard subjectie-

ve antwoorden kwamen. De objectieve benadering via het nagaan van het heropna-

mepercentage geeft wel een aanwijzing, maar doet in slechts zeer geringe mate recht
aan de complexiteit van deze doelstelling.
De vierde doelstelling t.a.v. verbetering van samenwerking door gedeelde verantwoor-
delijkheid geeft meer een `waarneming' van de auteur weer dan een toetsbare doelstel-
ling. In plaats van deze dcelstelling te tcetsen bij degenen die verondersteld werden de
verantwoordelijkheid te delen en beter samen te werken, is ervoor gekozen om de
gebruikerslpatiënten te vragen of zij hier iets van gemerkt hebben, d.w.z. van de
betrokkenheid van RIAGG-medewerkers bij opname in en ontslag uit een klinische
setting.
De vijfde doelstelling, budgettaire neutraliteit, werd middels een kosten-batenanalyse

benaderd. Naar ons weten is in Nederland op het gebied van ambulante en~of klinische
crisisinterventie nog niet eerder een dergelijk onderzcek uitgevoerd. Uit de intematio-
nale literatuur zijn ons slechts enkele, Amerikaanse pogingen bekend (zie hoofdstuk
3). Zoals eerder gemeld, is de poging om een analyse te maken op instellingsniveau
vanwege de complexiteit niet gelukt.
Vlaminkx (1989) geeft een kosten-batenanalyse van de ambulante zorg (geen
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crisisinterventie) bij schizofrene patiënten, Giel en Wiersma (1993) doen dit ten
aanzien van schizofrenie in het algemeen.

5.3.3 Beperkingen t.a.v. de onderzoekspopulatie

Het onderzoek handelt over door de RIAGG of het CAD verwezen patiënten (n-313).
Dit is slechts 20 tot 250~o van het totale aantal naar Reinier van Arkel verwezen

patiënten tussen mei 1983 en juni 1987. Het gaat wel over álle door de RIAGG

verwezen patiënten, dus er zijn geen steekproefbeperkingen.
Het grootste deel van de overige, niet door de RIAGG verwezen, patiënten betreft door

de huisarts en de poli-~dagkliniek ingestuurde patiënten. Er valt dus iets te concluderen

voor de Bossche situatie, het verantwoordelijkheidsgebied van de PIDG waarvoor een

a-selectieve opnameplicht geldt. Er ontstaat nauwelijks bias t.a.v. het feit dat het enkel

een APZ-populatie betreft, immers de Bossche regio kende indertijd geen PAAZ, PUK

ofCPZ. Echter, een gedeelte van de populatie komt in Coudewater terecht. Dit zou een

afwijkende groep kunnen zijn. Heropname en poliklinische nazorg van de onder-

zoekspopulatie in Coudewater zijn nagegaan. Een zeer klein gedeelte van de populatie

werd behandeld buiten de eigen regio. Generalisatie naar de Nederlandse situatie is

niet geoorloofd (zie 5.2.6).

5.3.4 Overige methodologische beperkingen

Een belangrijke beperking is het feit dat geen randomisatie heeft plaatsgevonden. Nu is

dit bij programma-evaluatie ook niet direct gebruikelijk of mogelijk. Er is sprake van

evaluatieonderzoek: een programma wordt retrospectief geëvalueerd, er bestaat geen
prospectieve experimentele onderzoeksopzet. In de internationale literatuur zijn slechts
enkele onderzceken beschreven, die gerandomiseerd zijn uitgevoerd. Ook bij deze

onderzoeken blijkt dat randomisatie slechts in beperkte mate werkelijk verwezenlijkt

wordt (Van Hezewijk en Sijben, 1990). Retrospectief blijken de experimentele grcep

en de beide controlegroepen wat betreft demografische, klinische, omgevings- en

nazorgkenmerken enigszins te verschillen.
De vraag omtrent representativiteit moet ook gesteld worden bij de resultaten van de

follow-up enquête. Een responspercentage van 50 tot 700~o werd bereikt. We weten niet

of de uitval selectief is.

Bias treedt op bij door patiënten zelf aangedragen informatie, namelijk `selfreport bias'

en `social desirable answers'. Een double (en soms zelfs een drievoudige) check werd

t.a.v. sommige items uitgevoerd door de gegevens te vergelijken met informatie uit de

APZ- en RIAGG-dossiers. Dit gaf geen aanwijzingen voor grote afwijkingen.

Een beperking van het onderzcek is ook dat er geen pretest heeft plaatsgevonden. De

gegevensverzameling per enquête bij de patiënten heeft niet voor opname, niet bij

opname, niet tijdens opname, niet bij ontslag en ook niet op dezelfde tijd na ontslag

plaatsgevonden, maar eenmalig in 1989. Dit betekent dat op enkele uitzonderingen na,
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alle patiënten minstens twee jaar na opname en ten hoogste zes jaar na opname werden
geënquêteerd. De enquêtering is dus twee tot zes jaar na opname; gezien het feit dat
slechts een enkeling langer dan één jaar in de kliniek verblijft, zal dit één à twee tot zes
jaar na ontslag zijn. Dit verschil in tijd kan ook bias geven, hoewel in de meeste studies
blijkt dat de uitkomsten na twee jaar nauwelijks meer veranderen (zie hoofdstuk 3). In
elk geval geldt deze beperking in gelijke mate voor de experimentele en de beide
controlegrcepen. De kwaliteit van de beantwoording zal in de loop van de jaren wel
afnemen. Bias geeft het feit dat gerecidiveerde patiënten meerdere malen in het
onderzoek voorkomen en de follow-up enquête ook meerdere malen moesten invullen
en daarbij de data mogelijk door elkaar haalden.
De test-retestbetrouwbaarheid van de vragenlijst is niet nagegaan, net zo min als de in-
terne betrouwbaarheid van de klachtenscores door de patiënten zelf ten tijde van
opname retrospectief en ten tijde van het invullen van de enquête.
Caton (1987) merkt op dat toekomstige onderzoeken gecontroleerd moeten zijn op de
ernst van de psychopathologie en~of psychiatrische aandoening, bijvoorbeeld door
zorgvuldig samengestelde homogene patiëntengroepen te vergelijken voor wat betreft
opnameduur. [n deze studie wordt de ziekte gerubriceerd middels de Diagnostic
Statistical Manual (DSM III) en de ernst van de psychopathologie door een recht-
streekse patiëntenvraag (vraag 3). Caton herhaalt haar visie nog eens in een persoonlijk
onderhoud met de auteur (New York, maart 1989). Dit onderzoek behelst echter juist
een a-selectieve patiëntenpopulatie. Met behulp van de DSM kunnen homogeen
samengestelde patiëntengroepen vergeleken worden (bijv. psychotische patiënten,
depressieve patiënten). Inzicht in de emst van de psychopathologielpsychiatrische
aandoening wordt wel gegeven via retrospectieve (DSM III) dossiergegevens (geen be-
trouwbaarheidsonderzoek) en follow-up informatie van de patiënten zelf, in de vorm
van klachtenscores (schaal gebaseerd op de DSM III). Deze vorm van diagnostiek c.q.
klachtenscoring is uiteraard uiterst subjectief en niet gevalideerd, zoals de hele, zelf
ontworpen vragenlijst niet gestandaardiseerdlniet gevalideerd is. Caton beveelt
multiaxiale diagnostiek aan of een compositie van diagnose en ernst van de pathologie.
Onze compositie (DSM III-rubricering én door patiënt zelf aangegeven ernst) volgt
deze aanbeveling, maar leidt door twijfel over de betrouwbaarheid niet tot resultaten
(zie 5.4.4).

5.4 Resultaten

5.4. I Inleiding

In het kader van de centrale stelling -samenwerking leidt tot ambulantisering- is bij het
onderzcek naar de crisisbedregeling, als samenwerkingsproject van APZ en RIAGG,
met name de ambulantisering in de vorm van opnameduurbekorting (doelstelling 1)
van belang. Als de opnameduur in het APZ bekort zou worden door een snelle
overplaatsing naar een `longstay setting' buiten het APZ te bewerkstelligen, zou het
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effect averechts zijn. Dit wordt nagegaan (5.4.2). De verkorting van de opnameduur
zou kunnen leiden tot snellere recidivering en per saldo een langere opnameduur. Ook

dit wordt nagegaan (5.4.3). Een en ander wordt met objectieve cijfers gestaafd. De

subjectieve mening van de patiënten over de opnameduur wordt daarnaast gelegd
(5.4.5). Ook de andere doelstellingen (RIAGG-betrokkenheid, destigmatisering,
nazorg-compliance) worden getoetst (5.4.6, 5.4.7. en 5.4.8) aan de mening van de

patiënten van de onderzoeksgroep in vergelijking met de beide controlegrcepen.

5.4.2 Opnameduur(bekortin~ en ambulantisering

De hypothese is dat er bij de patiënten van de COR-grcep een duidelijk verschil is in

opnameduur in vergelijking met de patiënten van de beide controlegroepen, met name

dat het percentage patiënten dat binnen vijf dagen de kliniek weer verlaat en in

ambulante zorg blijft (doelstelling ] van de COR), groter is.

Tabe15.8: Duur groep (aantal dagen).

1-5 6-10 11-15 16-30 31-60 61-90 91-
180

180-
365

1365 IOOoro

Ogr. 44oro 16oro 4"ro 7oro 9oro 1 loro 7oro l oro I"Io n-144

C 1 14oro 12"ro 9oro 12"ro 23"ro 12"ro 11 oro 7"Io 0"ro n- 74

C2 l l oro 9oro 9"ro 7"Io 20oIo 16"ro 15"ro 9"ro 4"ro n- 95

440~o van de onderzoeksgroep bleef ~ 5 dagen; 140~o van controlegroep 1 bleef ~ 5

dagen; 1] o~o van controlegroep 2 bleef ~ 5 dagen. De conclusie is dat de hypothese

klopt. Het ontslagadvies zou een rol kunnen spelen. Dit lijkt echter niet het geval te

zijn.

Tabel 5.9: Ontslagadvies.

pg. C 1 C2

Tegen advies 30~o So~o 0"~0

Niet tegen advies 970~0 950~0 1000~0

Totaal:l000~o n-144 n-74 n-93

(2 missing)

Leidt de verkorting in de opnameduur bij de onderzoeksgrcep nu ook tot meer

ambulantisering dan bij de beide controlegroepen of enkel tot snellere ambulanti-

sering?
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Tabe15.10: Waarheen ontslagen?

Og. C 1 C2

1 Overleden: natuurlijke dood 10~0

2 Overleden: suïcide 20~0

3 [nst. van de Godshuizen intern 6"~0 80~0 17a~o

4 Gezinsvervangend tehuislRIBW 3"~0 3ol0 lo~o

5 Psychiatrisch Instituut elderslJustitie 30~0 30~0 5"~0

6 Ziekenhuis lo~a 3"~0

7 Verpleeghuislzwalcz.-Ipsychogeriatrie

8 Beschut pensionlbejaardencentrvm 2"~0 3"~0 3"~0

9 Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs I"~o 1"~0

10 Eigen gezin 320~0 24a~o 34"~0

11 Ouderlijk gezinlpleeggezin óo~0 12"~0 40~0

12 Familie lo~0 3"~0 la~o

13 Kosthuislvriend(in) 90~0 7"Io 30~0

14 Solitair gaan wonen 34"~0 33"~0 280~0

15 Onbekend 20~o I"~o

Totaal (1 OOa~o) n-144 n-74 n-95

Als ambulantisering zouden de items 9 tlm 14 kunnen gelden. 830~o van de
onderzoeksgrcep werd geambulantiseerd tegen 790~o van controlegroep 1 en 710~o van
controlegrcep 2. Er is bij de onderzoeksgroep 40~o meer ambulantisering dan bij
controlegroep l. Controlegroep 2 kent duidelijk minder ambulantisering. Afdeling 1
ambulantiseert meer dan de beide andere opnameafdelingen (RvA2 en RvA3), althans
bij door de RIAGGICAD verwezen patiënten.
Ook het institutionaliseringspercentage is van belang. Als institutionalisering zouden
de items 1 t1m 8 kunnen gelden: 15oro van de onderzoeksgroep werd geïnstitutio-
naliseerd tegen 200~o van controlegroep 1 en 290~o van controlegroep 2. De
onderzoeksgrcep wordt dus minder geïnstitutionaliseerd, met name in vergelijking met
controlegrcep 2.
We kunnen dus als conclusie trekken dat de crisisbedregeling in vergelijking met de
twee controlegroepen leidt tot minstens dezelfde mate van ambulantisering en wel
sneller, en voorts dat er minder institutionalisering plaatsvindt.
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5.4.3 Opnameduur(bekortin~ en recidivering

In de vakliteratuur komt als enige significante factor die een (her-)opname bepaalt naar
voren: een eerdere opname. Onduidelijk is of (het aantal) eerdere opnames invloed
hebben op de opnameduur.

Tabe15.11: Eerdere opnames.

Ogr. C 1 C2

Eerste opname 42oIo 270~0 410~0

Heropname 580~0 730~0 590~0

Totaa1100o~o n-144 n-74 n-95

580~o van de onderzoeksgroep was al eerder opgenomen geweest tegen 730~o van

controlegrcep 1 en 590~o van controlegroep 2. Er is een verschil tussen controlegroep 1

en de beide andere groepen. Vanuit de literatuur is eveneens bekend dat er een relatie

is tussen opnameduur ( verkorting) en (het aantal) latere recidieven.

Tabe15.12: Recidivering.

ogr. C 1 C2

Geen recidief S l o~0 41 a~o 520~0

1 recidief 260~0 23oIo 230~0

2 recidieven 120~0 12"~0 90~0

3 recidieven 5"~0 80~o So~o

4 recidieven 20~0 50~o So~o

5 of ineer recidieven óo~o I 10~0 óo~o

Totaal 1000~o n-163 n-87 n-104

NB: In deze telling werden de buitenregionale opnames wel meegeteld.

S l o~o van de onderzoeksgroep is eind 1989 nog niet gerecidiveerd tegen 410~o van

controlegroep 1 en 520~o van controlegroep 2.
De groepen vergelijkend kan geconcludeerd worden dat de opnameduurverkorting in

de onderzoeksgrcep niet leidt tot meer recidieven dan in controlegroep 2. Net als bij

het aantal eerdere opnames is er wel een verschil met controlegroep 1.
In absolute zin is dit recidiefcijfer niet zoveel zeggend, omdat na 1989 nog recidieven
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zouden of konden plaatsvinden en de buitenregionale patiënten waarschijnlijk in de
eigen regio recidiveren. Dit geldt echter voor zowel de experimentele als voor de
controlegrcepen (resp. 12oro, i 50~o en 9aro buitenregionalen).

5.4.4 Opnameduur(verkortin~ en diagnose

Uit het onderzcek van Sytema (1995) bleek dat alleen de diagnose met zowel de
zorgconsumptie als de zorgduur samenhangt. Met zorgduur bedcelt hij overigens niet
alleen de opnameduur. In dit onderzoek zou het interessant zijn na te gaan of de opna-
meduur(verkorting) en de diagnose met elkaar in verband staan. Deze vergelijking is
echter niet uitgevoerd, omdat twijfel bestond over de betrouwbaarheid van de DSM-
(I I I)rubricering.

5.4.5 Opnameduur en de mening van de patiënt (doelstelling 1)

Het kan een belang zijn van professionele hulpverleners en beleidsmakers om de
opnameduur te verkorten vanuit inhoudelijke of economische motieven. In de
discussie in hoofdstuk 9 wordt hierop teruggekomen, met name op de overwegingen
van het Indicatie Overleg Geestelijke Gezondheidszorg (IOG, 1997). In dit overleg
namen ook cliënten deel (Cliëntenbond en LPR). In de follow-up enquête onder
patiënten in 1989 over de crisisbedregeling (ter verkorting van de opnameduur!) werd
gevraagd aan de patiënten wat hun (subjectieve) mening was (kwantitatief en
kwalitatief) over de opnameduur (dcelstelling 1: opnameduurverkorting).

Tabe15.13: Opnameduur.

Ogr. C 1 C2

p~, ~~ 30"ro 12aIo 9oro

paarweken 24"~0 210~0 250~0

paar maanden 45"~o SSo~o 54"~0

1 "ro 12oro 12oro) ~n ~~

Totaa1100"~o n-71 n~9 n-57

(3 missing)

Wanneer we tabel 5.13 (subjectieve mening van patiënten) vergelijken met tabel 5.8
(objectieve registratie van de opnameduur), valt op dat objectief gezien 440~o van de
crisispatiënten korter dan vijf dagen opgenomen is, maar dat 21 van de 71 (300~0)
patiënten zelf aangeeft slechts een paar dagen opgenomen geweest te zijn. Bij de
controlegroepen wordt deze discrepantie niet geconstateerd. Bij de crisisgrcep zeggen
32 van de 71 (450~0) patiënten een paar maanden opgenomen geweest te zijn. In
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werkelijkheid zijn 43 van de 144 (300~0) langer dan een maand opgenomen geweest.

Het begrip `een paar' kan onduidelijk geweest zijn! Bij controlegrcep 2 bestaat deze

discrepantie in enige mate, bij controlegroep 1 niet. Het lijkt erop dat een aantal

crisisbedpatiënten zich de (ver)korte duur van de opname niet goed realiseert. 150~0

herinnert zich een paar weken opgenomen geweest te zijn, terwijl dat in werkelijkheid

slechts een paar dagen (minder dan vijf) is geweest. Interessant wordt dan hoe men

kwantitatief oordeelt over de duur van de opname.

Tabe15.14: Oordeel over de duur.

Ogr. C 1 C2

9oro óoro 9oro
veel te lang

21"ro 29oro 28oro
te lang

51 oro 50"ro 52oro
goed

1óoro 13oro 11 oro
te kort

3"ro 2oro Oora
veel te kort

Totaall00o~o n~i8 n--08 n-54

(10 missing)

Meer dan SOo~o van de experimentele grcep en de beide controlegroepen beoordeelt de

opnameduur als goed. Er is geen verschil tussen de groepen; wel voor wat betreft de

beoordeling (veel) te kort of te lang. De onderzoeksgroep beoordeelt de opnameduur

vaker als (veel) te kort dan als (veel) te lang in vergelijking met de controlegroepen.

5.4.6 De mening van de patiënt over de RIAGG-betrokkenheid (doelstelling 2)

Tabe15.15: RIAGG-betrokkenheid.

p~. C 1 C2

53oro 51 oro 37oro
Bij opname

l0oro l0oro Soro
Tijdens opname

13oro 8oro 18"ro
Na ontslag

24"ro 31 oro 40"ro
Nee

n-71 n--09 n-57
Totaal 1000~0

(3 missing)

De drie groepen hebben als kenmerk dat er verwijzing heeft plaatsgevonden door



132
RIAGGICAD. Desondanks geeft slechts de helft of minder van de patiënten aan dat er
bij opname een RIAGG-medewerker betrokken was. Tijdens de opname ongeveer
1 Oo~o of minder. Na ontslag rond de l00~0. 25 tot 400~o geeft aan dat er in het geheel geen
RIAGG-medewerkers betrokken zijn geweest. Vooral controlegroep 1 geeft zeer
afwijkende antwoorden. Deze vraag is ofwel niet goed gesteldlbegrepen ofwel
patiënten realiseren zich het verschil in medewerkers niet. Dit kan betekenen dat
patiënten een zeer grote continuïteit van zorg ervaren of juist het tegendeel. Bij het
(controlerend) retrospectieve dossieronderzcek bij de nazorginstanties bleek dat met
name de onderzoeksgrcep een gcede nazorgcompliance bij de RIAGG had. Net als bij
de opnameduur komt de herinnering van de patiënt niet geheel overeen met de werke-
lijkheid. Niet nagegaan is ofer samenhang is met het jaar van opname.

5.4.7 De mening van de patiënt over de stigmatisering (doelstelling 3)

Tabel 5.16: Reactie van de omgeving na ontslag.

Ogr. C I C2

Veel beter 140~0 70~o bo~"

Beter 140~0 220~0 15"~0

Hetzelfde 49"~0 430~0 47"~0

Slechter 70~0 13o~a 70~0

Veel slechter 30~0 20~0 6alo

Niet op de hoogte 13a~a 13"~0 19"~0

Totaal 1000~o n-71 n~b n-53

(10 missing)

Minder dan de helft van de respondenten beoordeelde de reacties van de omgeving
hetzelfde als tevoren. De andere helft beoordeelde de reacties eerder (veel) beter
(gemiddeld 260~0) dan (veel) slechter (gemiddeld 120~0). Echter, gemiddeld 150~o meldt
niet op de hoogte te zijn van de opname. De verschillen tussen de grcepen zijn niet
goed te interpreteren.
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Tabel 5.17: Angst voor stigmatisering.

Ogr. C t C2

21 oro 25oro 21 "ro
Erg bang

250~0 290~0 28"~0Beetje bang

23a~o 21"~0 210~0
Niet zo bang

31 o~a 250~0 300~0Helemaal níet bang

Totaall00o~o n-71 n-48 n-57

(4 missing)

De helft van de respondenten is erg of enigszins bang om als psychiatrische patiënt be-

schouwd te worden, de andere helft niet in die mate of helemaal niet. Helemaal niet

bang is ongeveer een derde van de patiënten. Tussen de groepen is geen duidelijk

verschil.

Tabe15.18: Stigma, gemerkt na ontslag.

Ogr. C 1 C2

Zelden of niet 480~" 440~0 420~0

Afen tce 39"ro 37"ro 32oro

V~ 13oro 19oro 16oro

Totaa1100a~o n-69 n-48 n-56

(7 missing)

Gemiddeld iets minder dan de helft van de respondenten heeft niets gemerkt, iets meer
dan een derde af en toe iets, ongeveer 150~o vaak iets. Tussen de groepen is geen
duidelijk verschil.
Conclusie: voor wat betreft (angst voor) stigmatisering geven de patiënten in de drie
grcepen geen verschillen aan. De conclusie in het vorige hoofdstuk (4.6), getrokken uit
het literatuuronderzoek, krijgt geen steun, maar hoeft ook niet verworpen te worden.

5.4.8 De mening van de patiënt over de nazorgcompliance en de satisfactie

(doelstelling 4)

De volgende vragen werden gesteld:
1 Was er na ontslag nazorg voor u geregeld bij de RIAGG?
2 Hebt u van de RIAGG-nazorg gebruik gemaakt?
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3 Bent u na ontslag nog ergens anders behandeld?

Tabel 5.19: Nazorg RIAGG.

Ogr. C 1 C2

tijdens opname 320~0 220~0 25"~0

paar dagen na ontslag 19"~o I So~o 9"~0

paar weken na ontslag 30~0 70~0 20~0

~ een maand na ontslag 9"ro 7"ro óoro

37"~0 490~0 580~0geheel niet

Totaall00o~o n~i9 n~5 n-52

(14 missing)

Deze tabel controleert tabel 5.15. Wederom meldt een groot aantal respondenten, in
strijd met de werkelijkheíd, dat er geen nazorg was geregeld (uit de onderzceksgroep
minder dan uit de controlegroepen).

Tabel 5.20: Gebruik RIAGG-nazorg.

Ogr. C 1 C2

41"ro 44oro SSoroNee

3oro 7oro 2oro1-2x

7"ro Soro 2oro
3-Sx

30'" 7oro óoro6-lOx

4óoro 37oro 35oro)1~

Totaal100o~o n~i8 n~3 n-51

(18 missing)
Iets minder dan de helft (bij controlegroep 2 iets meer) van de respondenten geeft aan
in het geheel geen gebruik gemaakt te hebben van de R]AGG-nazorg. Deze was
standaard geregeld!
Misschien dat er een (psychologische) samenhang is tussen het geen gebruik maken
van en het melden dat er geen nazorg geregeld was.
Een andere verklaring is uiteraard dat er een verschil van mening is over het begrip
`regelen van nazorg' tussen hulpverlening en patiënten. Ook de vraagstelling kan
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parten gespeeld hebben. De patiënten hebben het `regelen van de nazorg' door de
RIAGG bij een andere instantie niet gezien als nazorg van de RIAGG. De volgende
tabel geeft inzicht in de nazorg elders.

Tabe15.21: Elders behandeld.

Ogr. C 1 C2

19oro 29"ro I8"ro
Nee

30"~0 25o~a 28"~0
HuisaRs

13"~o IS"~o 2"~0
Maatsch. Werk

2"~0
Alternatief 10~0

7a~" 4"~0 19"~0
Poli RvA

t0"~o óol0 5"~0
Dagkliniek RvA

14oro 15"ro 21"ro
PZ

2oro 4oru 3aru~

4"~a 2o~a 20~0Overig

Totaa1100a~o n-70 n-48 n-57

(5 missing)

De antwoorden op de enquêtevragen over huisartsbezcek, medicijngebruik,
verslavingsproblematiek en sociaal functioneren (zie bijlage 4) zijn in dit prcefschrift
niet meegenomen, omdat ze, hcewel interessant in het kader van informatie over

nawrg, geen directe bijdrage leveren aan de beantwoording van de vraagstelling over

de crisisbedregeling.
We kunnen concluderen dat de crisisbedregeling naar de mening van de patiënten leidt

tot een betere regeling en gebruik van de nazorg, althans bij de RIAGG. De in het

vorige hoofdstuk getrokken conclusies dienaangaande (4.6) worden dus gesteund. Ook

het controlerende retrospectieve dossieronderzoek ondersteunt dit.
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Tabe15.22: Satisfactie.

Ogr. C 1 C2

zeer tevrecíen 270~0 250~0 280~0

Tevreden 32oro 2óoro 44"ro

wisselend 27oro 25oro 12"ro

Ontevreden l00~0 200~0 90~0

zeer ontevreden 4"~0 40~0 70~0

Totaa11005 n-70 n-49 n-57

(4 missing)

Van de respondenten is 50 tot 700~0 (zeer) tevreden, 15 tot 250~0 (zeer) ontevreden.
Controlegroep 1 is relatief ineer ontevreden, controlegroep 2 relatief ineer tevreden. De
onderzoeksgrcep zit daar tussen in. De onderzoeksgroep en de controlegrcep 1 hadden
overigens dezelfde staf en verpleging, het enige verschil is feitelijk de opnameduur en
de RIAGG-betrokkenheid!

5.5 Samenvatting van de bevindingen

In dit hoofdstuk werd een follow-up onderzoek beschreven van een
crisisbedopnameregeling. Deze regeling tussen een APZ en een RIAGG in 's-Her-
togenbosch bestaat vanaf 1983. Er blijken demografische verschillen tussen de
onderzoeks- en controlegrcepen te bestaan. Ingegaan werd op de methodologische
beperkingen van dit onderzoek en op de ethische voorwaarden. De
crisisbedopnameregeling leidt tot opnameduurverkorting voor een onderzoeksgroep
patiënten in de periode 1983-1987 in vergelijking met controlegroepen. Er zijn geen
duidelijke nadelige gevolgen voor de patiënten ten aanzien van een aantal onderzochte
aspecten. Versnelde (en meer) ambulantisering wordt als voordeel gezien.
Er is bij de onderzoeksgroep wat meer ambulantisering, resp. wat minder
institutionalisering dan bij de eerste controlegrcep (van dezelfde afdeling), en veel
meer ambulantisering resp. veel minder institutionalisering dan bij de tweede
controlegrcep (andere afdeling, wel hetzelfde ziekenhuis; Hawthome-effect?). De
opnameduurverkorting van de onderzceksgroep leidt in vergelijking met controlegroep
2 niet tot meer recidieven, zoals in de literatuur soms bleek. Dit is des te opvallender
aangezien de onderzoeksgrcep minder gehuwd en meer solitair wonend is. In
vergelijking met controlegroep 1 overigens was er wel meer recidivering. Controle-
grcep ] kende meer eerdere opnames, een hogere man-vrouwverhouding en meer
ongehuwden.
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De gegevens uit het retrospectieve dossieronderzoek bij RIAGG en APZ ondersteunen

deze uitkomsten.
Opvallend is de discrepantie tussen de objectieve opnameduurcijfers en de subjectieve

mening van de patiënten daarover. Eveneens valt op dat de patiënten de (zeer nauwe)
samenwerking tussen medewerkers van APZ en RIAGG niet herkennen. Uit

onderzoek blijkt dat continuïteit van zorg juist een voorwaarde is om de opnameduur te

kunnen bekorten.
Zou samenwerking ambulantisering kunnen bevorderen zonder dat de zorgvrager dat
(h)erkent? Ook de verwijzer heeft dat niet in de gaten, want hij krijgt geen `klinische'
ontslagbrief. Voor wat betreft (angst voor) stigmatisering geven de patiënten uit de
onderzoeksgroep en de twee controlegroepen geen verschillen aan.
Het satisfactieonderzoek laat zien dat de onderzoeksgroep wat betreft tevredenheid
tussen beide controle-groepen in scoort.
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6.1 Inleiding

In tegenstelling tot de rest van de gezondheidszorg was de geestelijke gezondheids-
zorg tot voor kort organisatorisch (en ideologisch) verdeeld in extra- en intramurale
instellingen.
In de jaren negentig kwam de (her)integratie van de sociale en de klinische
psychiatrie in Nederland pas goed op gang. Hele provincies tegelijk (Groningen, Frie-
sland, Zeeland) berichtten in 1995 dat de geestelijke gezondheidszorg in hun provin-
cie nauw tot zeer nauw (fusie) zou gaan samenwerken. Een aantal gezondheidsregio's
was dit streven voorgegaan (Midden-Brabant in 1993) of volgden (Eindhoven,
Dordrecht, Arnhem, Noord-Holland-Noord, Noord-Brabant- Oost, etc.) (Van Veen,
1995). Een enkeling (Maastricht) deed overigens verslag van een de-fusie (Pome-
rantz, 1995). In alle gevallen gaat het om een samenwerking tussen tenminste een
APZ en een RIAGG; vaak participeren ook de RIBW en de PAAZ.
Als organisatievorm in de geestelijke gezondheidszorg ziet men subregionaal
multifunctionele eenheden (Van Hezewijk, ]985 en 1987) en regionaal geïntegreerde
GGZ-stichtingen ontstaan (Van Hezewijk, 1994 en 1995) (bijlage 5).
Het samengaan van (delen van) RIAGG en APZ vindt op vele plaatsen binnen zoge-
heten MFE's (Multi Functionele Eenheden) plaats. Zelfs categorale MFE's worden
opgezet (Te Vaarwerk, 1998; De Vries, 1998). Van werkelijke integratie was daarbij
aanvankelijk slechts sporadisch sprake (Janssen, 1995). Hierbij gaat het als regel om
subregionale centra. De schaalgrootte van een fusie tussen twee of ineer gehele
instellingen is uiteraard van een andere orde. Interessant is de vraag welke
(sub)regiogrootte optimaal is voor welke vorm van samenwerking (van MFE-
vonning tot complete fusie). Hierop komen we later terug.
De multifunctionele benadering in de geestelijke gezondheidszorg was in de V.S. al
vanaf de jaren zestig zichtbaar in de ontwikkeling van de Community Mental Health
(CMH) en in het concept van het Community Mental Health Center (CMHC). Dit is
de Amerikaanse voorloper van de Nederlandse MFE.
Ook in Frankrijk opteerde men al in 1960 voor een sectorisatie van de psychiatrie.
Deze (politieke) verandering resulteerde daar in een dramatische en progressieve
teruggang van het aantal gehospitaliseerde patiënten en een sterke bevordering van de
ambulante zorg (Kovess e.a., 1995). Er zou geen duidelijke vermeerdering van het
aantal heropnames plaatsgevonden hebben. Veel onderzoek is er echter niet gedaan.
Duitsland liep niet voorop in deze (anti)psychiatrische revolutie. In de jaren zeventig,
toen de beweging voor psychiatrische hervormingen haar hoogtepunt bereikte,
limiteerde de federale structuur van de bondsrepubliek de veranderingen (Cooper,
1987). In de jaren zestig kregen Engeland en Wales nieuwe geestelijke-gezond-
heidszorgwetgeving, waarna het ambitieuze `Hospital Plan' volgde. Zeer bekend is de
`Wet 180' in Italië, die in 1978 zorgde voor de rigoureuze sluiting van de psychiatri-
sche ziekenhuizen.
Wat Nederland betreft passeren in dit hoofdstuk een aantal volksgezondheidsnota's,
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waaronder de Nieuwe Nota Geestelijke Volksgezondheid van Van der Reijden

(1984), de revue. De begrippen `(de)concentratie' en `regionalisatie', die van groot

belang zijn om het traject van multifunctionele benadering naar (her)integratie van

sociale en klinische psychiatrie te begrijpen, komen daarna aan de orde. De laatste

beleidsvoornemens van minister Borst (beleidsbrief aan de Tweede Kamer, juni 1997)

worden besproken, in afwachting van de sectorale beleidsvisie in 1999.

6.2 Het Nederlandse overheidsbeleid in de laatste decennia ten aan-

zien van samenwerking en ambulantisering

Wanneer we het Nederlandse overheidsbeleid inzake de GGZ bezien in de laatste
decennia, dan zijn de volgende nota's en adviezen van belang als hoofdlijnen van
beleid ten aanzien van ambulantisering, transmuralisering en samenwerking.

1 Nota Geestelijke Gezondheidszorg: structuur en organisatie (1964)
Opgesteld door het Katholiek Nationaal Bureau voor geestelijke gezondheidszorg
(eindredactie: J.H.W. Jongmans).
Inhoud: een GGZ-inventarisatie. Regionale Instituten voor Geestelijke Gezond-

heidszorg (RIGG) worden voor het eerst aangeduid, de contouren van de RIAGG

beschreven.

2 Nota betreffende de Geestelijke Gezondheidszorg (1970)
Opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid (Staatssecretaris Kruisinga).
[nhoud: Samenwerkingsrelaties, functieafspraken tussen alle voorzieningen, een
samenhangend netwerk ontstaat.

3 Advies inzake de gewenste ontwikkeling van de voorzieningen voor de geestelijke
gezondheidszorg in Nederland (1970)
Opgesteld door de Centrale Raad voor de Volksgezondheid.
Inhoud: een uitwerking van het regionaliserings- en echelonneringsprincipe;
samenwerking tussen klinische inrichtingen en sociaal-psychiatrische diensten.

4 Structuurnota Gezondheidszorg (1974)
Opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid (Staatssecretaris Hendriks).

Inhoud:
-`Het creëren van geordende voorzieningen, op elkaar afgestemd in geografisch

beperkte gebieden en het planmatig verder ontwikkelen van het geheel der gezond-

heidszorg'. Regionalisatie en echelonnering zijn kernwoorden. Ambulante GGZ is

tweede lijn, het APZ derde lijn.
-`Verschuiving van het accent, dat nu te eenzijdig op specialistische intramurale
zorg (ligt), naar de extramurale zorg en naar de preventie.'
- Het `breed' opzetten van RIAGG's, hetgeen gedetailleerd uitgewerkt en gesteund
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wordt door achtereenvolgens de hoofdinspecteurs Baan, Van Londen en Verhagen.

5 Discussienota Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (1976)
Opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.
[nhoud: het ontwikkelen van de RIAGG's.

6 Advies inzake de intra- en semimurale voorzieningen voor psychiatrische patiënten
(1976)
Opgesteld door de Centrale Raad voor de Volksgezondheid.
Inhoud: de nadere uitwerking van het begrip semimurale voorziening.

7 Nieuwe Nota Geestelijke Volksgezondheid (1984)
Opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid (Staatssecretaris Van der
Reyden).
Inhoud: bezuinigingen en MFE's (zie 6.4). Er wordt gesproken van sociaal-
psychiatrische RIAGG-functies in een MFE. Onmiddellijk na verplichtstelling van
de RIAGG (1982) wordt de splitsing ingezet tussen sociale psychiatrie en psycho-
sociale activiteiten.
De RIAGG (pas opgericht) wordt verweten de sociale psychiatrie te verwaarlozen
en wordt in een minder generalistische richting gestuurd. De hulpverlening dient
zich meer dan tot nu toe het geval was te richten op ernstige psychische proble-
matiek. De intentie wordt aangegeven om intramurale bedden af te bouwen ten
gunste van de ambulante zorgverlening, in een streven de zorg dichter bij de eigen
omgeving van de patiënten te laten plaatsvinden.

8 Adviezen inzalce samenwerking GGZ (1985 en 1987)
Opgesteld door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV).
Inhoud: de adviezen zijn weinig concreet en tamelijk speculatief van aard. De
verschillende MFE-varianten worden later met name door de APZ-en ingevuld.

9 Stuurgroep Toekomstscenazio's Gezondheidszorg (STG) (1990)
Van alle mensen met psychische problemen doet één op de zes een beroep op de
gespecialiseerde GGZ; in 2000 zal dit één op de vier zijn. In ] 996 was dit één op
de vijf.

10 Nota's Onder Anderen (1993), Gezond en wel (1994) en Zuinig met zorg (1994)
Opgesteld door het Ministerie van WVC (Staatsecretazis Simons).
Inhoud: de gemeenschappelijke noemer is vermaatschappelijking: samenhangende
veranderingen in de zorg zoals decentralisatie van de psychiatrische ziekenhuizen,
het vervangen van bedden door extramurale zorg, de vorming van (zorgcircuits) en
de vemieuwing van zorg. Voorts regionale samenwerking en geïntegreerde
indicatiestelling.
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Het beleid in de laatste jaren komt in paragraaf 6.8 en in het afsluitende hoofdstuk ter
sprake.

6.3 De `multiservice approach' in de V.S.

Bij de aankondiging van de `Mental Retardation Facilities and Community Mental

Health Center Construction Act' in 1963 sprak president John F. Kennedy van een

`bold new approach'.
Een nieuwe onderlinge samenhang werd geclaimd, waarvan verscheidene onderdelen
reeds op diverse plaatsen in praktijk werden gebracht. De beleidsplannen waren ook

daar niet zomaar uit de lucht komen vallen. In de jazen veertig en vijftig was er de

grondslag gelegd voor een sociale en preventieve psychiatrie en werd steeds meer de

nadruk gelegd op toepassing van `public health'-principes in de psychiatrie. Tege-
lijkertijd werd niet veel goeds geschreven over het repressief-autoritaire klimaat in de
State Mental Hospitals. In navolging van het therapeutische gemeenschapsidee werd

in de klinische behandeling steeds meer aandacht geschonken aan activering, reha-

bilitatie en resocialisatie.
Een en ander mondde uit in de stimulering van zogeheten Community Mental Health
Centers, waarna tussen 1955 en 1972 700~o van de `State Mental Hospital'-capaciteit
verdween (Lamb, 1981). Halverwege de jazen zeventig schreven Zusmann en Bertsch

(1975) dat het Amerikaanse State Hospital, dat daartoe de mogelijkheden in zich

heeft, een maatschappelijke functie kan blijven vervullen; enerzijds als onderdeel van

een `community mental health'-systeem, anderzijds door het bieden van faciliteiten
voor hooggespecialiseerde behandel- en reseazchprogramma's. Demone en Schulberg
(1975) beschouwden zo'n kliniek als een `multipurpose human services centre'.

Het Community Mental Health Center werd door Baert (1976) eveneens beschreven

als een netwerk van diensten, een coórdinerend mechanisme met `a multiservice
approach'. Aanvankelijk heeft men in de V.S. veel energie, enthousiasme en ook geld
in deze vorm van gezondheidszorg gestoken, maar later nam dit sterk af.
De beëindiging van de federale financiering van een aantal CMHC's in 1985 gaf een

verschuiving in de aandacht voor zijn functies te zien: de minder lucratieve functies

(consultatie en huisbezoek) werden minder frequent uitgevoerd (Woy, 1985). Zo was

men in zekere zin weer terug bij af: klinische opnames waren budgettair het

aantrekkelijkst, zorg dicht bij de patiënt in zijn eigen milieu leverde te weinig op.

Inmiddels lijkt in Nederland een aantal MFE-initiatieven reeds in een vergevorderd

stadium (De Wilde, 1994). De MFE is in wezen de Nederlandse pendant van het

Amerikaanse CMHC (Van Hezewijk, 1987). Feitelijk zijn de Nederlandse MFE's

vooral initiatieven van APZ-en geweest, waarbij RIAGG's zich hebben aangesloten.

Er is dus een ander uitgangspunt gekozen dan in de V.S. waar een nieuwe beweging

met een nieuwe ideologie (de Community Mental Health) plotseling over een

gedeelte van het geld kon beschikken.

Een vergelijking met de extramuralisering, de RIAGG-ontwikkeling is op zijn plaats.
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Ook in de V.S. wordt steeds minder klinisch en steeds meer ambulant behandeld en
vergoed. Het aandeel in de kosten van de klinische behandelingen bedroeg
aanvankelijk zestig procent van alle behandelingen. Inmiddels is dat het aandeel voor
de ambulante behandelingen. Er is een tendens om de vergoeding van het aantal
dagen klinische behandeling verder terug te brengen. Een maximum van dertig dagen
en twintig ambulante contacten is tamelijk gangbaar (Hugen, 1996).

6.4 Multifunctionele aanpak in de Nederlandse GGZ

De Nieuwe Nota Geestelijke Volksgezondheid (NNGV, 1984) introduceerde een
nieuw begrip binnen de Nederlandse Geestelijke Gezondheidszorg: de multifunctio-
nele eenheid (MFE). Zoals vermeld in het Advies Multifunctionele Eenheden van de
Nationale Raad voor de Volksgezondheid (1985) heeft dit een stroom van nieuwe
initiatieven op gang gebracht en is er een discussie op gang gekomen over diverse
`modellen'. Ook bij de RIAGG-vorming is dit gebeurd (Hilberink, 1981; Van
Heugten en Breemer ter Stege, 1982).
In het MFE-concept moesten via een herschikkingsproces de sociaal-psychiatrische
RIAGG-functies samengebracht worden met een aantal (gedeconcentreerde) APZ-
functies: kortdurende behandeling, deeltijdbehandeling, poliklinische behandeling en
crisisinterventie. Daarbij kwamen nog de consultatie- en resocialisatiefunctie. Deze
organisatorische eenheid van functies wordt MFE genoemd (MultiFunctionele
Eenheid). Feitelijk dus een samengaan van een aantal APZ-functies met een aantal
RIAGG-functies in een of andere vorm van samenwerking (of fusie). Opvallend is de
grote functionele overeenkomst met het twintig jaar geleden opgezette Amerikaanse
Community Mental Health Center (CMHC}.
Het lijkt zinvol om naar aanleiding van de Nederlandse versie nog eens bij het
Amerikaanse voorbeeld stil te staan. Een vergelijking van de bij wet (Kennedy Act,
1963) verplicht gestelde essentiële diensten van het CMHC met de in de NNGV
voorgestelde functies van de MFE geeft het volgende beeld:

CMHC 1963 V.S. MFE 1984 Nederland

1 Inpatient service 1 Kortdurende residentiële behandeling
2 Outpatient service 2 Sociaal-Psychiatrische RIAGG-functiesl

Poliklinische behandeling
3 Partial hospitalization 3 Deeltijdbehandeling
4 Emergency service 4 Crisisinterventie
5 Consultation and education 5 Consultatic!Resocialisatie

In de Amerikaanse wettelijke verplichting van 1963 werd de `education' expliciet
genoemd. Als niet verplichte CMHC-functies noemde Romme (1974):
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6 Diagnostische voorzieningen
7 Resocialisatievoorzieningen
8 Voor- en nazorg

9 Opleiding
l0 Onderzoek en evaluatie

De Public Law 94-63 (1975), door het Amerikaanse Congres verlengd in 1978, bracht

de `follow-up care' en de `court screening' bij de verplichte functies onder en verwees

de `partial hospitalization' naar de tweede fase (Sharfstein, 1979).

Tevens werd bepaald dat CMHC's een aantal functies kunnen delen, dat wil zeggen

gezamenlijk mogen opzetten. Een en ander was klaarblijkelijk een aanpassing aan de

realiteit van toen.
Typisch voor de Nederlandse situatie was natuurlijk dat de `outpatient service'
uiteenviel in de sociaal-psychiatrische RIAGG-functies en de poliklinische
behandeling, die beide tevens de voor- en nazorg voor hun rekening nemen.
Baert (1976) merkte reeds op, dat het bestaan van twee (klinische) systemen die niet
geïntegreerd zijn, aanleiding heeft gegeven tot veel spanningen in de V.S.
Ook de essentiële kenmerken van het CMHC die Baert opsomde zien we in

soortgelijke vorm in de NNGV terugkeren.

Tabel b.l

CMHC 1963 MFEINNGV 1984

a catchment areas a regionalisatie

b comprehensiveness b integratie van voorzieningen

c continuity of care c continuïteit van zorg

d accessibility d tcegankelijkheid

e citizen participation e participatie (van patiëntenbewegingen)

De integrale visie van de geestelijke gezondheidszorg met haar raakvlakken in de
NNGV gaat dus van een aantal niet al te nieuwe kernbegrippen uit: oude Amerikaan-
se wijn in nieuwe Nederlandse zakken.
In tegenstelling tot de Amerikaanse plannen in 1963, namelijk nieuw op te zetten

centra, leek bij het MFE-concept meer gemikt te worden op samenwer-

kingsverbanden tussen bestaande instellingen, mede gelet op de voorwaarde dat de

operatie budgettair neutraal diende te verlopen. Overigens, ook in de Amerikaanse

realiteit is het vaak tot samenwerking met bestaande instellingen gekomen (Woy e.a.,

1981; Langsley, 1980).

Het Community Mental Health Center, en wat daar voor Nederland uit te leren valt,
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werd eerder besproken door Romme (1974). Hij behandelde achtereenvolgens de
`catchment area', de `vijf vereiste voorzieningen' en `het niveau en de omvang van
zorg' als organisatievraagstukken.
Gersons (1977) zette het Nederlandse RIAGG-model en de ervaringen met het
Community Mental Health Center naast elkaar. In een voorlopige conclusie merkte
hij op, dat de door Borus (1975 en 1976) helder uiteengezette relatie tussen ambulante
gezondheidszorg en de in Nederland meestal aangeduide eerstelijnszorg de door
Querido (1962) ontwikkelde echelonindeling weerspiegelde. Hij pleitte voor
participering van de RIAGG in psychosociale hulpteams in de eerstelijns gezond-
heidszorg. De NNGV legt de zorg voor psychosociale hulpverlening echter duidelijk
bij de eerste lijn zelf. Roosenschoon meldde reeds in 1986 dat zestien APZ-en zo'n 30
plannen hadden tot het opzetten van gedecentreerde clusters van functies. De MFE
bestond toen echter nog slechts in theorie, hoewel schrijver dezes in 1985 een eerste
MFE `avant la lettre' beschreef (`Een Multifunctionele Eenheid in een provin-
ciestad'), daarbij venmeldend dat deze `MFE' reeds vanaf 1983 bestond, dus vóór het
uitkomen van de Nieuwe Nota (1984).

6.5 De Nieuwe Nota Geestelijke Volksgezondheid (NNGV, 1984)

In de Nieuwe Nota wordt in 1984 al ten aanzien van de kernpartners in de GGZ
(RIAGG, PAAZ, APZ en RIBW ) het volgende gezegd:
- De RIAGG behoort tot het ene, integrale GGZ-circuit dat een gespecialiseerd
tweedelijnskarakter heeft en daarom de behandeling van psychosociale problematiek
geleidelijk overdraagt aan de eerstelijnszorg (blz. 63). Er zal meer specifieke aandacht
voor de zorg voor zwaardere psychische stoornissen moeten komen (blz. 67).
- Een afweging van (in de Nota opgesomde) voor- en nadelen van de PAAZ wettigt
de volgende conclusies (blz. 71): indien een APZ zijn afdeling kortdurende
behandeling in een wooncentrum kleinschalig zou situeren, heeft deze afdeling bijna
dezelfde voordelen als de PAAZ. Een intrinsiek voordeel van de PAAZ is echter de
potentiële band met het algemeen ziekenhuis.
Een intrinsiek voordeel van het APZ is de a-selectieve opname. Het lijkt aantrekkelijk
om de voordelen van beide zorgvormen te combineren. De hoofdrichting van beleid is
dan ook dat in de tcekomst PAAZ en APZ hun kortdurende behandelingsfunctie
combineren in RIGG-verband in multifunctionele eenheden.
- In het APZ dienen enkele opnamevoorkomende functies versterkt en uitgebreid te
worden (blz. 73): de crisisinterventiefunctie (max. twee weken klinisch), de
deeltijdbehandeling en het realiseren van een ondersteunend milieu voor categorieën
patiënten die zonder deze steun (her~pgenomen zouden moeten worden. Verder
moet gestreefd worden naar de ontwikkeling van een regionaal opnamebeleid (blz.
74). Deze maatregelen zullen moeten leiden tot een wijziging van het patiëntenbe-
stand, een verschuiving en herschikking van APZ-functies en evenzo van het perso-
neelsbestand (blz. 75). Binnen de intramurale behandeling zal het accent moeten
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worden gelegd op de kortdurende behandelingsfunctie van max. drie maanden, die
ook buiten de hoofdlocatie van het APZ zal kunnen worden uitgevoerd.
- Wat betreft de RIBW (in wording) wordt volstaan met de stelling dat het creëren
van meer beschermde woonvormen essentieel is voor het beleid en dat derhalve een
(budgettair neutrale) substitutie van APZ-bedden wordt nagestreefd (b1z.76).
De Nieuwe Nota Geestelijke Volksgezondheid (NNGV) lijkt de aanzet tot de huidige
ontwikkeling gegeven te hebben. De huidige ontwikkeling, van multifunctionele
benadering naar integratie van sociale en klinische psychiatrie, is de concretisering

van de drie hoofdpunten van beleid in de NNGV: zorg zo dicht mogelijk bij de bevol-

king, de belangen van de patiënt dienen voorop te staan en er moet onderlinge samen-
hang zijn (blz. 5).
De multifunctionele eenheid, zoals in de Nieuwe Nota Geestelijke Volksgezondheid

gepresenteerd, was in feite een vorm van regionale samenwerking (Advies
Multifunctionele Eenheden, Nationale Raad voor de Volksgezondheid, december
1985). Via een herschikkingsproces moesten de sociaal-psychiatrische RIAGG-

functies samengebracht worden met een aantal (gedeconcentreerde) APZ-functies.

De volgende MFE-functies komen hierbij naar voren:

1 Sociaal-psychiatrische RIAGG-functies

2 Crisisinterventie
3 Deeltijdbehandeling
4 Poliklinische behandeling
5 Kortdurende residentiële behandeling
6 Consultatie

[n het hoofdstuk `Problemen en oplossingen' van de NNGV (hoofdstuk V) wordt een

aantal concrete beleidsvoornemens geëxpliciteerd. [n het kader van het onderwerp

van dit hoofdstuk, de multifunctionele eenheid, zullen we er een aantal relevante

passages uitlichten die gerelateerd zijn aan de bovenvermelde MFE-functies.

Ad 1: Ambulante nazorg met een sterk `outreachend' karakter en gericht op huisbe-

zoek zal met name door de RIAGG's worden behartigd. Een functieafbakening tussen

de RIAGG's en de psychiatrische poliklinieken zal via landelijke richtlijnen worden
gerealiseerd, die vervolgens in R[GG-verband dienen te worden ingevuld, dit binnen
een periode van circa vijf jaar (blz. 77).
Voorts wordt genoemd: overheveling van de hulpverlening ten behoeve van psycho-

sociale klachten naar de eerstelijnszorg, meer specifieke aandacht voor de zorg voor

zwaardere psychische stoornissen, realisering van de 7x24-uursbereikbaarheid, de
sociaal-psychogeriatrische functies en de preventie (blz. 67 en 68).

Ad 2: De crisisinterventiefunctie zal zich moeten gaan richten op het interveniëren bij

acute ernstige psychische problematiek door middel van observatie, diagnosestelling

en kortdurende zeer intensieve behandeling, die zowel ambulant (inclusief outrea-
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chend) als klinisch kan worden verleend (voor de duur van max. twee weken). De
deskundigheid zal uit verschillende instellingen geleverd mceten worden (met name
uit de RIAGG, de PAAZ en het APZ). Bij de uitvcering zal zoveel mogelijk gebruik
moeten worden gemaakt van de deskundigheid, de outillage en de capaciteit van de
bestaande voorzieningen (blz. 74).

Ad 3: De mogelijkheden voor deeltijdbehandeling dienen te worden uitgebreid. Een
en ander door substitutie van APZ-bedden. Een koppeling van de deeltijdfunctie aan
het APZ, de PAAZ en het CPZ wordt voorlopig -voor een periode van maximaal vijf
jaar- gewenst geacht, maar de mogelijkheid blijft open om nadien tot een meer
flexibele organisatievonn te komen (blz. 74).

Ad 4: De polikliniek van het APZ dient complementair te zijn aan de RIAGG
respectievelijk de PAAZ-polikliniek. Psychotherapie wordt niet beschouwd als een
functie van de polikliniek.
Ter specificatie van het begrip `nazorg' zal nader onderzoek gedaan worden. Daarna
zal duidelijker kunnen worden beschreven welk aandeel de psychiatrische polikliniek
en welk aandeel de RIAGG en de zelfstandig gevestigde psychiaters aan de
uitvoering van deze functie zouden moeten hebben (blz. 77).

Ad 5: Binnen de intramurale behandeling zal het accent moeten worden gelegd op de
kortdurende behandelingsfunctie van maximaal drie maanden, die ook buiten de
hoofdlocatie van het APZ zal kunnen worden uitgevoerd. Aspecten van het
sociotherapeutisch milieu en de resocialisatie moeten worden versterkt. Dit zal door
een verhoging van de kwantiteit en de kwaliteit van het personeel in het APZ tot stand
moeten komen (blz. 77).

Ad 6: Binnen RIGG-verband dienen afspraken gemaakt te worden over de relatie van
de eenheid voor kortdurende behandeling (te leveren door PAAZ enlof APZ) met het
algemeen ziekenhuis inzalce de consultatievelliaisonpsychiatrie (blz. 72). De
samenwerking met de eerstelijnszorg wordt nog verre van optimaal geacht, enerzijds
door de te geringe organisatiegraad van het eerste echelon, anderzijds is de
consultatie- en dienstverlenende functie van de RIAGG ten behoeve van de
eerstelijnszorg nog te weinig uitgekristalliseerd (blz. 66).

In 1993 kwam de Nota `Onder Anderen' van staatssecretaris Simons uit. Behalve een
krachtig pleidooi voor een vermaatschappelijking van de zorg, werden de concepten
uit de Nieuwe Nota van 1984 geactualiseerd met de conclusie dat in de afgelopen tien
jaar nog te weinig was gesubstitueerd.
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Hoewel MFE's als twee druppels water op CMHC's lijken, is de (politieke) aanpak in
Nederland om een multifunctionele c.q. geïntegreerde benadering binnen de GGZ te

verwezenlijken heel anders verlopen dan in de V.S.: daar werd iets nieuws in

concurrentie gebracht met het bestaande, hier wordt (zachte) druk uitgeoefend op

bestaande instellingen om tot samenwerking te komen. Een uitzondering hierop is de

vorming van de RIBW's.

6.6 MFE `avant la lettre' in `s-Hertogenbosch

Zoals eerder opgemerkt, had zich in de provinciestad `s-Hertogenbosch in het begin

van de jaren tachtig reeds een samenwerking tussen APZ en RIAGG ontwikkeld in de

vorm van projecten. Deze samenwerkingsprojecten waren vergelijkbaar met de MFE-

functies zoals beschreven in de Nieuwe Nota. Een uitgebreide beschrijving hiervan

vindt u in een intern referaat, getiteld `Een multifunctionele eenheid als samenwer-

kingsproject van RIAGG en APZ' ( Van Hezewijk, Buis, Visser, 1986, 60 blz.), dat de

situatie halverwege de jaren tachtig beschrijft en de ontwikkeling aangeeft die daartoe

heeft geleid.
In de tweede helft van dit decennium werden deze functies door de beide partners
verder uitgebouwd, waarbij een zekere ambivalentie tussen samenwerking en eigen
profilering te bespeuren viel. De uitbouw van de bereikbaarheidsdienst buiten
kantooruren tot een 24-uurscrisisdienst met een expliciete `outreaching'-functie was
een voorbeeld van samenwerking met het APZ, omdat een blijvend beroep werd
gedaan op de APZ-psychiaters (in opleiding) voor de achterwachtfunctie buiten
kantooruren. De RIAGG liet echter tevens weten de crisisdienst geheel in eigen
beheer te zullen nemen bij voldoende psychiater-menskracht.
De samenwerking speelde zich feitelijk ook slechts af tussen het cluster shortstay van
het APZ en het SPD-bureau van de RIAGG. Het preventieteam in opbouw bleef
nadrukkelijk buiten de samenwerkingsverbanden tussen RIAGG en APZ, evenals de
` oude' bureaus LGV, IMP, PSJ en MOB. Deze bureaus waren in de ogen van het
APZ meer welzijnsbureaus, die zich nauwelijks met `echte' psychiatrie bezighielden.
De omgekeerde gevoelens ten aanzien van het APZ laten zich wel raden, zodat
samenwerking geen vruchtbare bodem had. De consultatieprojecten bij gezond-
heidscentra waarbij met name RIAGG-medewerkers als consulent fungeerden (onder
auspiciën van de RIGG) werden van een samenwerkingsproject teruggebracht tot een
specifiek RIAGG-project; deze beslissing werd genomen door de RIGG-ledenraad
(de directies van de aangesloten instellingen). Een bestuurlijk vervolg van de
samenwerking op de werkvloer ontbrak dus.

6.7 (De)concentratie en regionalisatie

Borus (1978) zag aan het eind van de jaren zeventig (dus vijftien jaar na de Kennedy

Act!) twee mogelijkheden voor de Community Mental Health in de V.S.: ofwel groei
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en verdere ontwikkeling ofwel regressie tot een gedecentraliseerd type van custodiale
zorg. Na de Nieuwe Nota zien we in Nederland beide ontwikkelingen tegelijkertijd,
waarbij de tweede ontwikkeling uitgaat van de klinische psychiatrie en niet als
regressie te bestempelen is. Er vinden verdere groei en ontwikkeling plaats van
ambulante en semi-ambulante voorzieningen (RIAGG's, poliklinieken, deeltijdbe-
handelingen, RIBW's, dagopvang) en tevens een deconcentratie van APZ-voorzienin-
gen. Vaak worden de begrippen `deconcentratie' en `decentralisatie' door elkaar
gebruikt. Roosenschoon (]986) legde uit dat het woord deconcentratie betrekking
heeft op geografische spreiding van onderdelen van het APZ binnen het verzor-
gingsgebied. Het woord decentralisatie heeft betrekking op delegatie van beslissings-
bevoegdheden vanuit de directie naar hiërarchisch lagere niveaus in de organisatie.
Multifunctionele eenheden zijn dus voorbeelden van deconcentratie, althans bezien
vanuit een APZ-perspectief. Vanuit een ambulant perspectief zou het wel eens
concentratie genoemd kunnen worden, immers de sociaal-psychiatrische RIAGG-
functies worden toegevoegd aan een aantal traditionele APZ-functies. Roosenschoon
(1986) betoogde dat men met deconcentratie beoogde om de stigmatisering van de
patiënt te verminderen, hem beter in staat te stellen contact te houden met zijn
thuismilieu en hem minder te laten vervreemden van de open samenleving. Men
wilde een zoveel mogelijk genonnaliseerde kleinschalige behandelcontext creëren. In
het kader van de behandeling, bijv. van resocialisatie, had het APZ bovendien
behoefte aan voorzieningen die een overgang tussen APZ en maatschappij vormen.
Motieven van het APZ waren voorts het streven naar regionale samenwerking en
soms waren er motieven om een marktaandeel te behouden. Deconcentratie werd
sterk gestimuleerd door de overheid, die streeft naar goed bereikbare, maatschappelijk
geïntegreerde hulpverlening. Duidelijk is dat de vernieuwing in de GGZ in Nederland
op een andere wijze plaatsvindt dan in de V.S. twintig jaar eerder. In Nederland
werden in de jaren zeventig en tachtig de diverse ambulante bureaus gebundeld tot
een RIAGG: een vorm van concentratie dus, waardoor de ambulante sector een
duidelijke factor werd binnen het krachtenveld van de GGZ. Terwijl de grootste
machtsfactor, het APZ, gestimuleerd werd tot deconcentratie.
Overigens is volgens de Hoofdinspectie op dit moment (1998) naar schatting een
kwart van het aantal toegestane reguliere APZ-bedden gedeconcentreerd.
Het lag in de bedoeling om in de jaren negentig over te gaan tot circuitvorming,
waarbij de reeds decennia lang heersende ideologische strijd tussen de zogenoemde
sociale en klinische psychiatrie geslecht zou worden om op te gaan in een integraal
GGZ-systeem.
Deze integratie van voorzieningen was ook een belangrijke doelstelling in de V.S.;

`comprehensiveness' was een van de hoofdkenmerken in de Kennedy Act (1963).
Men trachtte dit echter te bereiken door een geheel nieuwe organisatie op te bouwen,
de Community Mental Health, met een gelijktijdige reductie van de oude organisatie,

de State Mental Hospitals.
Spiro (1969) merkt in zijn `three level model of care' als `primary care'-functies aan:
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early care finding (1), general intake (2), outpatient care (3), day care (4) and home

visiting (5); deze functies worden toebedacht aan `neighbourhood centers' met een
`district size' van 15.000 tot 30.000 inwoners. De Community Mental Health Centers
verzorgen 70.000 tot 200.000 inwoners met de `secundary care'-functies: emergency
(a), inpatient care (b), partial hospitalization (c) en intensive rehabilitation (d). De

`tertiary care'-functies voor een inwonersaantal tot 1.000.000 zijn in zijn visie

categorale functies.

De regio Midden-Brabant omvat circa 400.000 inwoners en is dus te groot voor één

MFE (`primary and secundary care'-functies), volgens Spiro.
In medisch opzicht ziet Spiro het CMHC, vergelijkbaar met onze MFE (Van

Hezewijk, 1985), wat grootte en level betreft meer als `general hospital' dan als

`primary care physician'.
In 1981 merkt Spiro op dat `pieces of the level care system, proposed 12 years ago,
are now in place', en breekt hij een lans voor `reforming the State Hospital in a

Unified Care System'.
Terwijl de Nederlandse methodiek van vernieuwing zich nog zal moeten bewijzen, is
duidelijk dat op het Amerikaanse procédé zeer veel, zeer harde kritiek ís gekomen.

6.8 De huidige stand van zaken in de Nederlandse GGZ

Spreeuwenberg schrijft in 1988 in het redactioneel van Medisch Contact dat het hem
beter lijkt de totstandkoming van multifunctionele eenheden niet te forceren. De
Wilde (1993) vermeldt de stormachtige ontwikkeling van de MFE's in Nederland: 40
in ontwikkeling, nog 40 conceptueel.
Dekker (1997) geeft het MFE-concept zoals dat door het Amsterdamse SPDC wordt
vormgegeven, een goede kans van slagen onder de kop `De multifunctionele eenheid
in opmars'. De MFE leek niet te stuiten, maar ontstaat er ook een herintegratie van
sociale en klinische psychiatrie?
Janssen (1995) ziet in zijn artikel over drie MFE's (in `grootstad', `middelstad' en
`kleinstad') slechts bij `kleinstad' een echte samenwerking tussen RIAGG en APZ.
Met `kleinstad' wordt Waalwijk bedoeld. Bij `kleinstad' constateert hij echter ook het
gevaar van een klein inrichtinkje op zichzelf.
Zoals gezegd hebben de regio's het voortouw genomen en ontstonden er regionaal

geïntegreerde GGZ-organisaties: eerst de fusies tussen APZ-en en RIAGG's

(Maastricht 1992, Tilburg 1993, Eindhoven 1996), daarna deden ook RIBW's mee en
hele provincies(Groningen 1996, Friesland 1996, Zeeland 1996). Opvallend is dat de

eerste ontwikkelingen zich alle aan de landsgrenzen voordoen. In 1997 ontstond GGZ

Nederland, de gefuseerde koepel. In `Nieuw ontwerp, vernieuwend organiseren van

GGZ programma's' (GGZ Nederland, NZI 1998) beschrijven Grunveld, Huysmans

en Timmer een GGZ in ontwikkeling aan de hand van vier cases: het ASK-project in

Zeeland, het Sociaal Psychiatrisch Centrum in Maastricht, Transmurale Zorgteams in

Den Haag en het project Zorgco~rdinatie en Revalidatie in Amsterdam. Het zijn
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goede voorbeelden van de wijze waarop in de GGZ van onderop zorgvernieuwing
plaatsvindt. Hierop zal in de volgende hoofdstukken worden teruggekomen.
Het eerste paarse kabinet in 1994 maakte een einde aan de pogingen om een geheel
nieuw (financierings)systeem voor de gezondheidszorg te ontwerpen, waaraan
staatssecretarissen van vooral christen-democratische (Hendriks) en sociaal-
democratische (Simons) huize bezig waren geweest. De eerste minister van
Volksgezondheid (Borst) koos voor het handhaven van de drie compartimenten,
waarbij overigens wel de discussie gevcerd werd in welk compartiment de GGZ zich
bevond.
Tien jaar geleden was bij de intentie tot stelselherziening de gehele GGZ in de AWBZ
ondergebracht. Een aantal (beleids)adviezen van o.a. de Raad van de Volksgezond-
heid (RVZ) en Beleidsbrieven van VWS volgden.

1 Advies `Thuis in de GGZ' (november 1996)
Opgesteld door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorggerelateerde dienst-
verlening (RVZ).
Inhoud: het versnellen en intensiveren van de vermaatschappelijking van de GGZ.
Scheiden van wonen en zorg.

2 Beleidsbrief Geestelijke Gezondheidszorg (juni 1997)
Opgesteld door het: Ministerie van VWS (Minister Borst).

Inhoud: het samengaan van instellingen (fusie van APZ en RIAGG en steeds
vaker RIBW) is een nastrevenswaardige ontwikkeling. Binnen een paar jaar moet
meer dan de helft van de APZ-en en RIAGG's gefuseerd zijn tot regionale GGZ-
instellingen. Extramuralisering moet versneld en geïntensiveerd worden.

3 Geestelijke Gezondheidszorg in de 21e eeuw (januari 1998)
Opgesteld door de Raad voor de Volksgezondheid en zorg (RVZ).
Inhoud: een geheel nieuwe opzet van de GGZ. Hierop wordt in het laatste hoofd-
stuk teruggekomen.

Wanneer we het overheidsbeleid bezien op behoefte c.q. capaciteitsnormen, zien we
vanuit het kader van de WZV (1,5 promille voor residentiële voorzieningen) een
consequente stimulering tot verlaging ten gunste van semi- en extramurale voorzie-

ningen. In herinnering moet worden geroepen de 1,1 promille van een eeuw geleden!

Overigens zonder ambulante voorzieningen, maar voor een veel kleinere bevolking.
En ook voor zwakzinnigen! Het manifest NFGV 1998 vermeldt dat het RIAGG-
budget tussen 1991 en 1995 met zeven procent is toegenomen, het aantal in behan-
deling genomen cliënten met tien procent, het aantal contacten met negen procent. De

efficiency en de productiviteit zijn sterk toegenomen: meer mensen worden
gemiddeld korter behandeld. De RVZ adviseert in vijf à tien jaar ca. 6.000 bedden
versneld af te bouwen, maar de minister wil dit genuanceerd bezien. Vrijkomende
middelen moeten extramuraal worden ingezet. Het NEMESIS-onderzoek bevestigt de
STG-voorspelling. De commissie Doelmatigheid RIAGG-activiteiten vraagt zich in
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het eindrapport (mei 1998) af, in het zoeken naar de balans tussen vraag en aanbod

van zorg, of de RIAGG-organisatie de meest doelmatige is voor de uitvoering van de
taakopdracht en of die nog wel juist is en of de juiste doelgroepen worden bereikt. Dit
zou moeten worden bezien in het regionale kader waarbinnen ook andere zorgaanbie-
ders functioneren.

In de regiovisie van de GGZ Midden-Brabant (1997), een van de eerste regiovisies
van het land, wordt ambulantisering gepropageerd. Na vaststelling door de provincie
(Noord-Brabant) is de regiovisie naar het ministerie van VWS gestuurd en landelijk
ingebracht in de omvattende sectorale zorgvisie op de GGZ. Het tien jaar eerder
geconcipieerde uitwerkingsplan Psychiatrie Midden-Brabant werd overigens pas vier
jaar later (!) door de toenmalige Staatssecretaris van WVC als een van de weinige
plannen vastgesteld. Ambtelijke molens malen langzaam.

6.9 MFE-vorming of complete fusie APZ-RIAGG in Tilburg

In Midden-Brabant was in het psychiatrisch centrum Jan Wier reeds vanaf het begin
sprake van sterke deconcentratie. Zo werden in de jaren tachtig een viertal `lokale

vestigingen' opgericht die laagdrempelig (crisisplaatsen) in nauwe samenwerking met

de RIAGG zouden moeten functioneren in de stadswijk (Tilburg-centrum, -west, -
noord) of in een dorp (Goirle), met name voor langdurende zorgcliënten in het kader

van rehabilitatie en resocialisatie. Hierover werd een samenwerkingsconvenant met

de RIAGG gesloten, maar de samenwerking kwam nauwelijks van de grond.

Mogelijk omdat men te zeer afhankelijk was van `lokale' initiatieven. Samenwerking

met de gehele RIAGG lag meer voor de hand dan voor slechts enkele functies in
MFE-verband. Een MFE in oprichting in de subregio Waalwijk kon daarentegen wel
als proeftuin fungeren. De keuze voor een totale fusie is uiteindelijk vooral een

intuïtieve geweest.
De uiteindelijke fusie in maart 1993 is de resultante van een proces bestaande uit een
snelle bestuurlijk-directionele fusie aan de top en een geleidelijke fusie aan de basis.
Doel was de realisering van vier functionele zorgcircuits (jeugd, volwassenen,
ouderen en langdurende zorg) binnen de twee werkmaatschappijen P.C. Jan Wier en
RIAGG Midden-Brabant van de Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Midden-
Brabant.
De zorgcircuits moesten de zorginhoudelijke motieven voor de fusie gestalte geven en

zijn eind 1995 gerealiseerd.
De psychiatrische patiënten of cliënten op een polikliniek of RIAGG zijn in veel
opzichten gelijk. De culturen van de medewerkers verschillen echter wel. Die
cultuurverschillen zijn de afgelopen jaren gebleken in het gefuseerde bestuur, de gefu-
seerde directie en de gefuseerde ondememingsraad. Bij de overbrugging daarvan
speelden bindende elementen een cruciale rol. De beide ondernemingsraden
fuseerden in eigen stijl en eigen tempo, evenals de beide managementoverlegorganen.
Natuurlijk waren de meeste medewerkers veel minder betrokken bij het fusieproces
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dan de gremia. Daardoor waren de onzekerheid en twijfel op de werkvlcer groter en
dientengevolge de weerstand. Dit kan leiden tot een houding van `zoek het maar uit'
of een overal over willen meedenken en meebeslissen.
De keuze werd gemaakt voor een snelle fusie aan de top, waama er relatief veel tijd
was voor integratieprocessen, voor aan elkaar wennen. Reeds voor de fusie heeft een
onafhankelijk bureau (GITP) de cultuurverschillen geïnventariseerd. De neiging
bestond om deze cultuurverschillen eerder te benadrukken dan te ontkennen of te
bagatelliseren. In 1995 vond een uitgebreid GGZMB-cultuuronderzoek (Berting,
1996) plaats. Bij het harmoniseren van procedures en dergelijke was een confrontatie
tussen de beide culturen natuurlijk onvermijdelijk.
Gepoogd werd zoveel mogelijk personele unies tussen beide werkmaatschappijen te

creëren. Deze op twee plaatsen werkende medewerkers konden daardoor een

voortrekkersrol vervullen. Ook werkgroepen en commissies werden voortdurend met

personen uit beide werkmaatschappijen (her)bemenst om het GGZMB-klimaat te

verstevigen.
Zorgvernieuwingsprojecten werden gekoppeld aan de nieuwe circuits die de beide
werkmaatschappijen inmiddels gevormd hadden. GGZMB-teamvorming vond plaats.
De officiële naam werd uiteindelijk GGZ Midden-Brabant. Vele andere geïntegreerde
GGZ-organisaties kozen later eenzelfde naam: GGZ Groningen, Friesland,
Eindhoven, Oost-Brabant en zelfs GGZ Nederland!
Kortom, bij het integratieproces werden, zoals eerder al opgemerkt (Van Hezewijk,
1994) `de aard van het werk en de eigenzinnigheid van de professionals niet als te
bestrijden problemen, maar als uitgangspunt genomen'.
In het betreffende artikel werd opgercepen om de uitzichtloze strijd tussen ambulante
en intramurale psychiatrie, tussen RIAGG en APZ, tussen sociale en klinische
psychiatrie, te beëindigen.
Dit alles heeft meer kansen als wordt samengewerkt met erkenning van de cultuurver-
schillen. De evaluatie van de fusie tussen P.C. Jan Wier en de RIAGG Midden-
Brabant wordt beschreven in het volgende hoofdstuk. Met name de doelstellingen van
de fusie komen aan de orde en bezien wordt of en hoe deze al dan niet gehaald zijn.
Bij reorganisatie geldt het weglaten van een evaluatie als een grote valkuil. Zoals in
het verleden intern in de organisaties van APZ Jan Wier en RIAGG Midden-Brabant
reorganisaties geëvalueerd werden, zou ook de fusie geëvalueerd worden.
Gedacht werd daarbij aan programmaevaluaties, die volgens Donker (1990) tot doel
hebben de kwaliteit van zorg vast te stellen om daardoor bij te dragen aan kwaliteits-
verbetering van die zorg.
Evaluatie op het gebied van de GGZ kan verschillende thema's betreffen. Het
onderzoek kan betrekking hebben op de organisatie van een programma (structuur-
evaluatie), de resultaten van de GGZ voor de samenleving en~of de patiënt (producte-
valuatie) en op het hulpverleningsproces op patiënmiveau (procesevaluatie).
De diverse thema's zouden ter hand genomen worden, waarbij met name de resultaten

van de GGZ in Midden-Brabant voor de samenleving voor en na de circuitvorming
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onderzocht zouden worden. Dit zou kunnen gebeuren in termen van de geestelijke
gezondheid van de bevolking in het verzorgingsgebied, het verminderen van de
verstoring van de openbare orde en het verminderen van de consumptie van
somatische gezondheidszorg etc.
In dit proefschrift wordt niet zozeer het hulpverleningsproces in een procesevaluatie
(hoofdstuk 7) geëvalueerd, maar veeleer het fusieproces. Het follow-up onderzoek
(hoofdstuk 8) is als een productevaluatie te typeren.

6.10 Tot slot

De in de Nieuwe Nota Geestelijke Volksgezondheid aanbevolen versterking van de
crisisinterventiefunctie van het APZ (blz. 73) was het onderwerp van de hoofdstukken
4 en 5. Hierin werd een crisisbedopnameregeling als een modelprogramma geëva-
lueerd en werd een follow-up onderzoek beschreven.
In dit hoofdstuk (6) is een overgang gemaakt van het `experiment' op microniveau
naar het `beleidsexperiment' op mesoniveau. Daartoe werd het Nederlandse
overheidsbeleid besproken in de laatste decennia tegen de achtergrond van het
Amerikaanse voorbeeld, de Community Mental Health.
Schnabel (1998) schrijft: `Kenmerkend voor de ontwikkeling van de GGZ in deze tijd
is een sterk sturende en stimulerende rol van de rijksoverheid geweest. De overheid is
zich er steeds meer van bewust geworden dat de GGZ een sector is die niet alleen
hulp biedt op verzoek van een individuele patiënt, maaz dat zij ook een bredere
maatschappelijke opgave heeft'. Dit heeft geleid tot een enorme toename van de
vraag, die alleen te verwerken is door de zwaarste vorm van hulpaanbod, klinische
opname, zo min mogelijk te gebruiken. De overheidsnota's laten een consequente lijn
van extramuralisering zien.
De `oude' situatie van de ideologisch gescheiden (klinische) APZ- en (ambulante)
RIAGG-psychiatrie wordt `vernieuwd' in de richting van een geïntegreerde GGZ. Het
Multifunctionele Eenheid (MFE)-concept uit de Nieuwe Nota heeft daarbij een
brugfunctie. De Bossche MFE `avant la lettre' wordt aangehaald.
Ook in andere landen bestaat een ambulant paradigma. De beddenreductie is daar
vaak veel drastischer aangepakt. Dit zou ook kunnen leiden tot paradoxale effecten:
de `community psychiatry' wordt ondermijnd door een tekort aan bedden (Tyrer en
Emmanuel, 1998). Op dit tekort kan worden geanticipeerd met ambulantisering door
samenwerking.
Hoe dit in de regio Midden-Brabant aangepakt is werd in de laatste pazagraaf van dit
hoofdstuk aangekondigd.
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Hoofdstuk 7 Evaluatie van de fusie P.C. Jan Wier-RIAGG Midden-Brabant;

een experiment op mesoniveau in Tilburg

7.1 Inleiding

7.2 Probleemstelling

7.3 Explicitering van de doelstellingen van de fusie

7.4 Resultaten
7.4.1 Management (op alle niveaus)
7.4.2 Voorwaarden(scheppende diensten)

7.4.3 Zorg(circuits)

7.5 Knelpunten

7.6 Tussentijdse conclusies na drie jaar in 1996

7.7 Voortgaande samenwerking, ambulantisering en transmuralisering

7.8 Transmuralisering in de `cure'-circuits: het programma Ask en de achterlig-
gende programma's

7.9 Transmuralisering in het `care'-circuit: van lokale vestiging naar subregio

7.10 Tot slot
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7.1 Inleiding

Op 12 maart 1993 fuseerden de Stichting RIAGG Midden-Brabant en de Stichting
Psychiatrisch Centrum Jan Wier tot de Stichting Geestelijke Gezondheidszorg
Midden-Brabant (bijlage 5 en 6). Afgesproken werd dat na drie jaar een evaluatie zou
plaatsvinden. In febniari 1996 besloot het bestuw om een evaluatie uit te laten voeren
onder coërdinatorschap van de directie. Een commissie met externe deskundigen
werd in april 1996 benoemd. Deze commissie had als taakopdracht de begeleiding
van de evaluatie en de advisering van bestuur en directie inzake opzet, inhoud,
uitvoering en rapportage van de evaluatie. Daarnaast voerde de commissie gesprek-
ken met bestuur en directie, de cliëntenraad en het managementoverleg. De
commissie bestond uit mr. drs. H. Hoefnagel (voorzitter bestuur GGZMB), prof. dr. J.
Segers en prof. dr. P. Verheyen (externe leden).

Beleidsdocumenten:
~ Intentieverklaring; besturen Jan Wier en RIAGG, december 1990
~ Rapportage Samenwerking; directies Jan Wier en RIAGG, maart 1991
~ Eindadvies voorstel tot fusie; GITP, maart 1992
~ Besluitvorming over de samenwerking RIAGG-Jan Wier, juni 1992
~ Statuut Socíale Begeleiding, oktober 1992
~ Statuten Stichting GGZ Midden-Brabant, 12 maart 1993
. Directienota Eerste Verkenning, september 1993
~ Adviezen projectgroepen, juli 1994
~ Beleidsplan GGZ Midden-Brabant 1995-2000, december 1995
~ Werkboek Regiovisie Geestelijke Gezondheidszorg Midden-Brabant, augustus

1996
~ Inteme nota Evaluatie Fusie RIAGG-Jan Wier, november 1996

De evaluatie was voorts gebaseerd op beleidsdocumenten, feitelijke gegevens
(cliëntenstromen, financieel-economische en personele kengegevens) en externe
onderzoeksgegevens. Wat betreft dit laatste is gebruik gemaakt van een aantal on-
derLOeken, die onder begeleiding van onderzceksinstituten zijn uitgevoerd (K.U.B.,
T.I.A.S., NcGv). Twee onderzoeken betroffen de cliënten (Wilckens, 1995; Jagerman,
1996), twee onderzoeken vroegen de medewerkers naar hun mening over zorg en
arbeidsomstandigheden (Berting, 1996; Hanssen, 1996), één betrof beide (Janssen,
1995) en één betrof de verwijzers (Arends en Horsch, 1996).
Cousins en Leithwood (1986) spreken in een overzichtsartikel een lichte voorkeur uit
voor inteme evaluatie boven exteme evaluatie; beide vormen van evalueren hebben
evenwel nadrukkelijk voor- en nadelen. Daarom is hier gekozen voor een combinatie
van inteme en externe evaluatie. De auteur van dit proefschrift vervaardigde in
november 1996 een interne nota `Evaluatie Fusie RIAGG-Jan Wier'. Dit hoofdstuk is
een bewerking van deze interne nota.
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In december 1996 is deze inteme nota uitgemond in een concept-evaluatierapport ten
behoeve van de GGZ Midden-Brabant, met daazaan toegevoegd de conclusies van de
externe leden van de begeleidings-commissie (zie bijlage 9).
Het concept-evaluatierapport is tenslotte ter becommentaziëring voorgelegd aan de
interne gremia en extern aan de RIGG-participanten (zorgvragers, zorgaanbieders,
zorgverzekeraazs en adviseurs in de regio Midden-Brabant). In januazi 1997 is het
vastgesteld door het bestuur van de Stichting GGZ Midden-Brabant.

7.2 Probleemstelling

Een evaluatie van de fusie kan zich richten op de inspanning, de prestatie, de
adequatie, de doelmatigheid en het proces. Deze evaluatie richtte zich vooral op het
proces en had als nevendoel om effectmeting in de toekomst te faciliteren. Gepro-
beerd werd om de resultaten van een driejarige fusie aan te geven en tevens te be-
schrijven hoe en waarmee deze resultaten wazen bereikt. Daazna volgden knelpunten

en conclusies. Uiteindelijk moest dit leiden tot de aanbeveling om het proces al dan
niet te continueren. Hierop was drie jaar tevoren al een voorschot genomen met de
stelling dat `het een onomkeerbaar proces is naar een definitieve constructie, gericht
op integratie van de beide stichtingen binnen de termijn van drie jaar, tenzij exogene
omstandigheden dit onmogelijk c.q. onverstandig maken'.
De fusie tussen RIAGG en Jan Wier werd gekenmerkt door een procesmatige aanpak:

het initiatief van de directies van eind 1990 werd als vanzelf gevolgd door de

intentieverklaring van de beide besturen; er werd de tijd genomen, met name voor het

creëren van een vertrouwensbasis en een draagvlak voor de circuitvorming. De

verschillen in belangen, culturen (cultuuronderzoek vooraf door de GITP en achteraf

door de KUB) en de keuze voor een fusieontwikkelingsmodel -als tegenhanger van

een blauwdrukmodel- bemoeilijkten de interne communicatie en stuitten op veel

kritiek. Externe kritiek werd minder vernomen, maar was wel waarneembaar, mede

door de jarenlange Tilburgse solopositie als gefuseerde instelling na het de-fuseren

van de partnerinstellingen in Maastricht. Er werd een zogeheten `low-profile'-beleid

gevoerd.
In de conclusies zal geprobeerd worden antwoord te geven op de volgende vragen:
1 Zijn de vooraf in 1992 geformuleerde doelstellingen (7.3) gehaald?
2 Hoe en waarmee zijn de resultaten bereikt (procesevaluatie)?
3 Welke evaluatiecriteria zijn indicatief voor welslagen of falen (indicatoren)?
4 Wat zijn de mogelijkheden en bedreigingen?
5 Zijn er mogelijkheden voor follow-up onderzoek (productevaluatie)?
6Is de fusie in alle opzichten tot stand gekomen (juridisch, organisatorisch,

financieel, personeelstechnisch, behandelinhoudelijk)?
7 Zijn er exogene omstandigheden die continuering onmogelijk c.q. onverstandig
maken?
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7.3 Explicitering van de doelstellingen van de fusie

Methode
Evaluatie-onderzoek evalueertlonderzoekt het proces en~of de resultaten van een
(beleids)programma. Hierbij wordt met gebruikmaking van methoden en technieken
uit het sociaal-wetenschappelijk ondeczcek een waardeoordeel uitgesproken over het
feitelijk functioneren van een (beleids)programma door het functioneren te
vergelijken met de doelstellingen ervan, met de bedoeling bij te dragen tot betere,
meer gefundeerde, rationelere beslissingen over het (beleids)programma.
De fusie tussen RIAGG en Jan Wier wordt opgevat als een beleidsexperiment: het
stapsgewijs en proef-ondervindelijk ontwikkelen van een nieuw (beleids)programma,
waarbij evaluatieonderzoek tussentijds feedback geeft en uiteindelijk het eindoordeel
velt. Deze evaluatie is slechts gedeeltelijk een effect-Iproductevaluatie en grotendeels
een procesevaluatie, omdat het einddcel -verbetering van samenhang, kwaliteit en
doelmatigheid van de zorg- na drie jaren nog moeilijk te meten is. Dit einddoel was
wel een van de doelstellingen van de fusie in 1992.
Deze evaluatie is, zoals reeds eerder aangegeven, gebaseerd op de analyse van
bestaand bronnenmateriaal: beleidsdocumenten (RIAGG, Jan Wier, GGZ Midden-
Brabant), feitelijke gegevens (cliëntenstromen, financieel-economische en personele
gegevens) en externe onderzoeksgegevens.

Verslaglegging van de bevindingen
In de intentieverklaring van 1990 werd gevraagd naar de mogelijkheden voor nauwe
samenwerking en centrale regie. De in maart 1993 gerealiseerde centrale regie (fusie
aan de top) zou de nauwe samenwerking moeten faciliteren. De samenwerking moest
gelden voor:
a zorgaanbod;
b functionele zorgcircuits;
c voorwaardenscheppende diensten;
d management op alle niveaus.

In 1992 werd als dcelstelling geformuleerd dat betere condities gecreëerd moesten
worden voor:
1 het aanbieden van een samenhangend pakket van voorzieningen voor de patiënt,

met verlening van (gecoórdineerde) zorg op maat;
2 het verbeteren van de kwaliteit van zorg en dienstverlening;
3 het verbeteren van de doelmatigheid van zorg en dienstverlening;
4 gezamenlijke beleidsontwikkeling en innovatie;
5 het inspelen op extern veranderende omstandigheden, met name de stelselherziening

en het versterken van de positie ten aanzien van de zorgverzekeraar.
De eerste drie doelstellingen van 1992 werden onder meer bereikt door de intenties
van 1990 te realiseren, namelijk door (a) (intensievere) samenwerking ten aanzien van
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zorgaanbod, (b) functionele zorgcircuits en (c) voorwaardenscheppende diensten. De

laatste twee doelstellingen veronderstellen het samenwerken van management op alle

niveaus (d).
Achtereenvolgens zal in de evaluatie nagegaan worden of:
1 wat betreft het management op alle niveaus gezamenlijke beleidsontwikkeling,

innovatie en inspelen op zich extern wijzigende omstandigheden heeft plaatsgevon-

den;
2 wat betreft de voorwaardenscheppende diensten samenhang, kwaliteit en

doelmatigheid verbeterd zijn;
3 samenhang, kwaliteit en doelmatigheid van de zorg verbeterd zijn.
Ofschoon het laatste (3) uiteraard het belangrijkste is, zal in de hierna volgende

verslaglegging van de bevindingen bovenstaande volgorde aangehouden worden,

omdat in de chronologie van het fusieproces eerst het kader geformeerd werd om de

zorg in een latere fase te verbeteren. Geformuleerd werd immers in 1992: `met de

fusie wordt beoogd tot een optimalisering te komen van het aanbod voor geestelijke

gezondheids-zorg in de regio door een snelle fusie aan de top en vanuit het

geformeerde kader nader vorm te geven aan samenwerking op onderdelen' (Besluit-

vorming over de samenwerking RIAGG-Jan Wier, 25 juni 1992).

7.4 Resultaten

7.4.1 Management (op alle niveaus); evaluatie van gezamenlijke beleidsvorming,

innovatie en inspelen op externe veranderingen (doelstelling 4 en S)

Bestuur GGZ Midden Brabant

Het op 12 maart 1993 aantredende bestuur GGZMB bestond uit negen leden. Afge-

sproken werd om het aantal bestuursleden tot zeven terug te brengen, hetgeen binnen

drie jaar, op Ol-O1-1996, gerealiseerd werd. Eén bestuurslid is na de fusie benoemd.

In het gesprek met de externe leden van de begeleidingscommissie werden twee

kwesties aan de orde gesteld:
l Of de bedoeling van de fusie (in de bestuurlijke top) gehaald was.
2 Hoe men de integratie van de zorg o.a. door de instelling van zorgcircuits waardeer-

de.
De antwoorden op deze vragen komen in het vervolg aan de orde.

Directie GGZ Midden Brabant

De directie R[AGG ( twee leden) en de directie P.C. Jan Wier (twee leden) gingen

samen in een directie GGZMB (drie leden). Op de vraag van de commissie of de

effectiviteit in de zorgverlening (bijv. t.a.v. intake, overleg en inspraak) verbeterd

was, werd opgemerkt dat dit nog niet meetbaar was. Voorts werd gevraagd of het

proces niet te veel `top-down' was. De directie voerde in principe een `bottom-up'-

beleid, maar de eerste jaren waren inderdaad `top-down' geweest.
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Gewezen werd door de directie op het risico dat na de ontschotting tussen ambulant
en klinisch, een nieuw schot tussen `care'- en `cure-circuits' zou kunnen ontstaan.
Ter vermijding hiervan was sturing nodig. De integratie binnen de zorgcircuits verliep
naar wens. Het bleefde vraag ofeen en ander voldoende doordrong op de werkvloer.

Algemene CliëntenraadGGZ Midden Brabant
P.C. Jan Wier kende een patiëntenraad en een bewonersraad, waarmee het ziekenhuis
geformaliseerde overeenkomsten had; bij de RIAGG moest een cliëntenraad
opgericht worden. Begin 1996 was de algemene cliëntenraad GGZMB een feit.
In afwachting van een in 1996 op landelijk niveau op te stellen nieuwe samenwer-
kingsovereenkomst Raad-Instelling, bleven de oude overeenkomsten gelden, waarbij
de overgang mede overbrugd werd middels een convenant. In overleg tussen directie
en cliëntenraad kwam m.b.t. de fusie-evaluatie naaz voren dat ook de cliëntenraad een
voorkeur had voor ambulante behandeling boven klinische behandeling, conform de
uitkomsten van het cultuuronderzoek van Berting, dat in het vervolg nog besproken
wordt. Geklaagd werd over het voortbestaan van de lange wachttijden her en der,
ondanks de ingezette ontschotting tussen de verschillende behandelsettings. Als
nadeel werd voorts nog genoemd de relatieve monopoliepositie t.a.v. diagnostiek en
behandeling, die de GGZMB na de fusie had verkregen; onderlinge verwijzing van
RIAGG naar Jan Wier en omgekeerd was feitelijk niet meer mogelijk.
Jagerman (1996) vernam van de cliëntenraad dat deze `de mening is toegedaan dat zij
serieus genomen wordt, maar de indruk heeft dat zij t.z.t. met reeds besloten zaken te
maken krijgt en dat haaz mening slechts ter overweging ingewonnen wordt'.

Ondernemingsraad GGZ Midden Brabant
In 1994 fuseerden de ondememingsraden van RIAGG (zeven leden) en Jan Wier (elf
leden) op eigen initiatief tot de Ondernemingsraad GGZMB (dertien leden).
Van de leden zaten er reeds vier in de voormalige ondememingsraden.
In 1996 stond het onderwerp evaluatie van de fusie standaazd op de agenda.

Management Overleg GGZ Midden Brabant
In 1995 fuseerden het Management Team van de RIAGG (zeven leden) en het
Gemeenschappelijk Overleg van Jan Wier (twaalf leden) tot Management Overleg
(M.O.) GGZMB. Het M.O. bestond daarna uit de directie en alle circuitmanagers en
diensthoofden (veertien leden). Ten aanzien van de fusie werd het volgende gemeld:
het einddoel van de fusie op de werkvloer was na drie jaar nog niet bereikt. Er was in
toenemende mate sprake van integratie, maaz de vier circuits verschilden in tempo.
Opgemerkt werd dat in elk geval het `ambulante pazadigma' uitgangspunt was
geworden in de gehele instelling, dus ook in de kliniek.



163

Bij de ambulante medewerkers nam de onrust toe naarmate de fusie meer zichtbaar
werd; de tegengeluiden bleven evenwel beperkt en er kwam een omslagpunt waarbij
bijna iedereen zich in de praktijk achter de fusie schaarde. Bedreigingen van extem
wazen er eigenlijk niet. Bedreigingen intern lagen vooral op het gebied van
leiderschapsstijl en onderlinge cultuurverschillen, vonden de managers. Het M.O.
oordeelde dat voortgang van de fusie haalbaaz en wenselijk was. De vraag of efficie-
ncy, vernieuwing, slagvaardigheid en samenhang wazen toegenomen was nog niet te
beantwoorden. In het gesprek met de begeleidingscommissie werd de situatie van
voor de fusie met de bestaande situatie vergeleken. De fusie resp. integratie leek nog

niet geheel tot de werkvloer te zijn doorgedrongen. Er moest `doorgepakt' worden.
In het cultuuronderzoek van Berting (1996) werd veel kritiek geuit op de leiding-
gevenden. In ieder geval werden hiermee de M.O.-leden aangesproken, mogelijk ook
de leidinggevenden van de verschillende afdelingen. Gepleit werd door de geënquê-

teerden voor `output'-gefonnuleerde functietyperingen (gepland voor 1997), `meer
medezeggenschap en inspraak, kleinere afstand, contacten en betrokkenheid tussen
management en de werkvloer, meer feedback, respect en waardering, ruimte voor

goed teamfunctioneren en onderlinge samenwerking, en tevens goede informele

contacten in de vergrote organisatie'. Ook de `gepercipieerde beperking van een
adequate `bottom-up'-communicatie vormt een fors knelpunt, vooral gezien de
algemene strategie van de GGZ Midden-Brabant om gaandeweg nieuwe zorgvormen
te ontwikkelen, zonder daartoe vooraf een blauwdn.ilc te presenteren. Een dergelijke
werkwijze gaat namelijk uit van een actieve participatie van de medewerkers'.

Circuitleidingen
Met de vaststelling van het Meerjarenbeleidsplan GGZMB 1995-2000 in 1995 wazen
de circuits voor ouderen, jeugdigen, volwassenen en langdurende zorg een feit. De

drie managers van de RIAGG en de zes managers van Jan Wier vormden vier
circuitleidingen (jeugdigen, ouderen, volwassenen, langdurende zorg), bestaande uit
in totaal acht personen (het aantal managementuren liep hiermee terug van 274 naar
216). Hiervan waren er drie na de fusie in dienst gekomen.

Dienstleidingen
Drie jaaz na de bestuurlijk-directionele fusie waren de vijf diensten (personeelszaken,
economisch-administratieve, technische en civiele dienst van Jan Wier en de dienst
Voorwaarden van de RIAGG) samengegaan in drie diensten GGZMB: de dienst

Personeel en Organisatie (P8i0), de dienst Financiën en Infonnatisering (FBcI) en de

Facilitaire Dienst (F.D.), met in totaal drie managers (het aantal uren liep hiermee

terug van 190 naar 112). Hiervan was er één na de fusie in dienst gekomen.

Afdelings- en teamleidingen
Het proces van vonngeving van de circuits was in volle gang. Uitgangspunt daarbij
was dat het aantal managementuren niet mocht toenemen en het aantal management-
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niveaus onder de directie maximaal twee mocht bedragen. De afdelings- en teamlei-
dingen vorrnden de tweede laag, die zich aan het transformeren was tot programma-
en behandelteamcodrdinatoren.

Staf(functionarissen) en commissies
De staffunctionazissen waren in aantal en uren gelijk gebleven. Commissies werden
getransformeerd in commissies GGZMB en bestonden uit maximaal vijf leden.

Organogram
Het organogram zag er na drie jaar als volgt uit:

Bestuur

Ondememingsraad Directie Cliëntenraad

Circuitmanagement P8c0, F8c1, F.D. (drie diensten)

Jeu~d Ouderen Volwassenen Langdurende zor~ (vier zorgcircuits)

In de presentatie van het cultuuronderzoek aan de gehele organisatie door mevrouw
drs. M. Berting en prof. dr. W. de Moor kwam vanuit de organisatie vooral naar voren
dat de stijl van het leidinggeven een fors knelpunt vormde.
De fusie was in de eerste jaren sterk `top-down' gekleurd geweest. De bedoeling was
om de latere integratíe, de omvorming van twee instellingen naaz vier zorgcircuits
zoveel mogelijk `bottom-up' te laten plaatsvinden, wel nadat de grote kaders
aangegeven wazen. Het cultuuronderzoek dat plaatsvond ten tijde van de omslag van
`top-down' naar `bottom-up' gaf derhalve kritiek op zowel de management-
dominantie als op het ontbreken van richtlijnen. Gezamenlijke beleidsontwikkeling
(RIAGG en Jan Wier) leek gerealiseerd te zijn door voor het eerst in Nederland een
dergelijk(e) gefuseerd(e) bestuur en directie te laten standhouden (driejaarsover-
leving). Het samengaan van achtereenvolgens ondernemingsraden, managementbera-
den, circuitleidingen, cliëntenraden en commissies van een RIAGG en een APZ
wazen elk voor zich een novum voor de Nederlandse GGZ. Uit bovenstaande
inventarisatie bleek dat het aantal managers en managementuren (`top'- en `middle'-
management) resp. gremia-uren met meer dan 200~o was afgenomen (doelmatigheid)
ten faveure van uren beschikbaaz voor de zorg. In diezelfde periode was de
verhouding middelen t.b.v. de zorg en de voorwaazdenscheppende diensten ook al ten
gunste van de zorg veranderd. Alle gremia resp. commissies wazen inmiddels samen-
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gegaan. Het voor- en najaarsoverleg met de gezamenlijke zorgverzekeraars (VGZ,
CZ, ZN) vond plaats door de gezamenlijke zorgaanbieders GGZMB en RIBW,
hetgeen een versterking van de positie ten opzichte van de zorgverzekeraars
betekende. Overigens participeerden in dit overleg sinds 1995 ook cliëntenorganisa-
ties, een toenmalig unicum in Nederland. Ook het zorgvernieuwingsoverleg
geschiedde in deze samenstelling. De doelstellingen 4 en 5 uit 1992 leken derhalve
gehaald te zijn.

7.4.2 Voorwaarden(scheppende diensten); evaluatie van samenhang, kwaliteit en
doelmatigheid (doelstelling 2 en 3)

Dienst Personeel en Organisatie (PárO)
In materieel opzicht kan gesteld worden dat de integratie van de personeelsfunctie
zoals die bestond binnen de RIAGG en Jan Wier volledig was gerealiseerd in 1994.
Met een beperkte uitbreiding van de personeelsformatie in 1993 -die in relatie tot het
totale aantal medewerkers in dienst van de organisaties achterliep- werd thans een
minimumset aan taken gerealiseerd. Nog onvoldoende werd toegekomen aan een
proactieve positie ten aanzien van het management en een bijdrage aan het strategisch
(personeels)management. Gelet op de afstemmingsvragen die er voor de komende
jaren nog lagen (regelingen, procedures, CAO's), was het de vraag of op kortere
tennijn daaraan voldaan zou kunnen worden.

Dienst Financiën en Informatisering (Fc~I)
De positie ten aanzien van zorgverzekeraars was duidelijk versterkt. Met name ten
aanzien van zorgvernieuwing was een gesloten front van de GGZ Midden-Brabant
duidelijk een voordeel. Ook afstemming met zorgverzekeraars op andere gebieden
werd als positief ervaren. Geconcludeerd kon worden dat er geen exogene omstandig-
heden waren die vanuit de economisch-administratieve hoek de fusie belemmerden.
Hetzelfde gold, zij het in mindere mate, intern. Ervan uitgaande dat winst op korte
termijn niet noodzakelijk was, kon het proces worden voortgezet.

FacilitaireDienst (F.D.)
De Facilitaire Dienst had, praktisch vanaf het begin van de fusie, haar diensten aan
beide werkmaatschappijen verleend. Het fusieproces werd als uitdagend en

enerverend ervaren. Enerzijds diende veel energie te worden geïnvesteerd, anderzijds
ervoer men het proces als blikverruimend en motiverend. Veel belang werd gehecht
aan schaalvergroting, verhoging van de kwaliteit van de zorg en van de dienstver-
lening.
Als negatieve consequenties van de fusie ervoer men de:
- werkdrukverhoging;
- competentieproblemen op diverse locaties;
- toename van het aanta] locaties;
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- confrontatie met cultuurverschillen;
- mceizame communicatie.

Het fusieproces werd dus als mceilijk ervazen met een positieve ondertoon. Een
definitief oordeel zou echter pas mogelijk zijn na de evaluatie van de reorganisatie.

7.4.3 Zorg(circuits);evaluatie van samenhang, kwaliteit en doelmatigheid
(doelstelling 1,2 en 3)

De hypothese was dat samenwerking ten aanzien van het zorgaanbod en het ontwik-
kelen van functionele zorgcircuits (intentieverklaring 1990) zou leiden tot meer
samenhang, kwaliteit en doelmatigheid van de zorg (dcelstelling 1992).
De situatie van vóór de fusie was zodanig dat het ontbreken van één centrale (directie)
regie en het bestaan van een schot tussen de intramurale (P.C. Jan Wier) zorg en de
extramurale (RIAGG) zorg afbreuk deden aan samenhang, kwaliteit en doelmatigheid
van de zorg. Wat betreft de samenhang was het de bedoeling dat het schot tussen het
(klinische) APZ en de (ambulante) RIAGG geslecht zou worden. Nooit expliciet
gefotmuleerd werd daarbij dat facilitering van de overgang van cliënten (én
medewerkers) tussen RIAGG en APZ zou leiden tot zogenoemde ambulantisering.
Dit wil zeggen capaciteitsverruiming van de (semi)ambulante behandel~begeleidings-
mogelijkheden, (zo min mogelijk) ten koste van de klinische behan-
del~begeleidingsmogelijkheden (Van Hezewijk en Sijben, 1990). In dit kader zijn de
uitkomsten van de onderzoeken van Wilckens (1995) en Janssen (1995) van belang
over respectievelijk nazorg na klinische opname en MFE-vorming.

Tabe17.1: Onderliggende onderzoeken.

Titel Auteurs Jaaz Onder-
Chronobgisch zceks-

instituut

Nazorg: integratie of tussenvoorziening Wilckens 1995 K.U.B.

Het provisorium in Waalwijk Janssen 1995 NcGv

Leervertnogen in relatie tot een Hanssen 1996 T.LA.S.
organisatie-integratieproces

Organisatieculturen, hulpverlenersculturen Berting 1996 K.U.B.
en arbeidsmotivatie

Gebruikersparticipatie Jagerman 1996 K.U.B.

De huisarts als verwijzer naar de GGZ ArendslHorsch 1996 K.U.B.
Midden-Brabant
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Besloten werd om de integratie van beide werkmaatschappijen Jan Wier en RIAGG te

laten plaatsvinden door langzamerhand de beide oude organisaties over te laten gaan

in vier nieuwe zorgcircuits. De bedoeling was om daazbij de cultuuromslag te maken

van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde zorg. De circuits moesten derhalve

vraaggericht, dus doelgroepgericht zijn. Gekozen werd voor leeftijdsdoelgroepen:

jeugdigen, volwassenen en ouderen (`cure'), en langdurende zorg (`caze'), de laatste

achterliggend voor deze drie doelgroepen. Er zouden tussen deze vier zorgcircuits

natuurlijk geen nieuwe schotten moeten ontstaan: de circuits zouden netwerken

moeten zijn en geen divisies, de grenzen transparant, en de zorg samenhangend, met

name in de vorm van zorgprogramma's over de circuits heen. Gekozen werd voor één

centrale voordeur GGZMB: het zorgprogramma Ask (Aarvnelding, screening en

kortdurende behandeling). De langdurende zorg werd via de `cure'-circuits bereikbaar

door één tussendeur (Indicatiecommissie Langdurende zorg), die ook voor de RIBW

gold.
Met de vaststelling in 1995 van het Meerjarenbeleidsplan 1995-2000 wazen de vier

zorgcircuits een feit geworden. Feitelijk functioneerde het zorgcircuit voor ouderen al

sinds begin 1994 en was het daarmee een voorbeeld voor de drie overige zorgcircuits

die zich aan het ontwikkelen wazen. Hanssen (1996, tabel 7.1) vroeg de medewerkers

van het (experimentele) zorgcircuit voor ouderen reeds eerder naaz hun mening,

teneinde de relaties tussen leervermogen en integratie van twee organisatieaandelen

(GAPZ en RIAGG-afdeling voor ouderen) te onderzoeken. `In algemene zin werd

geconcludeerd dat het leervermogen zeker niet optimaal ontwikkeld is. De kennis-

stroom in functie van het integratieproces tussen de afdeling ouderen (RIAGG) en

GAPZ vertoont vele leemten'. Een aantal belemmerende en een aantal bevorderende

factoren werden genoemd. Gesteld werd dat `het experimentele kazakter van het

project maakt dat de centrale leiding (directie) veel directer bij het project betrokken

moet blijven'.
Berting (1996, tabel 7.1) voerde een cultuuronderzoek uit onder alle medewerkers van

de GGZMB. Dit onderzoek werd gerapporteerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie,

door Hodiamont, Berting en Van Hezewijk (1998). Vraagstelling en methode zijn te

vinden in bijlage 7. Bij een vergelijking tussen de hulpverleners van het APZ en de

RIAGG werden significante verschillen gevonden met betrekking tot de mate waarin

het invaliditeitsmodel wordt aangehangen .(Zie tabel 7.2 ) De gemiddelde score geeft

aan in welke mate de hulpverlenersmodellen worden aangehangen door de hulp-

verleners van de GGZ Midden-Brabant. De schaalscores lopen van 1 tot en met 7. De

score 1 staat voor `model wordt nooit gehanteerd'; de score 7 staat voor `model wordt

vaak gehanteerd'.
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Tabe17.2

Hulpverlenersmodel Jan Wier
gemiddelde SD

RIAGG
gemiddelde SD

Invaliditeitsmodel 4.45 .85 3.85 .85
Medische model 4.06 .90 3.76 I.01
Sociale model 3.88 .79 3.84 .95
Psychoanalytische model 3,80 .78 3.97 .78
Morele model 3.78 .84 3.90 .76
Gezinsinteractiemodel 3,69 .74 3.80 .91

Berting definieerde op basis van de uitkomsten `het hulpverlenersmodel van de
GGZMB'. Zij concludeerde dat `de vermeende cultuurverschillen tussen Jan Wier- en
RIAGG-hulpverleners (o.a. GITP-rapport, 1991) meer in de richting gaan van
accentverschillen dan dat er sprake is van echte scheidslijnen tussen beide instellin-
gen. De accentverschillen hangen vooral samen met de cliënten-~patiëntenpopulatie,
waaraan men zorg moet verlenen. Deze differentiatie staat continuïteit van de zorg
dan ook niet in de weg, integendeel, zij creëert de mogelijkheid de zorg te laten
aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van de cliëntlpatiënt. Hiermee ligt
binnen de GGZMB een goede basis voor een optimale integratie ten behoeve van de
zorg voor de mens in psychische nood'.
Ten aanzien van het `commitment' van de medewerkers aan de centrale organisatie-
waarden gaf de meerderheid van de respondenten aan zich te kunnen vinden in het
geformuleerde meerjarenbeleidsplan. Inhoudelijk was men het eens, maar van de
volgende items werd de haalbaarheid niet hoog geacht: een integraal zorgaanbod,
zorg op maat middels zorgprogramma's, regievoering door de ambulante behandelaar
van de cliënt in vol- of deeltijdbehandeling, kwaliteitsbepaling door de cliënt, het
opleidingsbeleid bepaald door de behoefte van de organisatie, de sturing van circuits
door stuurgroepen, medewerkers die op meerdere plekken en functies inzetbaar zijn.
Wat betreft de werkvloerideologie en het werkvloerklimaat liet men een voorkeur
zien voor een taak- en individugericht cultuurtype. Daarnaast wenste en percipieerde
men in beperkte mate bureaucratische aspecten en verwierp men een machtsoriëntatie
op de meeste organisatieaspecten, hoewel de medewerkers tegelijkertijd wensten dat
er meer richting en zekerheid zou worden gegeven ten aanzien van de verdeling en
toekenning van taken.
Wat betrefr de arbeidsmotivatie en -satisfactie waren ook de circuitmedewerkers
minder tevreden over de salariëring en de kwaliteit van de begeleiding (zie onder
management); de samenwerkingsmogelijkheden en de werkzekerheid werden zeer op
prijs gesteld. Men was redelijk betrokken bij het werk.
Aangezien het juist de bedoeling was om niet meer aanbodgericht, maar vraaggericht
te werken, was het natuurlijk van groter belang na te gaan hoe de zorgvragers
(cliënten en verwijzers) samenhang, kwaliteit en doelmatigheid beoordeelden. Hiertoe
deed Wilckens (1995) een onderzoek onder patiënten in nazorg na klinische opname
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bij Jan Wier. In de aanbevelingen bepleitte hij een behandelplan voor iedere patiënt in
iedere situatie. Deze aanbeveling werd door de directie in 1995 overgenomen en aan
de organisatie GGZ Midden-Brabant kenbaar gemaakt. Een tweede aanbeveling over
informatieverbetering werd door de nieuw aangestelde communicatiemedewerkster in
het kader van de nieuwe huisstijl ter hand genomen. Een algemene informatiebro-
chure werd in mei 1996 uitgegeven, circuitbrochures volgden eind 1996. Een derde
aanbeveling was het opzetten van een `helpdesk' voor en door patiënten, hetgeen
begin 1996 `consumer-run' is uitgevoerd.
Janssen ( 1995) ondervroeg patiënten, opgenomen in het zogeheten provisorium in de
subregio Waalwijk. De aanbevelingen leidden tot zelfreflectie, hoewel de zinsnede
dat `in de ogen van de onderzoekers veel van de aanbevelingen te maken hebben met
de wenselijkheid van het losmaken van oude inrichtingsprincipes, inrichtingsstructu-
ren en -routines' bij de medewerkers van dit twee jaar bestaand provisorium enigszins
ideologisch overkwam. Desalniettemin hadden de aanbevelingen inmiddels tot
wezenlijke veranderingen geleid, m.n. ten aanzien van de openheid.
Arends en Horsch ( 1996) enquêteerden alle huisartsen (verwijzers) van de regio
Midden-Brabant t.a.v. zorgvraag, zorgaanbod, zorgproces en zorgproduct van de
GGZMB. Een lijst van 22 (kwaliteits)aspecten dienaangaande werd aan 170
huisartsen voorgelegd. Bijna SOo~o respondenten gaf de relevantie van de items aan; er
werd een cijfer ( 0-10) gegeven aan de GGZ Midden-Brabant t.a.v. elk aspect.
De volgende vier aspecten werden door minder dan 600~o van de huisartsen als
relevant beschouwd:
- de angst van de cliënt voor stigmatisering;
- het opzien van de cliënt tegen behandeling;
- de centrale functie van de instelling in de regio;
- een heldere regiovisie van de instelling.
Daarentegen werden de volgende aspecten door meer dan 950~o van de huisartsen als

relevant ervaren:

- duidelijkheid inzake de intake-procedure;
- afstemming van het zorgaanbod op de behoefte van de cliënt;
- overleg tussen de verschillende behandelaren van de cliënt;
- een bijdrage van de geleverde zorg aan het welzijn;
- coherentie van het zorgaanbod.
De cijfers die gegeven werden aan de GGZ Midden-Brabant gaven als gemiddelde

6,4 over alle aspecten. Alleen de snelheid waarmee een cliënt werd geholpen

(gemiddeld 4,5) en of deze opzag tegen de behandeling (gemiddeld 5,8) scoorden

lager dan een 6,0. Goed werd gescoord op de punten:

- zoveel mogelijk ambulant helpen van de cliënt (gemiddeld 7,6);
- zorgvuldigheid waarmee gegevens over de cliënt worden vastgelegd (gemiddeld
7,3).
Ten aanzien van de fusie bleek uit de enquête dat 400~o van de ondervraagde
huisartsen niet wist of een dergelijke fusie positieve dan wel negatieve gevolgen heeft
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voor de patiënt. Veertien procent was er niet mee bekend dat een fusie had plaats-
gevonden. Zij die wel van de fusie op de hoogte waren, verwachtten met name
positieve gevolgen van een dergelijke fusie voor de patiënt (380~0). De voornaamste
voordelen die genoemd werden waren:
- een betere communicatie en samenwerking;
- een snellere opname van de patiënt;
- een betere afstemming van de zorg op elkaar;
- een breder aanbod en meer behandelingsmogelijkheden.
Er waren echter ook huisartsen die vooral negatieve gevolgen van een dergelijke fusie
voor de patiënt zagen (slechts 2,So~o van de ondervraagde huisartsen). Zij wezen met
name op:
- een loggere organisatie (bureaucratischer);
- het verdwijnen van het competitie-element;
- een onduidelijke taakverdeling t.o.v. de externe omgeving.
Jagennan (1996) bevroeg de cliëntenraad omtrent cliëntenparticipatie. Naar voren
werd gebracht dat `de therapie veelal groepsgewijs plaatsvindt, zodat niet van een
individuele aanpak sprake is; afstemmen van het aanbod op de specifieke hulpvraag is
in zoverre niet aan de orde. Daarentegen heeft een cliënt wel individuele gesprekken
met zijn behandelaar, waarin de cliënbpatiënt persoonlijke zaken (zoals tevredenheid
over zijn behandeling) aan de orde kan laten komen. Zorg op Maat kan nooit volledig
gerealiseerd worden'.
Uit de meningen van cliënten, verwijzers, medewerkers en andere betrokkenen waren
nog geen harde conclusies over samenhang, kwaliteit en doelmatigheid van de
zorg(circuits) te trekken.
De zorgcircuits waren immers nog in ontwikkeling en om verbetering van het
zorgproduct (einddoel) te meten moesten (gestandaardiseerde?) meetinstrumenten
gebruikt worden. Hiertoe waren gestandaardiseerde jaazplanschema's ontworpen die
voor het jaarplan 1997 voor de eerste keer (experimenteel) gebruikt wazen en daarna
tot meting van het zorgproduct konden leiden. Van belang was daazbij dat de
jaardoelstellingen steeds concreter (en meetbaarder) geformuleerd werden. Voor het
jaazplan GGZ Midden-Brabant werden deze schema's een vaste leidraad .

7.5 Knelpunten

Knelpunten waren er nog vele. Om te beginnen op nationaal niveau, waar de wet- en
regelgeving nog volstrekt niet aangepast waren aan de vraaggerichte, geïntegreerde
aanpak in de GGZ. Maar om bij de zorgvragers te beginnen, werd door de cliënten-
raad als knelpunt aangegeven (Jagerman, 1996) `de indruk te hebben in reeds besloten
zaken advies te geven. Andere knelpunten betreffen inzetbaazheid van leden van de
raad en mede daardoor gebrek aan continuïteit. Ook was het lastig de cliënten van de
RIAGG te bereiken'. De houding van behandelaars werd daarbij niet altijd als
stimulerend ervaren. De houding van het circuitmanagement daarentegen was wel
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positief. Uit het tevredenheidsonderzoek van Wilckens (1995) bleken vrijwel alle
geïnterviewden de nazorg die zij kregen de juiste nazorg te vinden en was men ook

tevreden over de hulpverlener. Over de invulling van een aantal facetten van de

nazorg was men echter minder tevreden. Genoemd werden: de geringe aandacht voor
mogelijkheden voor werk, de te korte gesprekken en te weinig tijd (voor bijvoorbeeld
huisbezoek). De tevredenheid moest dus genuanceerd worden. De aanbevelingen zijn

inmiddels gerealiseerd.
De knelpunten van Janssen (1995) t.a.v. de MFE Waalwijk waren veelal structureel
van aard. De aanbevelingen waren des te nuttiger, aangezien de MFE Waalwijk van
plan was in 1997 een nieuwe start-~doorstart te maken, zodra het nieuwe gebouw

gereed was.
De huisartsen (Horsch en Arends, 1996) gaven als voornaamste knelpunten aan de
snelheid waarmee de cliënt geholpen werd. Dit knelpunt kwam ook in het gesprek
van de commissie met de cliëntenraad naar voren. Het tekort aan capaciteit speelde

hierbij zeker een rol, maar ook een gebrekkige logistiek van de cliëntenstromen. In

het bijna vormgegeven `voordeurprogramma' moest hieraan dus veel aandacht
besteed worden. Men ging daarbij uit van het programma `Onderzoek en advisering',
waarvan de implementatie door het Centraal Intake Team (Koevoets, 1996)

onderzocht is. De over het algemeen matige tevredenheid van de medewerkers zou

duiden op `adhocratie', waarvoor gewaakt moest worden.
De medewerkers van de GGZ Midden-Brabant hebben allen de kans gekregen om
knelpunten aan te geven (Berting, 1996). Het grootste knelpunt was misschien wel dat

niet voldoende medewerkers hieraan gehoor hebben gegeven. De wel-responderenden

wensten een duidelijker taak- en individu-gerichte aanpak dan zij op dat moment
percipieerden. Ook de interne communicatie liet te wensen over. Hansen (1996)
beschreef de eerste twee operationele jaren van het eerste experimentele (oude-
ren)circuit (in Nederland). Duidelijk werd dat `experiment zijn' bij onvoldoende

sturing de arbeidsmotivatie en -satisfactie niet bevorderde.
Tenslotte de knelpunten ten aanzien van het beleid. Het management behoefde
verbetering; met name vanuit de optiek van de medewerkers bleek dit een fors

knelpunt. De directie had als belangrijkste knelpunt de wet- en regelgeving ervaren.
Ambulantisering was eigenlijk alleen mogelijk via capaciteitsuitbreiding in de vorm

van `bedden', die daarna onmiddellijk (semi)ambulant ingezet zouden worden. Ook

de zeer goede verstandhouding met het bouwbureau van de Tilburgse koepel het R.K.
Gasthuis werd zodoende wel eens zwaar op de proef gesteld. De capaciteits-

ontwikkeling was derhalve een moeilijk te interpreteren geheel. De goede samenwer-

king met de zorgverzekeraars was hierbij een belangrijk gegeven.
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7.6 Tussentijdse conclusies na drie jaar in 1996

Concluderend wordt nu antwoord gegeven op de eerder in pazagraaf 7.2 gestelde
vragen.

1 Zijn de vooraf in 1992 geformuleerde doelstellingen (7.3) gehaald?
- Er wordt een meer samenhangend pakket van voorzieningen aan de patiënt geboden,

met verlening van (gecodrdineerde) zorg op maat. `Volledige zorg op maat is echter
een utopie' (cliëntenraad).

- Er zijn nog geen harde conclusies te trekken t.a.v. het verbeteren van de kwaliteit
van de zorg en de dienstverlening ( zie ook het antwoord op vraag 5).

- Er zijn ook nog geen hazde conclusies te trekken t.a.v. het verbeteren van de
doelmatigheid van de zorg en de dienstverlening (zie ook het antwoord op vraag 5).

- Er is zeker sprake van gezamenlijke (RIAGG f APZ) beleidsontwikkeling en
innovatie. De RIBW doet hieraan mee.

- De tijd heeft inmiddels geleerd dat met de fusie is ingespeeld op extern veranderen-
de omstandigheden (Criteria van het landelijk overleg zorgvernieuwing).

2 Hoe en waarmee zijn de resultaten bereikt (procesevaluatie)?
Over het proces valt te zeggen dat de procesmatige aanpak (zonder blauwdruk) intern
communicatieproblemen en vaak terechte heftige kritiek heeft veroorzaakt, maar dat
het externe `low-profile'-beleid daazentegen problemen zoals in Maastricht heeft
voorkomen. Een dergelijke aanpak heefr het voordeel dat de trein blijft rijden, maar
het nadeel dat de snelheid laag blijft en het tijdschema onduidelijk. Achteraf is het
proces samen te vatten in het overzicht van (besluitvormende) notities, zoals in
paragraaf 7.1. is weergegeven.

3 Welke indicatoren zijn indicatief voor welslagen of falen?
Indicatoren voor welslagen zijn gemeenschappelijke cultuurtypen, werkvloerideolo-
gie en waardencongruentie onder alle medewerkers. Daarnaast een hulpverlenerscul-
tuur met hoogstens accentverschillen. In de top moeten de persoonlijke verhoudingen
goed zijn. Gezonde financieel-economische uitgangspunten zijn uiteraard een
`conditio sine qua non'.

4 Wat zijn de mogelijkheden en bedreigingen?
Het volledig ontwikkelen van eigen Midden-Brabantse GGZ-circuits voor de vier
doelgroepen kan tot de mogelijkheden behoren. Het volledige GGZ-budget voor de
regio zou dan in één hand dienen te komen onder een centrale regie. Eind 1994 was
het beschikbaze bedrag voor de GGZ per inwoner in Midden-Brabant f 190,--. In de
provincie Noord-Brabant is dat f 280,--, in Nederland f 265,--. Een bedreiging
(vanuit een politieke optiek) vormde de bevoordeling van de algemene gezondheids-
zorg. Autonomie is voor de GGZ een voorwaarde, zeer nauwe samenwerking met de
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kernpartners in de GGZ noodzakelijk. Samenwerking met andere gezond-
heidszorginstellingen is wenselijk, bijvoorbeeld in federatief verband (Gasthuis).

5 Zijn er mogelijkheden voor follow-up onderzoek (productevaluatie)?
In dit hoofdstuk worden de vooraf in 1992 geformuleerde doelstellingen van de fusie
(tussendoelen) geëvalueerd. In het kader van de beleidscyclus is voor het jaarplan
1997 aan de circuits en diensten gevraagd om doelstellingen voor de circuits (en dien-
sten) te formuleren (systematisch). Door de circuits op te vatten als (beleids)pro-
gramma's kan in de komende jaren programma-~productevaluatie plaatsvinden met
het jaarplan 1997-schema als instrument. Misschien is het dan mogelijk om de
verbetering van de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg en de dienstverlening te
meten. Daartoe dienen de jaardoelstellingen concreter en meetbaarder geformuleerd te
worden.

6 Is de fusie werkelijk tot stand gekomen (juridisch, organisatorisch, financieel,
personeelstechnisch, behandelinhoudelijk)?
In juridische zin was er eigenlijk geen sprake van een fusie, maar van een holding

GGZMB. Een juridische fusie was gewenst en is in 1998 gerealiseerd, met

inachtneming van de bij de antwoorden op vraag 4 gegeven overwegingen.

Organisatorisch was de fusie met de totstandkoming van geïntegreerde gremia,

diensten en zorgcircuits een eind op weg. Het organogram gafdit aan.

Er waren jaarplannen GGZMB, gebaseerd op een meerjarenbeleidsplan GGZMB
1995-2000 en sinds 1993 jaarverslagen GGZMB. Er waren nog steeds twee
afzonderlijke begrotingen en jaarrekeningen. De medewerkers waren nog formeel ín
dienst van de RIAGG of Jan Wier, in afwachting van het landelijk in elkaar schuiven
van de CAO AGGZ en de CAO Ziekenhuiswezen. Dit gebeurde begin 1998.
Behandelinhoudelijk bestonden de vier zorgcircuits reeds -sinds de invoering van de
nieuwe huisstijl in vier eigen kleuren-, maar de implementatie ervan was nog niet
afgerond.

7 Zijn er exogene omstandigheden die continuering onmogelijk c.q. onverstandig
maken?
Sinds de oprichting van het Corsendonkberaad in 1994, mede op initiatief van de

GGZMB (zie bijlage 10), had in 1996 meer dan de helft van Nederland zich voor

intentie tot fusie van APZ en RIAGG (vaak met RIBW en soms met PAAZ)

uitgesproken. In datzelfde jaar is ook de fusiekoepel GGZ Nederland opgericht. Er

was inmiddels één gemeenschappelijke CAO die in april 1998 geïmplementeerd zou

worden. Op voorwaarde dat de autonomie van de GGZ in de regio gewaarborgd zou

zijn, was het antwoord op deze vraag dat er geen exogene omstandigheden meer

waren die continuering onmogelijk c.q. onverstandig maakten.

Duidelijk was in 1996 wel dat gevoelens van onrust en onzekerheid door het
fusieproces teweeggebracht werden bij medewerkers (en cliënten). Dat de toekomst,



174
in het bijzonder de circuitvorming, steeds met vertrouwen tegemoetgezien werd, was
voor een belangrijk deel aan hun coóperatieve instelling te danken. Aanbevolen werd
derhalve om het begin jaren negentig ingegane proces te continueren, tot tenminste na
de millenniumwisseling De cliënten(raad) kon(den) zich vinden in de conclusies, zij
het met enkele kanttekeningen (zie bijlage 8).

7.7 Voortgaande samenwerking, ambulantisering en transmuralisering

De conclusies in het evaluatierapport fusie Jan Wier-RIAGG (7.6) zijn niet
toegesneden op het onderwerp van dit proefschrift: de relatie tussen samenwerking en
ambulantisering. Hierop wordt nu verder ingegaan, in eerste instantie op de
samenwerking. Een beeld wordt geschetst van het Midden-Brabantse GGZ-veld, om
vanuit dit kader zicht te krijgen op de capaciteitsontwikkeling, de (relatieve)
ambulantisering en de transmuralisering.

Samenwerking
De fusie tussen APZ en RIAGG beoogde het opheffen van het schot tussen de
intramurale en extramurale GGZ. Evenals bij de crisisbedregeling de samenwerking
tussen APZ en RIAGG tot ambulantisering (door opnameduurverkorting) moest
leiden, zo moest ook de fusie tot ambulantisering leiden.
Naast de gerealiseerde fusie tussen APZ en RIAGG is er in de regio Midden-Brabant
nog veel meer samenwerking. Een beeld hiervan geeft tabel 7.3.



Tabel 7.3: Samenwerking met de omgeving.

Mel zorgvragers

Regionaal PatiëntenlConsumenten Platforrn (RPCP Midden-Brabant)
Cluster GGZ van het RPCP (participant van de RIGG Midden-Brabant)
Cliëntenbelangenorganisaties (Anoiksis, L.P.R., Pandora, Cliëntenbond, Ver.M.D.)
Familieverenigingen (Ypsilon, Labyrinth, In perspectief)

Met andere mrgaanbieders in de Midden-Brabantse GGZ (RIGG)

Regionale Instelling Beschermende Woonvortnen '
PAAZ-en TweeSteden Ziekenhuis en Elisabeth Ziekenhuis (Gasthuis)
CPZ Verslavingszorg `Kentmn'
CPZ Kinder- en JeugdPsychiatrie De Mark (De Klokkenberg)
Jeugdhulpverlening: MKTMIKDIKompaan
Ouderenwrg: Verpleeghuizen

Met RIGG Midden-Brabant-adviseurs

Inspectie GGZ BrabantlZeeland `s-Hertogenbosch
Districts Huisartsen Vereniging Midden-Brabant
Ziektekostenverzekeraars (C.Z.-grcep, VGZ, Z.N.)
Provinciale Raad Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg
R.K. Gasthuis (Bestuursbureau)
GGZ Platform (Cliënten)
GGD (OGGZ, BGZ)

Met andere Midden-Brabantse Instellingen

Maatschappelijke Opvang (Traverse)
FIOM (Huize in de bceht)
Dienst Informatie Verwerking (D.LV.)
Zorgcentrum Zuid (ouderenzorg)
Vrouwenhulpverlening (Lilith)
Justitie (O.M. Breda, Asielzcekers C., Willem II)
Gemeenten Midden-Brabant
AMW (e.a. scenarioteams, consultatie)
Zwakzinnigenzorg (Prisma, Amarant, Hondsberg)
AGVIAHV (RAG)
Thuiszorg Midden-Brabant

Bron: [nterne nota `Evaluatie Fusie', november 1996.

De RIAGG en het APZ zijn de grootste actoren in het veld van de GGZ. Een beeld
hiervan geven tabel 7.4 en 7.5, waarin de budgettaire verhoudingen in Midden-

Brabant geschetst worden in vergelijking met de landelijke sitttatie.
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Tabel 7.4: Budgetten GGZ in Midden-Brabant.

Budgetregio Midden-Brabanil 1994
Stichting GGZ Midden-Brabant 2 60.045.000
RIB W 5.267.000
PAAZ 3 3.500.000
De Mark 4 6.773.000
CAD 2.356.000
De Vierwinden 5 3.342.000
Totaal Midden-Brabant 6 75.052.000

1 Het bedrag vrij gevestigde psychiatrie in 1994 niet, in 1996 en 1997 wel meegere-
kend.

2 Budget aanvaardbare kosten.
3 Budget 1994 van parameters t.b.v. PAAZ-functie in 1996 en 1997, inclusief PAAZ

Elisabeth Ziekenhuis.
4 Het bedrag is voor het totale werkgebied van de Mark; WGR l, 2 en 3.
5 Het budget is voor het totale werkgebied van de Vierwinden; WGR 1, 2 en 3(nu

Kentron).
6 Optelling instellingsbudgetten, waarbij het budget van De Mark en De Vierwinden

(op arbitraire wijze) naar rato van het aantal inwoners aan Midden-Brabant is
toebedeeld. Aantallen 1995: WGR l; 240.1321 WGR 2; 395.604~ WGR 3; 396.274
(-38,4oro).

De samenwerking tussen APZ en RIAGG leidde tot het onder één regie brengen van
800~o van de voor de regio beschikbare gelden. Zowel klinisch~intramuraal als
ambulant was nog capaciteit beschikbaar voor de GGZ Midden-Brabant.

Tabel 7.5: Budgetten GGZ in Midden-Brabant, Noord-Brabant, Nederland.

Budgetten GGZ 1994 1996 1997
Budget Midden-Brabant 75.052.000 81.054.410 86.093.062
Aantal inwoners 395.372 399.500 400.954
Gemiddeld bedrag per inwoner 190 203 215
Budget Noord-Brabant 7 622.909.520 705.000.000 720.000.000
Aantal inwoners 8 2.224.677 2.290.424 2.304.094
Gemiddeld bedrag per inwoner 280 308 312
Budget Nederland 9 4.092.000.000 4.324.900.000 4.512.300.000
Aantal inwoners 10 15.341.553 15.493.900 15.567.100
Gemiddeld bedrag per inwoner 265 279 290
Bron: P. Sips, zie bijlage 14.

7 FOZ 1996, 1998 en 1999; Budget intramurale instellingen is als uitgangspunt
genomen, hierbij zijn naar rato van het aandeel van de landelijke cijfers de semimu-
rale (respect. 60~0, 8,l0~o en 8,Oo~o) en extramurale voorzieningen (respectievelijk 230~0,
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22,70~o en 22,40~0) opgeteld.
8 Statistisch jaarboek 1995; 1997 en 1998 (CBS Heerlen).
9 FOZ 1996, 1998 en 1999 : Budget exclusief TBS-instellingen.
10 Statistisch jaarboek 1995, 1997 en 1998.
De berekening van deze budgetten vindt u in bijlage 14. Indien rekening gehouden
wordt met de gemeentelijke herindeling, komt het inwoneraantal van de gezondheids-
regio Midden-Brabant op 419.000 inwoners en worden de gemiddelde bedragen per
inwoner resp. 179, 192 en 203 gulden voor 1994,1996 en 1997.
Aangezien hier en daar gebruik is gemaakt van extrapolaties (o.b.v. JOZ groeiper-
centages) en schattingen (o.b.v. verhoudingsgetallen), mogen de bedragen niet te
absoluut worden gezien en gebruikt. De cijfers zijn bedoeld om verhoudingen te
signaleren en om trends te schetsen, niet om exacte bedragen te berekenen (Sips,
1998).

Ambulantisering
Het eerste APZ-bed in de regio werd in 1983 geplaatst (met de start van Jan Wier).

Daarvoor viel Tilburg e.o. onder de Godshuizen te `s-Hertogenbosch.

In het kader van de invulling van de normcapaciteit, hetgeen bij de huidige
regelgeving in de vorm van `bedden' dient te geschieden (7.5), was in de laatste zeven
jaren de klinische capaciteit gegroeid en in 1995 gestabiliseerd c.q. licht afgenomen.
De (semi)ambulante capaciteit groeide nog steeds (zie tabel 7.6). De `gedwongen'
intramurale opbouw komt in hoofdstuk 8 en 9 opnieuw ter sprake.

7.6: Capaciteitsoniwikkeling 1989-1995. (voor 400.000 inwoners)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
RIAGG 39.590 41.630 44.473 48.891 52.439 55.148 56.742
Poli 4.839 5.125 5.968 6.517 7.334 8.588 8.855

Deeltijd 40 40 40 48 64 72 72

OVDB -- - - - - -- 24

Productie 9.959 10.229 I1.080 13.410 18.043 21.269 23.785

Bedden 282 292 308 331 340 364 364
Verpleeg- 95.907 103.113 106.238 108.788 116.926 129.736 127.468

dagen
Eerste 294 272 304 386 464 464 459
Opnames
Her- 144 142 130 175 252 288 323
opnames

Geconcludeerd kan worden dat in de jaren 1989-1995 het aantal bedden, verpleegda-
gen, eerste opnames en heropnames gestadig steeg (invullen regionale normcapaci-
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teit). In het jaar 1995 treden een stabilisering van het aantal klinische bedden (nog
steeds onder de normcapaciteit) en een lichte afname van het aantal eerste opnames
en verpleegdagen op. De deeltijd- en opnamevervangende deeltijdcapaciteit en -
productie stijgen in deze jaren, met inbegrip van 1995. Ook de ambulante vemchtin-
gen stijgen tot 1995. De vraag is of na de fusie in 1993 sprake is van een trendbreuk.
Dit is niet erg duidelijk.
Door de historische ondercapaciteit van de regio Midden-Brabant zet de daling van
het aantal eerste opnames pas in 1995 in. Spijker e.a. (1997) constateren deze daling
in Nederland al voor de gehele periode 1980-1992.
Dejaren 1996 en 1997 komen in het volgende hoofdstuk (follow-up) aan de orde.

Transmuralisering
Tegelijk moest het schot tussen de klinische en ambulante hulpverlening niet alleen
bestuurlijk, maar ook op de werkvloer geslecht worden. De evaluatie in 1996 gaf aan
dat dit inhoudelijk nog niet het geval was. Alle ambulante en klinische teams werd te

verstaan gegeven dat zij zouden integreren in zogenaamde transmurale teams. In de

loop van 1997 is deze exercitie uitgevoerd, hetgeen niet door iedereen in dank werd
afgenomen. Als `ambulantiseringsincentive' gold dat het aantal verpleegdagen mocht
dalen, maar dat het aantal deeltijdbehandelingen en ambulante verrichtingen moest
stijgen. De medewerkers werden gestimuleerd tot meer ambulant werken, waarbij de
ambulante behandelaars wel de regie over de behandeling van hun cliënt in de kliniek
moesten houden. Dit bracht een cultuurschok te weeg: ambulante medewerkers
stelden zich gereserveerd op en vertoonden zich nog maar weinig in de kliniek,
verpleegkundigen voelden zich in de steek gelaten door hun klinische staf, die zich
minder in de kliniek liet zien.

7.8 Transmuralisering in de `cure'-circuits: het programma Ask en de
achterliggende programma's

Om te kunnen ambulantiseren moesten de ambulante mogelijkheden worden
verruimd. Simpelweg uitbreiding van de ambulante capaciteit was niet zomaar
mogelijk. Gemakkelijker was het omzetten van bedden in stoelen (substitutie).
Omdat deeltijdcliënten vaak minder dagen of deeldagen in behandeling hoefden te
zijn dan klinische cliënten, was het mogelijk om een groter aantal van hen te helpen.
Ook dit is een vorm van ambulantisering. Hetzelfde is mogelijk bij ambulante of
poliklinische behandelingen. Verkorting van de behandeltijd extramuraal geeft de
mogelijkheid om meer cliënten te behandelen. Hiertoe werd een aanzet gegeven in
1997, het jaaz na de evaluatie van de fusie, door het opzetten van het vijf-
gesprekkenmodel in het kader van het programma Ask (Aanmelding, screening en
kortdurende behandeling). Het programma ASK is door Emergis, de geïntegreerde
GGZ-organisatie in de provincie Zeeland, ontwikkeld (Rijnders 1995,). Ask (het
Engelse `vraag') is de Midden-Brabantse variant daarvan. Met het programma Ask
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werd tevens beoogd om het in het huisartsenonderzoek (Arends en Horsch, 1997)
duidelijk geworden knelpunt `de snelheid waarmee de cliënt geholpen wordt' op te
heffen.
Gekozen werd voor een BPR-traject (Business Process Redesign ofwel `re-

enginering'), een radicale verandering van dit strategische bedrijfsproces, de voordeur

van de GGZ. Helaas werd de snelle procesanalyse een langzame en het ambitieniveau

regelmatig neerwaarts bijgesteld. De onduidelijke projectorganisatie en de neiging tot

ultieme consensus waren hier debet aan. Ook de infonnatietechnologie, in de vorm

van een Cliënt Volg Systeem (CVS-project) als primaire versneller haperde

aanvankelijk (1-1-1999 ingevoerd).

In het kader van ambulantisering zijn de voornaamste doelstellingen van het
programma Ask:
1 Het realiseren van één gemeenschappelijke voordeur voor de gehele GGZ Midden-

Brabant. ,
2 Het bevorderen van de snelheid waarmee de cliënt geholpen wordt.
3 Het vergroten van het aantal cliënten dat geholpen kan worden.
4 Het bieden van zorg op maat.
5 Het bieden van continuïteit.

Ad l: [n de in juli 1997 door de zorgvragers (cliënten), zorgaanbieders (in RIGG-
verband), zorgverzekeraars en overheden vastgestelde regiovisie Midden-Brabant
wordt het beleid om eerste opnames in eerste instantie op de PAAZ-en te realiseren
(de-stigmatisering) gekoppeld aan het voeren van een centrale regie wat betreft de
opnames. Tegelijkertijd realiseert de GGZ Midden-Brabant dan één gemeen-
schappelijke voordeur. De `tussendeur naar het circuit Langdurende Zorg' was reeds
jaren een coproductie met de RIBW.

Ad 2: Bij aanmelding wordt gekozen voor contact binnen 24 uur (crisisdienst), bin-
nen drie werkdagen (spoedafspraak) of regulier (afspraak binnen twee weken).

Ad 3: Of het aantal cliënten door het programma Ask wordt vergroot, zal uit de jaar-
cijfers blijken. Het ééngesprekmodel op de locatie van de huisarts is in 1998 experi-
menteel ingevoerd (Project `psycholoog op afroep', samenwerking DHV-GGZ).

Ad 4: Het vijfgesprekkenmodel is een model dat naast de mogelijkheid om sneller
hulp te bieden aan meer cliënten ook zorg op maat dichterbij brengt. Omdat in eerste
instantie slechts vijf gesprekken aangeboden worden, mcet meer aangesloten worden
bij de directe hulpvraag van de cliënt. Indien deze hulpvraag in deze gesprekken
dermate complex blijkt te zijn dat meer hulp geboden moet worden, wordt een
specifiek zorgprogramma voorgesteld. Dit zorgprogramma, zoals bijvoorbeeld non-
verbale therapie of deeltijdbehandeling, wordt door een transmuraal team van
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behandelaars aangeboden, waarbij de kliniek een faciliteit is. De kliniek als
uitgangspunt bestaat niet meer, verpleegkundigen hebben ook een veel ruimere
(transmurale) functie.

Ad 5: Het programma Ask veronderstelt dat de eerste vijf gesprekken met de cliënt
gevoerd worden door de hulpverlener die ook de intake doet: continuïteit van
hulpverlener. Wanneer een specifieke behandeling geïndiceerd is, wordt ook een
gespecialiseerde hulpverlener ingeschakeld. Het programma Ask heeft dus een
scharnierfunctie tussen hulpvraag en hulpaanbod. Het speelt in op de maatschappelij-
ke ontwikkelingen en op de kwaliteitsaspecten die in het volgende hoofdstuk aan de
orde komen.

Met de realisering van deze ene centrale voordeur en de achterliggende programma's
(en reeds eerder de Indicatiecommissie langdurende zorg, in samenwerking met de
RIBW) wordt antwoord gegeven op de roep om `integrale' indicatiestelling. Het zal
moeten blijken of daarmee ook aan exteme eisen voldaan kan worden (IOG, regie in
de jeugdzorg etc.). De transmurale teams zijn in 1997 gerealiseerd.

7.9 Transmuralisering in het `care'-circuit: van lokale vestiging naar
subregio

Ambulantisering in de langdurende zorg is op verschillende manieren mogelijk. Een
eerste mogelijkheid is het substitueren van bedden naar stoelen, waardoor cliënten in
ieder geval gedurende de nacht extramuraal zijn. Het Psychiatrisch Centrum Jan Wier
was vanaf de start (begin jaren tachtig) voornemens om de intramurale langdurende
zorg beperkt te houden: de eerste ideeën daarover (40 `longstay'-bedden voor een
`catchment area' van 400.000 inwoners) stamden uit de optimistische jaren zestig en
zeventig en bleken niet haalbaar te zijn. Uiteindelijk resulteerden 160 `longstay'-
bedden, en werd daarnaast het fenomeen `lokale vestiging' geïntroduceerd. Een
viertal hiervan werd gebouwd in de wijken van de stad Tilburg en de omliggende
dorpen. Het waren een soort kleine multifunctionele eenheden voor chronische
patiënten: twaalf tot zestien resocialisatie- en crisisbedden, stoelen en poliklinische
voorzieningen. Er waren afspraken gemaakt met de RIAGG. Na de fusie bleken de
`lokale vestigingen' min of ineer gelegen te zijn in de subregio's die de RIAGG reeds
hanteerde, zodat een transmurale subregionale aanpak in de langdurende zorg voor de
hand lag. Halverwege de jaren negentig werd dit gerealiseerd en waren de lokale
vestigingen door de toevoeging van de sociaal psychiatrische RIAGG-functie dus
echte MFE-tjes voor chronische psychiatrie geworden. De terugkeer van de chronisch
psychiatrische cliënten vanuit bos en duin naar de stad(swijk) zien we de laatste
decennia in meerdere regio's. Een bekend voorbeeld is Amsterdam met het
Amsterdamse model, waarover veel gepubliceerd is. Ook met de zorgvernieuwings-
projecten werd in Tilburg transmuraal ingezet: intramurale verpleegkundigen gingen
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psychiatrisch intensieve thuiszorg (P.I.T.) leveren buitenshuis en sociaal-psychiatrisch
verpleegkundigen uit de kliniek werden `case-manager'. `Continuïteit van zorg' en
`zorg op maat' waren trefwoorden. In tegenstelling tot het transmuraal team in

Almelo (waar de gemiddelde opnameduur voor de cliëntèle in vergelijking met
landelijke cijfers twintig dagen korter is) werden overigens wel verantwoordelijkhe-
den en bevoegdheden toegewezen aan bepaalde disciplines en vastgelegd in een

transmuraal functieboek dat alle functies in de GGZ Midden-Brabant in transmurale

termen beschrijft. Hiermee is het gehele medewerkersbestand van de Stichting
getransmuraliseerd en deze voorwaarde voor het transmurale werken gerealiseerd.
Soortgelijke transmuralisering vond elders plaats, maar dan meer op projectmatige

basis; het sociaal-psychiatrische centrum in Maastricht, waar naast rehabilitatie
opnamebekorting en voorkoming doelstelling was, draait al sinds 1990. Van veel
recentere datum is het project in Den Haag (transmurale zorgteams), waarbij de

opnames zijn bekort en het aantal opnamedagen is afgenomen, maar veel meer

(vooral acute) opnames worden gerealiseerd (Grunveld e.a., 1998). In het Amster-

damse project `zorgcoárdinatie en revalidatie' hanteert men de Goal Attainment
Scaling (GAS) als evaluatieinstrument om richting en voortgang te geven. Opvallend

is het verschil in `caseload' in deze drie projecten: in het eerste project hebben circa

25 teamleden een gezamenlijke `caseload' van 60 patiënten, in het tweede zijn er 70-

80 patiënten per fte en bij het derde circa 95 patiënten in zorg bij negen

(kern)teamleden. Een andere voorwaarde is de regionale indicatiestelling en

zorgtoewijzing voor langdurende zorg. Dit is reeds jarenlang gerealiseerd samen met

de RIBW Midden-Brabant, waarmee niet gefuseerd is, maar waarmee een samen-

werkingsverband bestaat op basis van een convenant. De RIBW-inspanningen spelen

zich ook steeds meer ambulant af in de vorm van ambulante woonbegeleiding. De

intramurale RIBW-huizen zijn gehuurd van de woningbouwcorporaties. Rehabilitatie

en dagbesteding vinden toenemend plaats in daarvoor opgerichte centra (`Switsj' en

`Pompidoe'), die steeds meer uitbreiden met cliënten, ongeacht de setting waar deze

verblijven (intramurale GGZ, extramurale GGZ, Maatschappelijke Opvang etc.).
Hierop wordt teruggekomen in het volgende hoofdstuk waar `scheiden van wonen en

zorg' als Tilburgs model gepresenteerd zal worden.

7.10 Tot slot

In 1996 is een evaluatierapport fusie P.C. Jan Wier met RIAGG Midden-Brabant

geconcipieerd, dat door de externe leden van de evaluatiebegeleidingscommissie in

samenvatting werd overgenomen en van conclusies voorzien.

Dit hoofdstuk (7) is een uitwerking van het oorspronkelijke uitgebreide interne
rapport, dat de fusie na drie jaar evalueerde. De conclusie luidt dat de vooraf in 1992
geformuleerde doelstellingen gehaald waren, maar dat er nog geen harde conclusies te
trekken waren ten aanzien van de verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van
de zorg en de dienstverlening. De aanbeveling tot continuering van de fusie werd
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bestuursbesluit. In dit hoofdstuk worden tevens de samenwerking in de regio
geïnventariseerd en enige cijfers over ambulantisering gepresenteerd. Na drie jaar
fusie bleek de ambulantisering nog niet erg zichtbaar, dat wil zeggen wel de
verschuiving van bed naar stoel, maaz minder de verschuiving naaz ambulante
behandelvormen. De deelproducten case-management, psychiatrisch intensieve
thuiszorg en ambulante woonbegeleiding vonnen hierop een positieve uitzondering.
Een voorwaarde voor ambulantisering leek te zijn, dat de ambulante capaciteit
doelmatiger ingezet kan worden, te beginnen bij de voordeur. Het programma Ask is
gerealiseerd na een `proces-redesign' van de voordeur van de GGZ en de transmurali-
sering in de vorm van transmurale teams in de `cure'-circuits. Een hulpmiddel daazbij
is de ontwikkeling van een cliëntvolgsysteem (CVS) dat zal leiden tot een elektro-
nisch dossier. In het `care'-circuit vindt subregionale transmuralisering plaats van de
in de jazen tachtig opgezette `lokale vestigingen'.
Vaste en vertrouwde processen, werkpatronen en onderlinge relaties zijn niet langer
vol te houden, terwijl de nieuwe in de praktijk hun waarde nog moeten bewijzen. `Re-
enginering' vindt niet abstract, maar concreet plaats aan het eigen lijf van medewer-
kers én cliënten. De vaststelling van deze nieuwe transmurale organisatie(structuur)
heeft plaatsgevonden in 1997. Alle `nieuwe' functies zijn inmiddels vastgelegd in een
integraal functieboek.
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8.1 Relevantie en vraagstelling van het follow-up onderzoek

8.1.1 Inleiding

ln het vorige hoofdstuk werd de evaluatie van de fusie tussen het P.C. Jan Wier en de
R1AGG Midden-Brabant (in 1993) gepresenteerd. Drie jaar na aanvang werden de
fusiedoelstellingen geëvalueerd die in 1992 geformuleerd waren. Geconcludeerd werd
onder meer dat het verbeteren van de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg nog
niet gemeten konden worden. Follow-up onderzoek werd mogelijk geacht in de vonn
van het systematisch en concreet formuleren van doelstellingen in de jaarplannen van
de verschillende zorgcircuits. De hieruit afgeleide taakstellingen zijn ook op te vatten
als te realiseren kwaliteitsaspecten. Naaz de waazdering c.q. beoordeling hiervan kan
gevraagd worden bij klanten (cliënten), personeel en maatschappij (verwijzers). Naar
de waazdering vragen van klanten, personeel en maatschappij is de voorgestane
methodiek van management op basis van Totale Kwaliteit (Instituut Nederlandse
Kwaliteit, 1995).
Dit model is conform het model van de European Foundation for Quality Manage-
ment (EFQM) ontwikkeld door mensen uit de praktijk, topmanagers van bedrijven als

Novaztis en Philips. Veel bedrijven kijken niet zozeer meer uitsluitend naar de
financiële resultaten, maar steeds nadrukkelijker naar hun klanten, medewerkers en
maatschappelijke omgeving (Hardjono e.a., 1996): `35 successful European organisa-
tions which pazticipated in a research project have developed adequate information

systems or score boazds. A great deal of emphasis is put on the measurement of a

variety of indicators. These companies do not constrain themselves to financial

parameters only. They also gather information on customers, employers, non-finan-

cial results (in particulaz process parameters) and even on societal opinions'.
Ten Have e.a. (1997) pleiten voor een besturingsdialoog tussen centrale directie en
`middle'- management `die draait om een combinatie van gezond verstand,
eenvoudige principes van organisatieverandering en sturing en gevoel voor de
dynamiek, die kenmerkend is voor gedecentraliseerde organisaties', gericht op
ontwikkeling van passende prestatie-indicatoren, die vertaalbaar, meetbaar,
beïnvloedbaar, begrijpelijk, aanvaardbaar en aanpasbaar zijn.
Een poging hiertce is in de afgelopen jaren gedaan in de GGZ Midden-Brabant: deze
poging wordt hier nader beschreven en uitgewerkt. De follow-up van de fusie van het

APZ en de RIAGG c.q. de circuitvonning is op te vatten als een `case study'. `Case
studies' worden veel gebruikt in het onderzoek van organisaties (Segers, 1993). De
theorie komt vervolgens aan het eind van de studie tot stand. De casus is enig in zijn
soort.
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8.1.2 Relevantie

Het Instítuut Nederlandse Kwaliteit, waarin bestuurlijke kwaliteitsorganisaties,
`consultants', opleidingsinstituten en het Ministerie van Economische Zaken
vertegenwoordigd zijn, stimuleert het bewust werken aan verbetering van resultaten
en geeft daartoe een handleiding uit, o.a. voor zorginstellingen (november 1997).
Deze handleiding wordt gebruikt bij de evaluatie van de huidige positie en bij de
planning van volgende stappen, bijvoorbeeld op weg naar kwaliteitszorg op basis van
ISO 9000 (INK, 1997). De evaluatie, in het vorige hoofdstuk beschreven, heeft niet
plaatsgevonden met behulp van deze handleiding. Feitelijk zijn echter bij de
verslaglegging van de bevindingen ten aanzien van management, voorwaarden en
zorg, de organisatiegebieden van het INK-model beschreven (7.4.). In dit hoofdstuk
komen de resultaatgebieden die in deze handleiding vermeld staan aan de orde.

Schema 8.1: Model voor zelfevaluatie.

personeels-
management

management
van processen

waardering
door
medewerkers

leider-
schap

beleid 8z
strategie

middelen-
management

C ------------------------------------------------------ ~
Organisatiegebieden

Bron: INK 1997.

eind-
resultaten

waardering
door
cliënten

waardering
door
maatschappij

C ------------------------------- J
Resultaatgebieden

De maatschappelijke relevantie is dat met het meten van de resultaten met financiële
maatstaven (verschuiving van middelen) en operationele maatstaven (wachtlijsten,
productiviteit) en het vragen naar de waardering van klanten, personeel en maat-
schappij, een stap wordt gezet op de weg naar kwaliteitsverbetering en mogelijk in de
toekomst certificering. De vraag zal zijn welk belang verzekeraars en patiëntenor-
ganisaties aan een certificaat hechten. Mocht certificering op grote schaal gaan
plaatsvinden, dan kan het als middel voor zelfregulatie gaan functioneren (Frissen en
Casparie, 1997). De wetenschappelijke relevantie ís gelegen in de ontwikkeling van
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instrumenten die ook door anderen gebruikt kunnen worden, waama vergelijking kan
plaatsvinden. Hierover merkt Spreeuwenberg (1997) op dat `zeven jaar geleden
artikelen over kwaliteit een heel ander karakter hadden. Artikelen over het werk van
Dossabedian, over de aspectbenadering van de NRV of over `de kwaliteit van
zorgonderzoek' door de RGO boden een raamwerk om naar kwaliteit te kijken en
greep te krijgen op de materie' (Spreeuwenberg, 1997). Momenteel is instn.unentont-
wikkeling aan de orde. De `ins' en `outs' van instrumenten zijn slechts zelden
spannend. En voor elke vernieuwing geldt dat de fase van het genereren van ideeën
het spannendst is. Het echte werk begint pas als deze ideeën handen en voeten moeten
krijgen. Er wordt vooral prioriteit gegeven aan de beleidsmatige relevantie van het
onderzoek. De `derde partij', de zorgvrager, is nadrukkelijk in beeld. `Opgemerkt
moet worden dat er geen empirische gegevens beschikbaar zijn met betrekking tot de
wijze waarop cliënten de veranderingen van de afgelopen jaren hebben ervaren',
aldus De Gouw en Vink (1998). Van Harten (1997) constateert dat resultaatmeting
nog in de kinderschoenen staat.

8.1.3 Vraagstelling

De vraag in dit follow-up onderzoek is hoe betrokkenen, zijnde cliënten, verwijzers
en medewerkerslmanagers, het behalen van de doelstellingen, opgevat als kwaliteits-
aspecten, beoordelen, wat het vervolg hierop is en of er een verschuiving van mid-
delen (geld en personeel) naar ambulant plaatsvindt (ambulantisering). En uiteraard:
wat zijn de eindresultaten van de ambulantisering naar operationele maatstaven ge-
meten? De circuitvorming werd in de regio Midden-Brabant eerst uitgewerkt (Van
Hezewijk, 1991) op basis van de adviezen van de toenmalige Nationale Raad voor de
Volksgezondheid. Als uitgangspunt was de circuitvorming al opgenomen in de
intentieverklazing van de fusie in 1990. In een directionele notitie van september 1993
werd de circuitvorming verder gestimuleerd door de vorming van projectgroepen
voor elk van de vier circuits. Concrete plannen kwamen er in 1994, in 1995 werden
die geformaliseerd in het kader van het meerjazenbeleidsplan 1995-2000. Het circuit
ouderen was in 1994 het eerste operationele circuit in Nederland. Het willen weten of,
hce en waarom de voortgang van de fusie (de integratie van de twee werkmaatschap-
pijen in vier zorgcircuits) zou gaan lukken, was een vraag die pas in ]995 gefor-
muleerd werd. Zorgcircuitvorming was in Nederland nog niet beschreven. Ontwikke-
lingen in het buitenland zijn weinig vergelijkbaar. In Nederland zijn nog enige andere
regio's met een vergelijkbaaz proces bezig (Eindhoven, Dordrecht, Zeeland). Andere
regio's (Groningen, Friesland, Noord-Holland) kiezen voor een ander (subregionaal)
model. Deze zes verschillende regio's zijn vergeleken door Van Veen (1995). Deze
aantallen zijn te gering voor algemeen geldende conclusies. Vervolgonderzcek is in
voorbereiding. Er is dus nog niet veel bekend over het onderzoeksprobleem, althans
niet in de literatuur over (geestelijke) gezondheidszorg. In andere vak- c.q. weten-
schapsgebieden is meer bekend over fusies en de implicaties daarvan.
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8.2 Opzet van het follow-up onderzoek

8.2.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk was sprake van evaluatie van de fusie tussen het P.C. Jan
Wier en de RIAGG. De realisatie van de fusiedoelstellingen werd geëxploreerd en
getoetst. In dit hoofdstuk gaat het om het vervolg: de circuitvorming en de transmura-
lisatie. In zekere zin worden nu de doelstellingen van de circuits getoetst. Daartoe is
een beoordelingsinstrument ontwikkeld. De beoordelaars zijn de betrokkenen: de
cliënten, de verwijzers en de medewerkers. Zij beoordelen de realisatie van de doel-
stellingen van de zorgcircuits. Deze doelstellingen komen ook terug in de taak-
Ifunctieomschrijvingen van het circuitmanagement en het nieuw ontwikkelde
zogeheten `functieboek' (1998). De doelstellingen worden daarnaast ook in de vorm
van plannen geformuleerd in het jaarplan van elk circuit. Jaarlijks worden de doelstel-
lingen aldus geconcretiseerd. De beoordelaars geven een rapportcijfer voor elke doel-
stelling, dat wil zeggen een cijfer voor de mate waarin de doelstelling is gerealiseerd.
Dit hoofdstuk beschrijft dus de beoordeling van resultaten, terwijl het vorige meer de
organisatie(veranderingen) evalueerde. Vooral de ambulantiseringsresultaten zijn hier
van belang.

8.2.2 Onderzoekshypothese

De onderzoekshypothese luidt als volgt: de waardering van cliënten, verwijzers en
medewerkers voor de `kwaliteitsaspecten' van de circuits is hetzelfde, dat wil zeggen
de rapportcijfers, door deze drie groepen gegeven, zijn even hoog, met name voor de
items betreffende ambulantisering. De hypothese in engere zin is dat in de loop van
de jaren een verschuiving van middelen naar ambulant te zien is. Hypothese is ook
dat deze veronderstelde ambulantisering beïnvloed wordt door de fusie van de APZ
en de RIAGG. Deze laatste hypothese is met deze onderzoeksopzet niet te bewijzen,
omdat slechts één fusie wordt onderzocht en er geen controle(groep) is van een of
meer niet gefuseerde situaties, waar niet (of minder) geambulantiseerd zou (kunnen)
worden.

8.2.3 Operationalisatie

We vatten de fusie, de circuitvorming, op als een programma waarbij de ambulantise-
ring een te evalueren programmadcelstelling is. Donker (1986) merkt in de NcGv-
reeks nr. 87, `Differentiëren en Organiseren' op dat `een combinatie van marginale,
weinig tijdsintensieve en continue vormen van evaluatie en bewaking enerzijds, met
zo nu en dan een meer gericht en diepgaand onderzoek op bepaalde onderdelen van
het functioneren anderzijds, het meest aantrekkelijk lijkt. In tegenstelling tot anderen
wordt niet gepleit voor een werkelijk continue invoering van programmaevaluatie op
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alle fronten van het functioneren van een programma'. De bedceling is derhalve om
doelstellingen (en de eventuele relaties) uit het jaarplan mazginaal te tcetsen op een
weinig tijdsintensieve manier. Hiervoor is een instrument ontwikkeld waarbij
betrokkenen de doelstellingen als kwaliteitsaspecten beoordelen. Feitelijk is het een
zeer grove kam die door de geïntegreerde organisatie wordt gehaald (Verbraak,
1997). Wat eraan blijft hangen in positieve of negatieve zin moet nader worden
onderzocht. Vooral de negatieve aspecten verdienen verdere aandacht (8.5.) Het is
verder niet gewenst om andere (niet relevante, overbodige) gegevens te meten of te
onderzoeken. Een paaz doelstellingen zijn geselecteerd die diepgaander en gerichter
onderzocht zijn. In dit proefschrift wordt de ambulantisering nader bezien, omdat dit
bij deze APZ-RIAGG-fusie het centrale pazadigma was.
Bij het selecteren van de relevante variabelen voor gerichter onderzoek blijkt dat alle
circuits opnameduurverkorting en~of extramuralisering als doelen hebben en bedden-
reductie en~of substitutie naar stoelen als middelen. Onduidelijk is de relatie tussen
deze vaziabelen. Leidt (het streven naar) opnameduurverkorting tot beddenreductie of
leidt beddenreductie tot opnameduurverkorting? Extramuralisering ligt in het
verlengde van opnameduurverkorting. Substitutie naaz stoelen in het verlengde van
beddenreductie. De relaties tussen deze vaziabelen worden echter door andere (exter-
ne) factoren, zoals overheidsbeleid en regionale (Midden-Brabantse) ondercapaciteit
aan bedden (!), sterk beïnvloed. Met name geldt dit voor de circuits voor ouderen en
jeugdigen. Hierop wordt teruggekomen in hoofdstuk 9. Het maakte de operationalisa-
tie in wetenschappelijk opzicht tot een hachelijke ondememing.

8.2.4 Operationalisatie van de begrippen

Circuit: onder een circuit wordt verstaan een bundeling van mensen en middelen ten
behoeve van de hulpverlening aan cliënten uit een bepaalde doelgroep: het geheel van
relevante zorgaanbiederslzorgeenheden rond een bepaalde doelgroep. Binnen de GGZ
Midden-Brabant zijn dat: Jeugd, Volwassenen, Ouderen en Langdurige-zorgaf-
hankelijke cliënten.

Circuitdoelstellingen: beogen het doel waarop de inspanningen van een circuit zijn
gericht (jaarplan). Kwantificeerbaze doelstellingen zijn norm.

Kwaliteit: er is geen eenduidige definitie van kwaliteit. In het algemeen kan men
stellen dat kwaliteit ervaren wordt, als het verschil tussen dat wat beoogd is en dat wat

behaald wordt zo klein mogelijk is. Kwaliteit kan worden geoperationaliseerd door

het onderscheiden van verschillende aspecten van zorg. Bij elk aspect kan worden

nagegaan in hoeverre het gerealiseerde overeenkomt met het gewenste. Kwaliteitsbe-
vordering omvat verschillende activiteiten: (a) het ontwikkelen van richtlijnen voor
goede zorg; (b) het documenteren en toetsen van zorgverlening en (c) het bewaken en

verbeteren van de kwaliteit van de zorg (Wensing, 1997).
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Kwaliteitsaspecten: de factoren die kritisch zijn voor kwaliteit, voortvloeiend uit de
doelstelling die gerealiseerd wordt.

Kwaliteitscriteria: de kwaliteitsaspecten die geoperationaliseerd en geconcretiseerd
worden in waarneembare signalen. Een criterium kan bij meerdere kwaliteitsaspecten
voorkomen omdat ze in combinatie iets zeggen. Landelijke basiscriteria zijn nog niet
beschikbaar voor de gehele GGZ. De uitdaging is te komen tot een handzame en
spaarzame set van criteria waarmee daadwerkelijk een minimumniveau van kwaliteit
bewaakt kan worden en die voldoet aan de eisen van de Stichting Harmonisatie
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Een specifiek toetsingsschema voor de GGZ
dient nog opgesteld te worden.

Kengetallen: verhouding tussen kwaliteitsaspecten of kwaliteitscriteria.

Certificering: normen voor kwaliteitssystemen (bijvoorbeeld 9001I9002I9003 van de

International Organisation for Standardisation, ISO) afkomstig uit de industrie, zijn

niet zonder meer van toepassing op de zorgsector. Certificerende instellingen zijn

bijvoorbeeld: KEMA, TNO, Lloyds. Deze zijn erkend door de Raad voor de

Accreditatie.

Middelen: onder middelen wordt verstaan het budget voor zorg. In principe zijn dit de

opgetelde budgetten van het P.C. Jan Wier en de RIAGG Midden-Brabant. [n het

kader van de vigerende regelgeving wordt de GGZ Midden-Brabant nog via twee

gescheiden kanalen gefinancierd. Andere geldstromen zijn marginaal en worden in dit

onderzoek niet meegenomen. De financiële middelen worden jaarlijks vastgelegd in

een begroting en een jaarrekening. Onder personele middelen wordt de personeels-

formatie verstaan, bij de GGZ Midden-Brabant jaarlijks vastgelegd in een personeels-

formatieplan (PFP).

Beleidscyclus: op basis van meerjarenbeleidsplan (1995-2000) jaarlijks: jaarplan,

PFP, begroting, jaarverslag en jaarrekening. Beleidsvorming vindt plaats in reguliere

organen.

Cliënten: vragenlijsten werden toegestuurd aan cliënten. Dit waren al degenen die op
een gegeven moment ingeschreven staan als cliënt bij de GGZ Midden-Brabant. Dit
kan zijn: klinisch of (semi)ambulant. De klinische en deeltijdcliënten hebben allen
een nummer in de databank van de dienst informatieverwerking (DIV). Ambulante
cliënten staan deels ingeschreven bij de DIV (poliklinisch), deels in het RIS
(RIAGG). Alle klinische en deeltijdcliënten werden geenquêteerd. Een steekproef
werd getrokken van de ambulante cliënten (l00~0).
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Medewerkers: vragenlijsten werden tcegezonden aan medewerkers. Medewerkers
waren al degenen die op een gegeven moment een salarisstrook tcegestuurd krijgen
van de GGZ Midden-Brabant. De enquête werd vastgehecht aan het maandelijkse
personeelsblad.

verw~zers: vragenlijsten werden toegezonden aan verwijzers. Verwijzers wazen alle
huisartsen van de regio Midden-Brabant op een gegeven moment (179). Andere
verwijzers, zoals medisch specialisten, bedrijfsartsen en anderen, werden in dit onder-
zoek niet benaderd.

8.2.5 Methode

In het kader van de ontwikkeling van een schema waarmee de circuits het jaarplan
konden opstellen, werd door de auteur in 1995 een aantal `doelstellingen zorgcircuits'
opgesteld, in de categorieën `zorgaanbod', `zorgproces', `zorgproduct' (Donker,
1987). De kwaliteitscriteria van Donabedian (`structuur', `proces' en `uitkomst')
hebben eveneens als inspiratiebron gefungeerd. Ook het model `Kwaliteit in de
beroepsuitoefening' van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV) ligt aan
het ontwikkelde schema ten grondslag (productkwaliteit, voorwaardenkwaliteit en
proceskwaliteit).
Dit model is gebaseerd op de stadia van dienstverlening uit de ISO-systematiek:
marktoriëntatie, ontwerp, levering en toetsing (interne evaluatie door de zorgaanbie-
der en externe evaluatie door de gebruiker) en is een hulpmiddel om antwoord te
geven op twee essentiële kwaliteitsvragen: doen we de juiste dingen en doen we de
juiste dingen goed? Bij kwaliteitsbewaking en -verbetering moet allereerst de
onderlinge samenhang zichtbaar zijn. In het raamwerk KWIS werden doelstellingen,
kwaliteitsaspecten, kwaliteitscriteria en normen en regelgrenzen aangegeven zoals in
pazagraaf 8.2.4. geoperationaliseerd.
Op basis hiervan werd in 1996 het jaarplan 1997 opgesteld. De cliëntenraad liet weten
dat de zorgvraag expliciet aan aanbod, proces en product vooraf diende te gaan. De
ervaringen met het jaarplanschema in 1997 hebben nog tot enkele wijzigingen geleíd.
Uiteindelijk werd voor het jaarplan 1998 het volgende schema gebruikt waazbij
doelstellingen van de zorgcircuits, kwaliteitsaspecten en prestatieindicatoren in
elkaars verlengde komen.
Op deze wijze werd het schema in de loop van enige jazen (1995 tlm 1998)
ontwikkeld in samenspraak met het management en getoetst op bruikbaarheid.
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Schema 8.2: Jaarplanschema (tussen haakjes voorbeelden: niet limitatief)

I Ten aanzien van de zorgvraag:
1 de behoefte van de cliënten~bevolking (lacunes etc.);
2 cliëntenparticipatie (bij beleid, in de spreekkamer);
3 informatie en communicatie (infodesk, infomateriaal).

[I Ten aanzien van het zorgaanbod:
1 capaciteit (met name aantal te helpen cliënten, ambulantisering, substitutie).
2 toegankelijkheid (keuzevrijheid, drempel);
3 functionele samenhang (netwerken, afstemming, overlap);
4 regionale integratie (van de kemparmers GGZ);
5 de-stigmatisering.

III Ten aanzien van het zorgproces:

1 verslaglegging (privacy, BOPZ, dossiervorming, casusregisters);
2 indicatiestelling (proces en kwaliteit);
3 opstellen van het behandelplan (procedure, inhoud);

4 verwijzingen (intern en extem, continuïteit);

5 zorgcoárdinatie (continuïteit van hulpverlener, casemanagement).

I V Ten aanzien van het zorgproduct.~

1 effectiviteit voor de cliënt (programma's, effectmeting);
2 kwaliteit van het bestaan van de cliënt (PIT, voor- en nazorg);
3 satisfactie van de cliënt (cliëntenparticipatie);
4 belasting voor de familie van de cliënt (psycho-educatie, Ypsilon);

5 doelmatigheid (productie versus inzet van schaarse middelen);
6 behandelduur (ambulantlresidentieel, recidief);
7 setting (minst restrictief; ambulantisering);
S dienstverlening (preventie, consultatie);
9 satisfactie medewerkerslverwijzers (last but not least).

De doelstellingen van de zorg(circuits) worden elk jaar middels bovenstaand
jaarplanschema geconcretiseerd (als voorbeeld in bijlage 13, het jaarplan 1999) en

vervolgens in het jaarverslag over het betreffende jaar op dezelfde wijze geëvalueerd

(de eerste keer in het jaarverslag 1996). We kunnen de 22 items ook zien als kwali-

teitsaspecten of prestatie-indicatoren. De mate waarin deze waargemaakt worden,

kunnen we de prestaties noemen of de resultaten. Metingen kunnen geschieden op

basis van normen (gekwantificeerde doelstellingen) of op basis van meningen.
Vertaling van aspecten in operationele termen, begrijpelijk en eenduidig voor

iedereen, is wellicht een punt.
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iedereen, is wellicht een punt.
De beoordeling enlof waardering wordt gemeten door de cliënten, huisartsen en
medewerkers te vragen een rapportcijfer per aspect te geven. Hiervoor zijn, na
literatuurstudie, drie vragenlijsten ontworpen. [n 1996 is een voorloper van de
vragenlijst reeds bij de evaluatie van de fusie gebruikt bij de verwijzers (Horsch en
Arends, 1996). In 1997 is deze vragenlijst voor verwijzers opnieuw gebruikt (om te
kunnen vergelijken), hoewel anders gegrcepeerd.
In feite wordt gekozen voor een descriptieve benadering (ondanks de rapportcijfers),
waarbij de subjectieve waardering van de betrokkenen centraal staat. Veranderingen
in rapportcijfers meten dient te gebeuren over een langere periode. Hierbij is de
interpretatie van de onderzoeken bepalend.
Voor de evaluatie van de zorgcircuits zijn drie groepen participanten onderzocht, de
verwijzers (huisartsen), de cliënten en de zorgverleners uit de GGZ. Gekozen is voor
een schriftelijke enquêtering. Uit de groep cliënten is een steekproef getrokken; de
beide overige groepen zijn integraal aangeschreven. Per onderzochte groep zijn
`gemiddelde rapportcijfers' berekend voor de onderscheiden evaluatieaspecten.
Voorts is de categorie verwijzers tweemaal ondervraagd (1996 en 1997). In principe
zijn daardoor veranderingen in de tijd vast te stellen. Of die veranderingen mogen
worden toegeschreven aan het veranderende beleid (fusie), is overigens vraag twee.
Het onderzoek is een `single case study'. Davison en Neale (1982) definiëren
hiervoor drie doelstellingen: `om een gedetailleerd verslag te geven van een
zeldzaam, ongewoon verschijnsel en van nieuwe methodes van interview, diagnose
en behandeling, of om algemeen geldend gehouden aspecten van een bepaalde
theoretische stelling aan te vechten, of om hypothesen te genereren die getoetst
kunnen worden door gecontroleerd onderzcek'.

8.2.6 Representativiteit en vergel~kbaarheid, validiteit

Generalisatie naar andere regio's in Nederland is niet mogelijk. Alle medewerkers en
huisartsen worden geënquêteerd, echter niet alle cliënten. Er is sprake van gedeeltelij-
ke representativiteit voor de regio Midden-Brabant. Wensing (1997) stelt in zijn
proefschrift dat inzicht in de relatie tussen de oordelen van patiënten over de zorg en
de kwaliteit van de zorg nodig is om deze oordelen goed te kunnen interpreteren en
om de validiteit van instrumenten te kunnen bepalen. Het is niet goed mogelijk om
een eenduidige relatie tussen deze twee begrippen te leggen, omdat nog veel
onduidelijkheid bestaat over de processen die leiden tot dit oordeeL De zogeheten
discrepantietheorieën die aangeven dat het oordeel wordt bepaald door een
vergelijking tussen de verwachte of gewenste situatie en de feitelijke situatie, worden
onvoldoende door empirisch onderzoek ondersteund, aldus Wensing. Validering van
instrumenten voor cliëntoordelen is lastig, omdat een goede theorie over dit begrip
ontbreekt (Wensing, 1997).
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8.2. 7 Gegevensverzameling en -verwerking

In 1996 is een `pilot'-studie uitgevoerd onder huisartsen door Arends en Horsch,

onder leiding van Van Hezewijk en Joldersma. De enquêtering gebeurde door de

Katholieke Universiteit Brabant, evenals de schriftelijke rappels.

In 1997 vond het onderzoek onder cliënten, medewerkers en (opnieuw) huisartsen
plaats door Van Hezewijk. De enquêtering gebeurde eveneens door de KUB.
De gegevens werden door medewerksters geanonimiseerd verzameld, gedocumen-
teerd en ingevoerd in de computer. De gegevens zijn niet in tot personen herleidbare
vorm toegankelijk voor derden.

8.2.8 Kwaliteitsbewaking

De vragenlijsten (bijlage 12) zijn ontworpen door de onderzoeker en gebaseerd op de
beleidscyclus (jaarplan, personeelsformatieplan, begroting, jaarverslag) van de GGZ
Midden-Brabant. In dit kader zijn directie en management jarenlang betrokken
geweest bij de ontwikkeling van het jaarplanschema.
Volgens interne procedure passeerden onderLOeksopzet en vragenlijsten de
wetenschappelijke commissie. Geadviseerd werd om de vragenlijsten voor te leggen
aan de Toetsings Commissie Zuid-Nederland, hoewel bij de wetenschappelijke
commissie de indruk bestond dat dergelijk beleidsonderzoek niet voorgelegd hoefde
te worden. Dit laatste werd door de Toetsings Commissie Zuid-Nederland bevestigd.
Hiermee is aan de ethische voorwaarden voldaan.
Volgens Ten Have (1997) moeten indicatoren (in dit onderzoek circuitdoelstellingen
en kwaliteitsaspecten) vertaalbaar (d.w.z. afgeleid van de doelen van een organisatie),
meetbaar (moet een effect of een resultaat in zicht brengen), beïnvloedbaar (op basis
van concrete ingrepen en metingen), begrijpelijk (helder en eenvoudig), aanvaardbaar
(betekenis gedeeld door degenen die verantwoordelijk zijn voor en invloed hebben op
de te maken prestatie), aanpasbaar (kunnen eenvoudig en effectief worden aangepast
bij inteme of externe veranderingen), compleet (alle relevante aspecten) en over-
zichtelijk (geheel van en de relaties tussen de gebruikte indicatoren te overzien) zijn.
Bij de GGZ Midden-Brabant vormen zij de basis voor de beleidscyclus.

8.2.9 Ethische voorwaarden

De enquêtes, uitgedeeld c.q. verzonden aan en geretourneerd door de cliënten werden
geanonimiseerd verwerkt. De belasting voor de cliënten was gering (ongeveer tien
minuten), de hemieuwde confrontatie met de GGZ kon niet vermeden worden, maar
het invullen van de enquête kon eenvoudig geweigerd worden door deze in de
prullenmand te deponeren. Er is gekozen voor uitdelen aan klinisché en deeltijdcliën-
ten, omdat dit een grotere respons geeft dan toesturen per post (Wensing, 1997). Dit
bleek ook bij de lagere respons van de ambulante cliënten die de enquête wel per post
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kregen toegestuurd in verband met logistieke problemen bij het uitdelen. De
informatieverschaffing aan de cliënt vond plaats met behulp van een begeleidend
schrijven van de KUB (zie bijlage 11).
Het terugsturen van het enquêteformulier werd opgevat als (`informed') `consent'. Er
waren cliënten betrokken, die in een onvrijwillige opnamesituatie verkeerden.
Aangenomen werd dat bij eventuele wilsonbekwaamheid het enquêteformulier niet
geretourneerd zou worden. Er werd op cliënten geen enkele druk uitgeoefend en
evenmin werden vergoedingen c.q. privileges toegekend.
In deze rapportage worden geen gegevens gepresenteerd in een tot de persoon van
cliënten herleidbare vorm.

8.3 Beperkingen van het onderzoek

8.3.1 Inleiding

Cooper (1987) beschreef het model psychiatrieprogramma dat in de jaren tachtig in
West-Duitsland werd opgezet met o.a. de volgende twee vragen.
1[n welke mate kunnen intramurale opnames vermeden worden en kan beddenca-
paciteit verminderd worden door ambulante diensten op te zetten?
2 Heeft het opzetten van een omvattend geestelijke-gezondheidszorgdienstensysteem
effect op de kosten van de gezondheidszorg?
De bedoeling was dat deze (en andere vragen) beantwoord zouden worden met
behulp van evaluatie-onderzoek met gebruikmaking van wetenschappelijke
methoden, onder meer van gecontroleerde vergelijkingen.
[n de praktijk kwam niet veel meer dan `monitoring' van de grond zonder voor- en
nametingen; evenmin kwam het tot vergelijking met regio's waar het model psychia-
trieprogramma niet uitgevoerd werd. Bovendien bleek het niet mogelijk te zijn om
individuele cliënten longitudinaal te volgen wegens het ontbreken van `case'-
registers. Ook kosten-batenanalyses waren niet mogelijk.
De oorspronkelijke onderzceksdoelen werden niet gerealiseerd omdat de invoering
van het model psychiatrieprogramma te snel gebeurde (overigens na jaren van
politiek redetwisten), er geen adequate planningsfase was en er niet systematisch
essentiële `base-line' data verzameld waren.
Dit voorbeeld van over de grenzen is exemplarisch voor de (on)mogelijkheden om
een complexe nieuwe situatie in een (gezondheidszorg)regio wetenschappelijk te
volgen en te evalueren. Het feit dat de GGZ Midden-Brabant de oudst bestaande fusie
van een APZ en een RIAGG in Nederland is, maakt dat de veranderingen op dit
moment mogelijk minder snel gaan dan elders (wet van de remmende voorsprong),
maar de regio is toch nog steeds een systeem in verandering. Het is onduidelijk wat
nu precies de relevante `base-line' data zijn, die venameld (hadden) moeten worden.
De meeste regio's in Nederland zijn nog niet aan een dergelijk proces begonnen of
zitten nog meer in de beginfase, zodat tijd en motivatie tot vergelijking ontbreken.
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8.3.2 Methodologische beperkingen

Het gaat in dezen om beleidsonderzoek. De effecten van de fusie op aspecten van de

zorg werd onderzocht in een `real-life' situatie, waarin er nauwelijks controle was op

allerhande verstorende factoren. Er is dus zeer zeker geen dubbelblinde opzet met

randomisatie en controlegroepen. Betrokkenen wordt gevraagd naar hun subjectieve

mening. Ook daarbij kunnen meetfouten optreden, zoals `self report bias' en sociaal

wenselijke antwoorden. Per aspect werd de respondenten gevraagd rapportcijfers (1

trm 10) te geven.
Managers leveren daarnaast hazde cijfers aan, waaruit conclusies getrokken worden
over verschuiving van middelen (geld en personeel). Vaak spelen hierbij andere,
externe en interne, zaken een rol. Bijvoorbeeld externe druk ten aanzien van
zorgvernieuwing of veranderde wetgeving (BOPZ, WBGO etc.).
Goudsbloem (1974) onderscheidt als normen die voor onderzoeksresultaten het
predikaat `bijdrage aan de wetenschap' rechtvaardigen: empirische precisie, reik-
wijdte, theoretische systematiek en maatschappelijke relevantie.
De maatschappelijke relevantie kwam al in paragraaf 8.1.2. aan bod. Precisering als

voorwaarde voor wetenschappelijkheid wordt uitgebreid behandeld door Segers in
zijn Sociologische Onderzoeksmethoden (1977). Snellen (1991) ziet een conflict met
de politieke wenselijkheid van vaagheid en onduidelijkheid. Beleidsgericht onderzoek
voldoet volgens hem meestal ook niet aan het desideratum van een `logische
samenhangend geheel van begrippen, stellingen en theorieën' (Lammers, 1963). Ook
in dit onderzoek valt veel af te dingen op de empirische precisie en de theoretische
systematiek. Snellen laat nog weten dat het duidelijk is dat wetenschappelijk gezien
het meest interessante beleidsgerichte onderzoek plaatsvindt in de fase van
embryonaal beleid, wanneer nieuwe beleidsconcepties moeten worden ontwikkeld en
in de laatste fase van voldragen beleid, wanneer de op die concepties gefundeerde
beleidstheorieën worden getoetst. Het gaat in dit onderzcek vooral om die eerste fase,
waarbij het feitelijk om een `case-study' gaat, die overigens volgens Snellen aan
prestige en aantrekkelijkheid heeft gewonnen, omdat zij wordt geacht beter recht te
doen aan de specifieke omstandigheden van de unieke situatie of het unieke
handelingsverloop. Verdergaand dus op het ongewisse traject van het steeds meer

ideologisch worden en steeds moeilijker op validiteit en betrouwbaazheid te
controleren (Snellen, 1991).
De reikwijdte is (politiek) maatschappelijk gezien groot, maar wetenschappelijk
gering.
In hoofdstuk 9(`Enkele afsluitende methodologische opmerkingen') van de uitgave

`Prioriteiten van kosten-effectiviteitsonderzcek in de GGZ' (Donker e.a, 1996) wordt
opgemerkt dat kosten-effectiviteitsanalyses in de geestelijke gezondheidszorg bij
voorkeur aan dezelfde kwaliteitseisen moeten voldcen als in de somatische
gezondheidszorg. Deels stellen (sommige) GGZ-interventies echter bijzondere eisen.

Voorbeelden hiervan worden genoemd, waarna geconcludeerd wordt dat er sprake
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kan zijn van een onaanvaardbare reductie van informatie als deze uitkomsten allemaal
tot een effect moeten worden samengevat. Op een studiedag hierover (16-OS-97) brak
Rutten dan ook een lans voor `naturalistic designs' bij onderzoeken met een
verschuiving van interne naar externe validiteit.
Door ponker c.s. werd gepleit voor het zo breed mogelijk meten van de kosten, het
meten van effect op meerdere dimensies en niet alleen symptomatologie in engere
zin, langere follow-up termijnen, betere beschrijvingen van de setting en de
interventies, grotere steekproeven, zo mogelijk `multi-centre trials', `effectiveness'
naast `efficacy' en tot slot meta-analyses vooraf, waardoor standaardisatie en
vergelijkbaarheid bevorderd worden.
Deze follow-up studie is wel naturalistisch, maar kent geen `design' zoals hierboven
bepleit. Feitelijk kan hier gesproken worden van een pre-experimenteel `design' (Van
Gageldonk, 1995). Van Gageldonk vat beleidsevaluaties als zodanig op, omdat de
resultaten hooguit kunnen aangeven dat bepaalde effecten aannemelijk zijn. Hij
beschrijft dergelijk onderzoek als een van de `nieuwere onderzoeksdesigns' (Van
Gageldonk en Bartels, 1990). De interne validiteit in enge zin van deze `designs' is
echter beduidend geringer dan die via quasi en echt experimenteel onderzoek.
Onderzoekers nemen in deze gevallen nogal eens hun toevlucht tot het toepassen van
verschillende onderzoeksstrategieën in eenzelfde onderzoek (bijv. triangulatie). In dit
onderzoek worden de meningen van cliënten, verwijzers en medewerkers over
dezelfde (kwaliteits)aspecten met elkaar vergeleken. Eenzelfde (hoge of lage) waarde-
ring van deze drie groepen `stakeholders' vergroot de kans op beleidsmaatregelen.
Van Gageldonk (1995) noemt, naast interne en externe validiteit, als derde factor van
methodische kwaliteit de toepasbaarheid van de resultaten. Dit laatste heeft in hoge
mate geprevaleerd boven de validiteit en betrouwbaarheid bij het construeren van het
meetinstrument. Anderzijds geven de uitkomsten een tamelijk globaal beeld, omdat
de kwaliteitsaspecten nogal abstract geformuleerd zijn. Indien een item zeer
afwijkend scoort, is nader onderzoek gewenst ter precisering. Zo is de onvoldoende
voor `de snelheid waarmee de cliënt geholpen wordt' (Arends en Horsch, 1996) door
het management nader geanalyseerd.
Wensing (1997) ging na hoe de betrouwbaarheid varieerde met het aantal vragen en
het aantal ondervraagde patiënten bij een onderzoek naar huisartsenzorg. Er moesten
drie vragen (per dimensie) en 90 cliënten of vijf vragen en 60 cliënten beschikbaar
zijn voor de meeste dimensies. Voor de dimensies `beschikbaarheid bij spoed',
`accommodatie' en `continuïteit' waren meer vragen en cliënten nodig. Bij de nogal
abstracte dimensies in dit GGZ-onderzoek is het aantal benodigde vragen en cliënten
onduidelijk. Wensing merkt nog op dat het aantal cliënten veel belangrijker is dan het
aantal vragen, omdat het aantal vragen wel de betrouwbaarheid per cliënt vergroot
(Cronbach's alpha), maar niet per zorgaanbieder.
Concluderend kan gezegd worden dat validiteit en generaliseerbaarheid van het
onderzoek beperkt zijn. Er zijn uiteraard geen vergaande conclusies te trekken.
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8.3.3 De respons

In de Volkskrant van woensdag 22 oktober 1997 wordt in het artikel `Meten is niet

automatisch weten' opgemerkt dat de non-respons bij enquêteonderzoeken in

Nederland ongekend hoog is. Gemiddeld weigert SSo~o mee te werken, bij politiek

getinte onderzoeken is dat zelfs 800~0 ( S.C.P.). De verwachtingen omtrent respons
waren dus niet hooggespannen.
Het enquêteonderzoek onder cliënten, verwijzers en hulpverleners kent een zeer hoge
non-respons van respectievelijk 790~0, 560~o en 690~o en scoort daarmee wat betreft
cliënten en medewerkers bijna even slecht als politiek getint onderzoek. Een verkla-
ring zou kunnen zijn dat enquêteonderzoek ten tijde van een ingrijpende reorganisatie
gekenschetst kan worden als gezondheidszorgpolitiek getint onderzoek. De huisartsen
als verwijzers ervaren de veranderingen veel minder aan den lijve dan de cliënten en
de medewerkers. De respons van de huisartsen is bijna even hoog als anderhalf jaar
geleden (450~0).
Omdat de lage respons voorzien was, werden de onderzoeksgroepen zeer groot
gemaakt, respectievelijk alle klinische en deeltijdcliënten (669), een steekproef van
l00~o van de ambulante cliënten (670), alle huisartsen ( 179) en alle medewerkers
(750). Aangezien het om een inhoudelijke vraagstelling gaat, zijn van de medewer-
kers de niet-hulpverleners uit het onderzoek gelaten. De onderzoeksgroepen worden
dan uiteindelijk: cliënten 1339, waarvan 277 respondenten (210~0); huisartsen 179,
waarvan 79 respondenten (440~0) en hulpverleners 509, waarvan 156 respondenten
(310~0). Respectievelijk 25, 5 en 23 enquêtes waren onbruikbaar, zodat resp. 252, 74
en 133 bruikbare enquêtes overbleven.

8.4 Resultaten van het onderzoek

8.4.1 Inleiding

De handleiding `Positiebepaling en -verbetering' voor zorginstellingen van het
Instituut Nederlandse Kwaliteit geeft als resultaatgebieden aan:
- waardering door maatschappij;
- waardering door klanten;
- waardering door personeel;
- eindresultaten naar financiële en operationele maatstaven.

Bij de resultaatbeschrijving in dit hoofdstuk wordt naar analogie van de INK-
handleiding de volgende indeling aangehouden:
- de mening van huisartsen (maatschappij);
- de mening van cliënten (zorgvragers);
- de mening van hulpverleners (zorgaanbieders);
- de verschuiving van middelen naar ambulant (ambulantisering).
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Ook in het evaluatieonderzoek ambulante geestelijke gezondheidszorg (1998) door
het Trimbos Instituut in opdracht van de Ziekenfondsraad, waarin de regio Midden-
Brabant participeerde, wordt infomlatie van medewerkers en cliënten met elkaar
vergeleken. In dit onderzoek wil men komen tot het formuleren van conclusies met
betrekking tot de beschikbaarheid, de kwaliteit en de doelmatigheid van het
zorgaanbod per zorgkantoor door het nagaan van consistente verschillen in het
oordeel over verschillende voorzieningen door medewerkers en cliënten.
Aangezien zes regio's participeerden, kunnen tevens regionale verschillen bezien
worden, rekening houdend met de beschikbaarheid en de urbanisatiegraad in de
regio's.
Het is interessant om de resultaten van dit onderzoek (zowel t.a.v. de regio Midden-
Brabant zelf, als t.a.v. de overige vijf regio's) te vergelijken met de resultaten uit dit
proefschri ft.

8.4.2 De mening van de huisartsen

In het vorige hoofdstuk is reeds een eerdere enquête naar de mening van de huisartsen
beschreven. Slechts enkele uitkomsten, met name de uitschieters, zijn daar aan de
orde gekomen. Deze eerste meting vond plaats in juni 1996; in september 1997 vond
een tweede meting plaats. De vragenlijst is grotendeels hetzelfde gebleven in verband
met de vergelijkbaarheid; de items zijn wel in een andere volgorde geplaatst en enkele
items zijn weggelaten of toegevoegd. De rapportcijfers die werden gegeven, staan in
tabe18.1 op de pagina hiernaast

De rapportcijfers bevinden zich zowel in 1996 als in 1997 over het algemeen tussen
de 6(-) en de 7(f). Een duidelijke onvoldoende wordt echter gescoord voor het item
`de snelheid waarmee de cliënt geholpen wordt', hoewel het rapportcijfer in 1997
hoger is (van 4,5 naar 4,9). Mogelijkerwijs heeft (de berichtgeving over) het
programma Ask hier iets mee te maken, hoewel het programma ten tijde van de
tweede enquêtering nog nauwelijks geïmplementeerd was. Een uitschieter naar boven
was het item `het zoveel mogelijk ambulant helpen van de cliënt': het rapportcijfer
scoorde in 1996 overigens hoger (van 7,6 naar 7,4).
Enkele opvallende uitkomsten zijn nog de volgende items:
-`de samenwerking binnen de GGZ in de regio': van 6,1 naar 6,9;
-`de zorgvuldigheid waazmee gegevens worden vastgelegd': van 7,3 naar 6,8.

8.4.3 De mening van de cliënten

De mening van de cliënten is in Midden-Brabant nooit eerder instellingsbreed
gevraagd. Naar ons weten is dit ook nooit eerder in een geïntegreerde GGZ-instelling
gebeurd. Wel is voorheen op deelaspecten satisfactieonderzoek uitgevoerd bij het
voormalige APZ en de voormalige RIAGG.
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Tabel 8.1: Gemiddelde rapportcijfers huisartsen (n-74).

Kwaliteitsaspecten 1996 1997

De mate van afstemming van het zorgaanbod op de vraag van de cliënt 6,3 6,3

De inspraak van cliënten --- 6,0

De duidelijkheid voor de cliënt van informatie omtrent de behandeling 6,3 6,4

De snelheid waarmee de cliënt worcit geholpen 4,5 4,9

De hoogte van de drempel voor behandeling van cliënten 5,8 6,1

De functionele samenhang van het zorgaanbod 6,3 6,6

De samenwerking binnen de geestelijke gezondheidszorg in de regio
Midden-Brabant

6,1 6,9

De geringe stigmatisering van de cliënt 6,6 6,6

De zorgvuldigheid waarmee gegevens worden vastgelegd 7,3 6,8

De duidelijkheid van de intake-procedure 6,7 6,8

De betrokkenheid van de cliënt bij het opstellen van zijn~haar behandelplan 6,5 6,5

Het aantal en de manier van doorverwijzen intem en extem --- ---

De mate van overleg tussen de verschillende behandelaars van één cliënt 6,3 6,1

De mate waarin de geboden zorg psychische klachten van de cliënt vermin-

dert

6,5 6,5

De mate waarin de geboden zorg bijdraagt aan het welzijn van de cliënt 6,5 6,5

De mate waarin de geboden zorg bijdraagt aan de tevredenheid van de

cliënt

6,4 6,2

De mate waarin de geboden zorg bijdraagt aan het welzijn van de familie

van de cliënt

6,2 6,3

De dcelmatigheid waarmee het zorgaanbod tot stand komt 6,0 5,9

De tijdsduur van de behandeling --- 6,4

Het zoveel mogelijk ambulant helpen van de cliënt 7,6 7,4

De niet-curatieve dienstverlening zoals preventie en consultatie --- 6,4

De mate waarin de geboden zorg bijdraagt aan de tevredenheid van de
verwijzers~hu isartsen

6,2 6,2
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De enquête naaz kwaliteitsaspecten is in september 1997 uitgevcerd, twee weken
nadat de medewerkers en de huisartsen over dezelfde items geënquêteerd wazen, die
daarmee tevens op de hoogte gesteld werden van de enquête onder de cliënten.
De volgende lijst van rapportcijfers is een eerste meting en kan dus niet, zoals bij de
huisartsen, vergeleken worden met een eerdere meting. Wel is vergelijking met
dezelfde items (in dezelfde volgorde) met de rapportcijfers van huisartsen en
medewerkers mogelijk. De cliënten zijn of (klinisch) opgenomen of niet opgenomen
(deeltijd of ambulant).
Een aantal cliënten heeft `opgenomenbiet opgenomen' niet aangegeven, waazdoor dit
`onbekend' is. Een aantal enquêtes (13) was onbruikbaaz.

De rapportcijfers van de cliënten staan in tabel 8.2 op de pagina hiernaast.

Er is geen duidelijke onvoldoende, maar de cliënten die niet aangegeven hebben of ze
klinisch of ambulant behandeld worden, geven een 5;6 voor het item `de cliënt wordt
aangekeken op zijn psychiatrische behandeling' en een 5,8 voor het item `de cliënt
heeft veel~weinig inspraak'. Alle cliënten geven het hoogste cijfer voor het item `de
zorvuldigheid waarmee met uw gegevens wordt omgegaan' (7,5).
De niet-opgenomen cliënten geven bovendien een 7,5 voor het item `de kosten van de
behandeling', waarbij opvalt dat de opgenomen cliënten dit item juist het laagste
rapportcijfer geven (5,9). Speculatief zou opgemerkt kunnen worden dat niet-
opgenomen cliënten meer dan opgenomen cliënten vinden dat ze waar voor hun geld
krijgen. Of inen heeft massaal de vraag niet begrepen.
Opvallende verschillen tussen de drie groepen zijn nog dat:
- de groep `onbekend' over het algemeen lagere rapportcijfers geeft;
- de niet-opgenomen cliënten kennelijk beter geïnformeerd worden over de

behandeling en het behandelingsvoorstel ook duidelijker vinden;
- de niet-opgenomen cliënten het hebben van verschillende behandelaars een hoger

cijfer geven (6,9 versus 6,6 en 6,3);
- de niet-opgenomen cliënten de behandeling beter vinden werken, het leven van de

cliënt meer verbeterd vinden en (dus) ook tevredener zijn.

8.4.4 De mening van de hulpverleners

De mening van de hulpverleners is ook al eerder gevraagd, in mei 1995 in het
ondetzoek van Berting (zie hoofdstuk 7). De uitkomsten hiervan zijn niet vergelijk-
baar met de rapportcijfers uit de enquête van september 1997. Wel is een vergelijking
mogelijk met de rapportcijfers van de huisartsen en de cliënten.
Alle medewerkers van de GGZ Midden-Brabant hebben een enquêteforrnulier
gekregen.
Gezien het feit dat de enquête met name inhoudelijke (kwaliteits)aspecten bevat en
mede daazdoor de respons van de niet-hulpverleners zeer laag was, werden in tabel
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Tabe18.2: Gemiddelde rapportcijfers cliënten (n-252).

Kwaliteitsaspecten opge-
nomen
cliënten
(n-71)
1997

niet-
opgenomen
cliënten
(n-153)
1997

setting
onbe-
kend
(n-28)
1997

Er wordt goed of slecht gekeken naar de behcefte van de cliënt 7,1 7,0 7,1

De cliënt heeft veel (gced) of weinig (slecht) inspraak 6,6 7,1 5,8

De cliënt wordt goed of slecht geïnforrneerd over de
behandeling

6,7 7,0 6,2

De lengte van de wachtlijst (tot u in behandeling kunt komen) 6,7 6,5 6,9

De tcegang tot de behandeling (drempel) is gemakkelijk of
moeilijk

6,4 6,6 6,7

De samenhang van behandelingen (dag)klinisclJambulant 6,8 6,8 6,3

De samenwerking tussen verschillende instellingen is gced of
slecht

6,6 6,2 6,2

De cliënt wordt aangekeken op zijn psychiatrische behandeling 6,4 6,6 5,6

De zorgvuldigheid waarmee met uw gegevens wordt omgegaan 7,5 7,5 7,5

De duidelijkheid van een voorgestelde behandeling 6,6 6,9 6,7

Het behandelplan van een cliënt 7,0 6,9 6,6

De cliënt heeft verschillende behandelaars 6,6 6,9 6,3

De verschillende behandelaars overleggen gced of slecht met
elkaar

7,0 7,0 6,6

De behandeling werkt 6,3 6,7 6,8

De behandeling verbetert het leven van de cliënt 6,4 6,9 6,5

De cliënt is (on)tevreden 6,4 6,9 6,6

De familie van de cliënt is (on)tevreden 6,4 6,6 6,3

De kosten van de behandeling 5,9 7,5 7,0

De tijdsduur van de behandeling is goed ofniet gced 6,8 6,8 6,1

Het zoveel mogelijk in eigen omgeving helpen van de cliënt 6,7 6,6 7,2

De service aan anderen, wals de huisarts, is gced of slecht 6,8 6,6 6,6

De verwijzerlhuisarts is (on)tevreden 6,2 6,9 6,2

De rapportcijfers bevinden zich ook bij de cliënten over het algemeen tussen de 6(-)
en de 7(f).
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8.3. (op pagina hiernaast) de rapportcijfers van de hulpverleners weergegeven.
De rapportcijfers van de hulpverleners bevinden zich over het algemeen tussen de 5,5
en 6,5. Geen enkel item komt boven de 6,5 en de totaalscore is gemiddeld lager dan
van de verwijzers en cliënten.
Een drietal items scoort een onvoldoende (lager dan 6-):
- `effectiviteit voor de cliënt' (5,6)
- `satisfactie medewerkers' (5,6)
- `functionele samenhang' (van het zorgaanbod) (5,6)
Deze negatieve uitkomsten zijn niet vergelijkbaar, maar lijken ook niet in strijd met
de uitkomsten van het onderzoek van Berting (1996), waarbij de medewerkers meer
dan twee jaar eerder geënquêteerd werden. Toen tekende zich een dissatisfactie van
de medewerkers en een ongeloof in de haalbaarheid van de plannen bij de medewer-
kers af (zie hoofdstuk 7). Men geloofde niet zo erg in de nieuwe functionele
samenhang, maar ondersteunde in principe het ambulantiseringsstreven wel.
Het item `setting' (minst restrictief, ambulantisering, huisvesting) scoort ook nu het
hoogste rapportcijfer (6,5) bij de hulpverleners.

8.4.5 De meningen van huisartsen, cliënten en hulpverleners met elkaar
vergeleken en specifiek over ambulantisering

Opvallend is dat de hulpverleners over het algemeen de laagste rapportcijfers geven
(gemiddeld: 6,1) en de cliënten de hoogste (gemiddeld: 6,7). De huisartsen zitten
daartussenin (gemiddeld: 6,4).
De niet-opgenomen cliënten en de huisartsen vinden elkaar in het ongenoegen over
respectievelijk de lengte van de wachtlijst en de snelheid waarmee de cliënt geholpen
wordt (het laatste geeft de laagste score door de huisartsen).
Huisartsen en hulpverleners in de GGZ stemmen overeen in de relatief lage
waardering voor de items `inspraak cliënten', `afstemming op de vraag van de cliënt'
en `hoogte van de drempel', waar de cliënten een veel hoger cijfer voor geven
(behalve de groep waarvan de setting onbekend is).
Over de stigmatisering zijn huisartsen en cliënten het eens (f 6,6), de hulpverleners
zijn aanzienlijk sceptischer (5,9).
De zorgvuldigheid waarmee gegevens worden vastgelegd vinden bij cliënten en
huisartsen een relatief hoge waazdering, zoals alle items betreffende het zorgproces
bij gebruikers en verwijzers hoger scoren dan bij de hulpverleners. Het zorgproduct
levert bij de hulpverleners een mager 6je op, terwijl de cliënt er een 6,5 voor geeft.
De ambulante cliënt waardeert het zorgproduct meer dan de intramurale cliënt en de
huisarts. Over de doelmatigheid c.q. kosten van de behandeling denken allen
hetzelfde (t 6), behalve de niet-opgenomen cliënten, die hier plotseling met een 7,5
uitschieten. Aan de medewerkers is niet gevraagd hoe zij over de satisfactie van de
huisartsen denken. De niet-opgenomen cliënten achten de huisarts tevredener dan zij
in werkelijkheid zijn.
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Tabe18.3: Gemiddelde rapportcijfers van de eigen hulpverleners (n - 133).

Kwaliteitsaspecten 1997

Zorgvraag:

Afstemming op de vraag van de cliënt(en) en dcelgroepen ( lacunes etc.) 6,3

Cliëntenparticipatie (bij beleid, in de spreekkamer) 6,0

Informatie en communicatie ( infomateriaal, risico-info) 6,1

Zorgaanbod:
Capaciteit ( kwantitatief, tekorten, wachtlijstenltijden) 6,0

Tcegankelijkheid (keuzevrijheid, drempel) 6,1

Functionele samenhang ( netwerken, afstemming, overlap) 5,6

Regionale integratie (APZ - RIAGG - RIBW - PAAZ) 5,9

De-stigmatisering (in de praktijk, foldermateriaal) 5,9

Zorgproces:

Verslaglegging (privacy, BOPZ, dossiervortning, casusregisters) 6,2

Indicatiestelling (proces, kwaliteit, objectiviteit) 6,3

Behandelplan ( procedure, inhoud, protocollen, evaluatie) 6,2

Verwijzingen ( intem en extem, cliëntenstroombeheer) 5,8

Zorgcotirdinatie (continuïteit van hulpverlener, casemanagement) 5,9

Zorgproduct:

Effectiviteit voor de cliënt (evaluatie prograrruna's, effectmeting) 5,6

Kwaliteit van het bestaan van de cliënt (voor- en nazorg) 6,3

Satisfactie van de cliënt (bejegening, melding incidenten, klachten) 6,4

Belasting voor de familie van de cliënt (psycho-educatie, nazorg) 6,2

Dcelmatigheid (productie versus inzet van schaarse middelen) 6,0

Behandelduur (ambulant, residentieel, recidief) 6,0

Setting (minst restrictief, ambulantisering, huisvesting) 6,5

Dienstverlening (preventie, consultatie, klachtafhandeling) 6,3

Satisfactie medewerkers (Berting etc.) 5,6
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In het kader van dit proefschrift is de vraag over `het zoveel mogelijk ambulant c.q. in
de eigen omgeving helpen van de cliënt' van belang: het item scoort bij huisartsen het
hoogst van alle items (7,6 en 7,4 in respectievelijk 1996 en 1997), evenals bij de hulp-
verleners (6,5). Dit zou uitgelegd kunnen worden als steun voor het ambulantise-
ringsparadigma bij de professionals. De cliënten drukken echter een gemiddelde
waardering uit (6,7). De reactie van de cliëntenraad op de evaluatie van de fusie
plaatst eveneens vraagtekens bij de huidige tendens tot ambulantisering. (bijlage 8).

8. 4. 6 Een image-onderzoek onder de ezterne publieksgroepen van de GGZ
Midden-Brabant (niet zijnde verw~zer, cliënt of hulpverlener)

Begin 1998 werd door een vijftal studenten van de opleiding Communicatie en
Management van de Hogeschool van Utrecht een image-onderzoek uitgevoerd als
afstudeerproject. Het verslag hiervan (Utrecht, juni 1998) geeft antwoord op een
aantal (deel)vragen, waarvan hier ingegaan wordt op de vraag hoe groot de
bekendheid is van de fusie tussen de RIAGG en Jan Wier na vijf jaar. Deze vraag
werd voorgelegd aan de volgende externe publieksgroepen: de inwoners van de regio,
(disproportionele gestratificeerde steekproef f 3~o respons; n-389 - 340~0), de media,
universiteiten en opleidingen, overheid (gemeente- en politieambtenazen van 19 ge-
meenten) familie- (Ypsilon en Labyrinth) en patiëntenorganisaties (RPCP, Anoiksis,
Stichting Manisch-Depressieven, Alzheimerstichting, Stichting Weerklank). Uit het
onderzoek is gebleken dat de spontane bekendheid laag is en dat van de respondenten
die aangeven de GGZ Midden-Brabant te kennen, respectievelijk 24,60~0, 750~0, 460~0,
40oro en 1000~o wist dat de GGZ Midden-Brabant is ontstaan uit een fusie tussen Jan
Wier en RIAGG. Volgens de onderzoekers is dat te wijten aan het feit, dat de RIAGG
en Jan Wier na de fusie in 1993 ieder nog drie jaaz hun eigen huisstijl en naam
gebruikten en anderzijds aan het ontbreken van een volledige introductiecampagne.
Deze al eerder vermelde `low profile' benadering heeft dus naast de in het vorige
hoofdstuk beschreven voordelen, ook dit grote nadeel.

8.5 Ambulaotisering

8.5.1 Inleiding

Ambulantisering is een vorm van inhoudelijke zorgvernieuwing. Hierover zegt de
Inspectie voor de Gezondheidszorg in de `Staat van de Gezondheidszorg' (VSW
1997) dat het `een herhaling lijkt van de pogingen van Querido, maar het is slechts
"de zoveelste poging"', en `de Nederlandse GGZ ziet dat het elders op de wereld
haalbaar is om afdelingen voor chronische patiënten te sluiten en redelijke altematie-
ven te bieden in de maatschappij' (Stein en Test, 1985; Hoult, 1986; Bachrach, 1989).
Op basis van bepaalde pazameters zou een meting van de eindresultaten van
ambulantisering kunnen plaatsvinden. Eind 1996 verscheen het advies `Thuis in de
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GGZ' van de RVZ, waazin een theoretische becijfering werd gegeven van hoe een
afbouw van de residentiële capaciteit in de GGZ zou kunnen plaatsvinden door het
scheiden van wonen en zorg.
Deze exercitie wordt herhaald voor Midden-Brabant, waarbij het eindresultaat (van
ambulantisering) voor de millenniumwisseling conform het raadsadvies is.

8.5.2 Verschuiving van middelen naar ambulant

In de discussie met het management van de GGZ Midden-Brabant kwamen de
volgende parameters voor het meten van de eindresultaten naar financiële en
operationele maatstaven van ambulantisering naar voren:
- verpleegdagen
- deeltijdbehandelingen
- ambulant verstrekte contacten, waaronder:

~` psychiatrisch intensieve thuiszorg
~` casemanagement-contacten
~` woonbegeleidingscontacten

- preventie- en dienstverleningscontacten worden buiten beschouwing gelaten
- aantal verpleegkundigen c.q. behandelaren intra- en extramuraal
- opnameduur, ambulante behandelduur
- eerste en heropnames (zie tabel 7.5)
- resultaat van de zorglbehandeling (effectiviteit)
- aantal behandelde cliënten (efficiency)
- wachtlijsten
Op grond van deze pazameters (operationele resultaten, productie en capaciteit) zou
een kosten-batenanalyse moeten worden gemaakt ten aanzien van het ambulantise-
ringsresultaat. Het wegen van deze pazameters is echter een moeilijke zaak, zoals ook
een rapport over doelmatigheid RIAGG-activiteiten (Bakkenistil'rimbos, 1998)
aangeeft.

Tabel8.4: Productie.

1994 1995 1996 1997

Eerste opnames 464 459 413 404

Heropnames 288 323 258 263

Verpleegdagen I 29.736 127.468 127.962 121.667

Deeltijdbehandelingen 21.269 23.785 30.651 32.210

Ambulante vemchtingen 63.736 65.597 66.757 68.449
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Uit tabel 8.4 blijkt dat het aantal opnames en verpleegdagen bij de Stichting GGZ
Midden-Brabant daalt. In de regiovisie (1997) is afgesproken om eerste opnames
zoveel mogelijk op beide PAAZ-en te laten plaatsvinden. Het aantal deeltijdbe-
handelingen stijgt. Het aantal ambulante verrichtingen zou bij een ambulant
paradigma sterk moeten stijgen. Dit is niet het geval, er is slechts een lichte stijging
van 8a~o over vier jaar.

Ambulant doelmatigheidsprofiel van de GGZ Midden-Brabant

[n het rapport Bakkenist-Trimbos (april 1998) over het onderzoek naar de doelmatig-
heid van RIAGG-activiteiten worden relevant geachte doelmatigheidskengetallen
gepresenteerd van een viertal RIAGG's en de ambulante activiteiten van een
geïntegreerde (gefuseerde) instelling.
De negen geselecteerde kengetallen (doelmatigheidsparameters) zijn:

Tabe18.5 Scorecard

GGZMB
scorecard

Bakk.~I'rimbos
uiterste gemidd.
waarde waarde

1 Het aantal behandelde cliënten per f 100.000,-- budget 59 74 61
2 Het aantal zittingen per f 100.000,-- budget 388 363 320
3 De span of support van de overhaed (aantal F-I'E primair

proces ondersteund per FI'E overhead
5,2 5,8 5,1

4 De beschikbaarheidsfactor personeel
( ] 00"~o-ziekteverzuimpercentage

91,40~0 930~0 90"~0

5 Het aandeel hulpverleners - 81 "~0 76"Io
6 Het aantal zittingen per FI'E hulpverlening 758 754 707
7 Het aantal behandelde cliënten per FTE hulpverlening 115 165 136
8 Het aantal cliënten per 100 zittingen 15,2 24,8 18,9
9 De score kanttevredenheid 6,8 6,9 6,7

In bovenstaande scorecard wordt de score van de GGZ Midden-Brabant getoond,
alsmede de afstand die wordt ingenomen ten aanzien van de uiterste waarden uit het
vermelde onderzoek in het betreffende peiljaar (1997).
De afzonderlijke uiterste waarden kunnen niet zonder meer als norm gezien worden
waar de GGZMB zich aan mcet spiegelen, omdat er sprake is van een optimalise-
ringsvraagstuk. Een keuze voor meer `overhead' kan bijvoorbeeld een gunstige
invloed hebben op de productiviteit van de hulpverlenende medewerkers, maar een
negatief effect op de parameter `span of support'. Het voldoen aan al de uiterste
waarden die van verschillende instellingen afkomstig zijn, is daarom niet realistisch.
De negen parameters zijn zo gekozen dat de onderlinge samenhang en eventuele
compensaties tussen scores meegenomen kunnen worden.
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Beoordeling van doelmatigheid gebeurt daarom door een `balanced scorecard' waar
in één overzicht de doelmatigheidscores op de parameters worden geprojecteerd. De
verbindingslijn van punten op de binnenste cirkel vormt de uiterste-waardenlijn
bestaande uit de best gemeten scores. De andere verbindingslijn geeft het doelmatig-
heidsprofiel van de GGZMB weer.

span of support o~erhead (I00]

klanterY100000 budget ( 80) xittingen ff[e hWpverL (kll)

~

j~ I
~. 1 ,~~„~....~.,,r~nnnnt.~~n,,.rnnn

klanten per ftt hulpvert (70]

Grafitk DaJaecedscore card

De parameters 2-6 hebben betrekking op de productiviteit, 7 en 8 hebben betrekking

op de `distributie'(het aantal klanten dat bereikt worden met de productie). Pazameter
1 is een combinatie van beide factoren. Vanuit doelmatigheidsoptiek moet er

voldoende balans zijn tussen de parameters voor productiviteit, distributie en
klanttevredenheid. Op het gebied van productiviteit scoort de GGZMB redelijk, de

score van de GGZMB is hoog als gekeken wordt naar de zittingen per f 100.000,--
budget of fte. De prestaties in de distributiesfeer zijn matig. Hierdoor komen de
redelijke prestaties in de productiesfeer niet tot uiting in het `overall' kengetal

`behandelde klanten per f]00.000; - budget'. Op klanttevredenheid wordt goed

gescoord. De GGZMB lijkt te kunnen worden getypeerd als wat door Bakkenist-

Trimbros een `maximeerder' genoemd wordt waaz `inzetmanagement' een

belangrijke plaats inneemt. Maximeerders optimaliseren hun `output' door sturing op

het maken van voldoende zittingen.Overigens dient vermeld te worden dat eind 1996

het cliëntenbestand gesaneerd is: dit had grote invloed op (verminderen van) het

aantal in behandeling zijnde cliënten en dus op de pazameters l, 7 en 8. De samen-

hang tussen de verschillende doelmatigheidsindicatoren is van belang. We zien dat in
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de GGZ Midden-Brabant de distributie (nog) niet goed scoort. Dit is een opvallende
uitkomst. Men zou immers bij een geïntegreerde organisatie verwachten dat dit aspect
(ver)beter(d) is. Ook zou men verwachten dat het formeren van transmurale teams tot
een uittocht uit de kliniek leidt van de hulpverleners tezamen met hun cliënten. De
verpleegkundigen die `achterblijven' op de klinische afdeling klagen inderdaad dat ze
door de behandelazen `in de steek worden gelaten'. Men ziet dat echter niet in de am-
bulante productie terug. Veel ambulante behandelaren verklaren daarentegen veel tijd
kwijt te zijn aan de kliniek! Dit wordt niet geregistreerd. Een transmuraal `tijdschrijf-
systeem' is ingevoerd, echter nog nauwelijks operationeel. De indruk bestaat dat 10-
200~o productie bij de registratie verloren gaat. De effectiviteit en de efficiency van de
behandeling c.q. het verblijf kan dus nog niet gemeten worden. Ook het begrip
`wachtlijsten' is daarmee een rekbaaz iets geworden. In het jaarplan 1999 van de GGZ
Midden-Brabant (zie bijlage 13) worden de goede voornemens aangegeven. Bij de
aanbevelingen in het rapport wordt een bijzondere nadnilc gelegd op het schaarstema-
nagement, waarbij met name het distributieaspect een grote rol speelt. Gepleit wordt
voor `sturing aan de achterdeur'. De uitstroom zou beter gestuurd moeten worden,
bijvoorbeeld door het vastleggen van de behandelduur, het meten en aansturen van de
gemiddelde verblijfsduur van cliënten per hulpverlener of inet het individualiseren
van wachtlijsten. Hier zijn we terug bij het onderwerp van dit proefschrift, de
behandel- en verblijfsduur en de daarmee samenhangende ambulantisering.

Tabel 8.6: Duur van behaudelinglverblijf (in maanden).

1993 1994 1995 1996 1997

Klinisch aanwezig 66. 62. 64 64 67

Klinisch bij ontslag 2,9. 3,2. 2,6. 3,2. 4,0

Deeltijd aanwezig 6,4. 9,5. 9,9. 11,4. 10,5

Deeltijd bij ontslag 5,5. 5,2. 6,1. 5,5. 6,5

Ambulant bij ontslag 9,5. 10,7. 10,7. 9,5. 8,6

Ambulant aantal contac-
ten

9,6. ] 0,6. 9,4. 12,4. 12,0
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Duidelijk is dat de klinische- en deeltijdbehandelingsduur in de afgelopen vijf jaaz

niet afgenomen is. In het Bakkenist-Trimbos-onderzoek scoorden alle RIAGG's in

1997 een hogere gemiddelde verblijfsduur resp. behandelduur in maanden (~9,5
mnd.); de geïntegreerde GGZ-instelling scoorde lager (5,8 mnd.), maar gaf ook een

lager gemiddeld aantal contacten aan (8,1 contacten). De ambulante behandelduur en

het aantal ambulante contacten ligt hoger dan het landelijk gemiddelde (zie 2.3.4) in

het peiljaar 1996 (resp. 8 maanden en 10,2 contacten).

8.5.2 Amfiulantisering en capaciteit

Eind 1996 heeft de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) het advies `Thuis
in de GGZ' uitgebracht. Geadviseerd wordt om wonen en zorg in de geestelijke
gezondheidszorg te scheiden. Dit zou ertoe kunnen leiden dat over een aantal jaren
minder intramurale bedden nodig zijn, omdat cliënten de zorg extramuraal aangebo-
den krijgen, terwijl ze wonen in huisvesting van bijvoorbeeld de woningbouwcorpo-
raties. Het advies is omstreden in Nederland. De minister gaat genuanceerd om met
de genoemde getallen. De oude grote inrichtingen zetten hun vraagtekens. Onverkorte
uitvoering zou ambulantisering op macroniveau betekenen. De regio Midden-Brabant
heeft ambulantisering hoog in het vaandel staan (regiovisie). De invulling van de
WZV-normcapaciteit is echter nog niet geheel voltooid. Er was in 1997 per jaar per
inwoner in Midden-Brabant minder budget beschikbaar dan per inwoner in Nederland
(f 2] 5,-- versus f 290,--). De berekening is te vinden in hoofdstuk 7 en bijlage 14.
Het streven is om vooral ambulante zorgvormen verder te ontwikkelen (zorgvernieu-

wing). Minimaal So~o (in 1999 is dat 6,So~o) van het totale budget dient aan zorgver-

nieuwing besteed te worden volgens het ministerie. Tegen deze achtergrond is het

interessant om de huidige GGZ-capaciteit in Midden-Brabant in relatie te brengen

met de cijfers uit het advies `Thuis in de GGZ'. De normen van de RVZ zijn

indicatief ontwikkeld, gebaseerd op de feitelijke situatie in 1996, gecorrigeerd voor de

voorgestelde veranderingen (scheiden van wonen en zorg) en rekening houdend met

de bevolkingsgroei en de te verwachten ontwikkelingen in de morbíditeit. Hierna

wordt de bijlage (6) `Kwantitatieve en financiële consequenties' van het RVZ-advies

vertaald naar de Midden-Brabantse situatie. Deze vertaling is de laatste jaren

uitgebreid bediscussieerd met het management van de GGZ Midden-Brabant. In deze

discussie kwam naar voren dat de `nieuwe normen' alleszins haalbaze normen zouden

kunnen zijn voor de regio Midden-Brabant. De doelstellingen van de circuits werden

erop gericht, zodat de `nieuwe normen' van de RVZ de gekwantificeerde doelstel-

lingen werden voor wat betreft de intra- en semimurale capaciteit. Voor de `cure'-

circuits (ouderen, jongeren en volwassenen) had een en ander nauwelijks invlced op

de capaciteit. Voor deze circuits betekent ambulantiseren voornamelijk het verhogen

van de ambulante productie, hetgeen zoals we al eerder opmerkten, niet zo uit de verf

kwam. Voor het `care'-circuit heeft het RVZ-advies meer gevolgen, zoals we in de

volgende tabellen zullen zien.
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Tabel 8.7: De `nieuwe normen' voor de middellange termijn (9Go) en de
feitelijke Nederlandse situatie (Advies RVZ, tabe16.3).

Nieuwe pralucttyperingen klinisch deeltijd totaal feitelijk in Ned.

per 1-1-1996
Acuutlkortdurend 0,450 0,200 0,650 0,70

AsieUintensieve bescherming 0,250 - 0,250 0,31

Psychiatrische verpleging 0,400 - 0,400 0,50

Klinische resocialisatie 0,100 - p,100 0,10

Vrije marge 0,200 0,050 0,250 -

Subtotaal I,400 0,250 1,650 1,61

Kinderen jeugd ~~ 0,075 0,025 0,100 0,09

Verslaving ~~ 0,085 0,015 0,100 0,08

Forensisch ~~ 0,070 0,005 0,075 0,05

Subtotaal ~~ 0 230 0 045 0 275 0,22

Totaal zorg 1,630 0,295 1,925 AWBZ 1,83

`Wonen plus' 0,750 - 0,750 0,51

"l~otnal ~.iRO (1295 2,6?5 2. ~4 .AW[3Z

~~ De nieuwe normen voor de categorale zorg zijn alleen opgenomen om tot een totaalnorm te
komen en een totaalvergelijking met huidige normen mogelijk te maken. Het advies zelf dcet
over deze zorgvormen geen nadere uitspraken.
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Duidelijk is dat het grote verschil tussen `nieuwe normen' en de feitelijke Nederland-

se situatie gelegen is in de producttypering `Wonen plus'. Hierop wordt teruggeko-

men. Ter vergelijking volgen hierna de vigerende normen ex artikel 3 WZV. Deze

betreffen de huidige intra- en semimurale voorzieningen, exclusief de landelijke

voorzieningen waaronder de forensische psychiatrie, SGA en SGLVG, exclusief de

herstellingsoorden. De normen zijn inclusief de deeltijdplaatsen. De Midden-

Brabantse situatie wordt geïntroduceerd.

In een concept (uitvoeringstoets inzake herziening planningsnorm GGZ) van het

College voor Ziekenhuisvoorzieningen (oktober 1998) komt de prognose van het

aantal plaatsen volwassenen-psychiatrie (APZ, PAAZ, RIBW) in 2010 uit op 1,98

promille, waar de RVZ 1,65 promille hanteert en de huidige WZV-norm 2,00

promille is. Het verschil is gelegen, zoals gezegd, in de definiëring van de productty-

pering `Wonen plus'.

Tabel8.8: Vigerende WZV-normen voor Midden-Brabant (Provincie

Noord-Brabant, juni 1998 en VWS, oktober 1998) zonder catego-

rale functies.

normen ex artikel 3 norm realiteit
WZV Midden-Brabant Midden-Brabant

Voorzieningen OI00 aantallen

APZJPAAZ 1,40 586 564
RIBWIpwv 0,40 167 142
Vrije marge 0,20 84 -

Totaal 2,00 837 706

De verslavingszorg wordt in Midden-Brabant bovenregionaal verzorgd door het
Centrum Verslavings-zorg West- en Midden-Brabant. De kinder- en jeugdpsychiatrie
samen met De Mark in een kinder- en jeugdpsychiatrisch circuit West- en Midden-
Brabant. Deze categorale functies terzijde gelaten, blijkt dat de regio Midden-Brabant
de nonncapaciteit ex artikel3 WZV niet invult, evenmin als de vrije marge capaciteit.
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Tabe18.9: Feitelijke Midden-Brabantse invulling volgens `nieuwe normen'

RVZ.

Advies RVZ Midden-Brabantse invulling 1998

Acuutlkortdurend: - opnameafdelingen Jan Wierfitof 1, 2, 3, 5, MFE Waalwijk 120
- PAAZ-en 40
- OVDB-plaatsen Jan Wierhof 1 en 3 16
- SGA-bedden (Eindhoven) 2

Klinisch: 180 Totaal klinisch 178
- deeltijd GGZMB
- deeltijd PAAZ-en 48

Deeltijd: 80 Totaal deeltijd 28
76

Totaal: 260 254

AsieUintensieve - Jan Wierhof4 24
Behandeling: - Klinisch Beschut Wonen (KBW) 76
Totaal: 100 100

Psychiatrische - RIBW (500~0) (?) 71
Verpleging - Klinisch Beschut Wonen (KBW) 84
Totaal: 160 155

Klinische resocialisatie: - Lokale Vestigingen (LV's) 40
Totaal: 40

Vrije marge: - Switsj Rehabilitatie 24
- Opnamevervangende deeltijdbehandeling care 40

Totaal: 100 64

`Wonen plus': - RIBW (40a~o) (?)
- GGZMB (langdurende zorg)

Actieve resocialisatie: - RIBW (10"~0) (?)

TotaaL 300

Wanneer het advies RVZ (eind 1996) toegepast wordt op de feitelijke capaciteit in
Midden-Brabant in 1998, blijkt (uit tabel 8.9) dat de producttypering `acuut~kort-
durend' nagenoeg aan het RVZ-advies beantwoordt.
Bij de producttypering `asiellintensieve behandeling' blijkt het circuit langdurende
zorg van de Stichting GGZ Midden-Brabant inmiddels een overcapaciteit te hebben
als alle KBW (Klinisch Beschut Wonen)-bedden hiertoe gerekend worden. Meer dan
de helft zou psychiatrische verpleging kunnen zijn.
In dit `kloppend plaatje' zou de RIBW conform het advies RVZ voor meer dan de
helft `psychiatrische verpleging' bieden, voor het overige `wonen plus' en `actieve
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resocialisatie'. Als we deze producttyperingen opvatten als ambulantisering voor
chronisch psychiatrische cliënten, dan is hier nog veel mogelijk.
[n dit `plaatje' blijkt de Midden-Brabantse capaciteit sterk overeen te komen met `de

nieuwe normen' van de RVZ.

Er is nog veel ruimte in de vrije marge. Maar met name de producttyperingen `wonen
plus' en `actieve resocialisatie', waar de scheiding tussen wonen en zorg in feite
gerealiseerd wordt, vormen het ambulantiseringsterrein van de toekomst. De
woningbouwcorporaties zullen hier het `wonen' overnemen. De grote oude
inrichtingen zullen een groot deel van hun longstay capaciteit naar de woningbouw-
corporaties moeten overhevelen. De regio Midden-Brabant hoeft geen overheveling te
plegen. Substitutie in engere zin is in een groeiregio niet mogelijk. Toch moet de zorg
(ambulant) voor de cliënten gerealiseerd worden. De verschuiving van middelen naar
ambulant (ambulantisering) is voor regio's met over- en ondercapaciteit wezenlijk
verschillend. In geval van overcapaciteit is het mogelijk om bijvoorbeeld het beheer
van sociowoningen over te dragen en de zorg voor de bewoners, die met de
overdracht feitelijk geambulantiseerd zijn, door de vroegere hulpverleners voort te
laten zetten (zorg op maat, continuïteit van zorg etc.).
Het `enige' wat nodig is, is her-~omscholing van de hulpverleners die misschien reeds
een proces van attitudeverandering doorgemaakt hebben.
In het geval van ondercapaciteit is de mogelijkheid van substitutie van de productty-
pering asiel~intensieve behandeling c.q. psychiatrische verpleging of klinische
resocialisatie naar `wonen plus' niet mogelijk. Er is immers geen overcapaciteit. Er

zijn nieuwe middelen nodig.
Om de ambulante cliënten in langdurende zorg in woningen van de woningbouw-
corporaties onder te brengen en niet intramuraal te hospitaliseren is nieuwe
hulpverleníng in ontwikkeling, die nog verder ontwikkeld moet worden (`case-
management', psychiatrisch intensieve thuiszorg, ambulante woonbegeleiding etc.).

Het is vaak een kwestie van om-~her-Ibijscholing van voorheen intramuraal werkzame
hulpverleners. Kortom van een attitudeverandering.

8.6 Tot slot

De fusie tussen het APZ en de RIAGG is in het vorige hoofdstuk geëvalueerd; de
eerste gevolgen, het programma Ask en de transmuralisering werden beschreven.
In dit hoofdstuk werd een follow-up beleidsonderzoek beschreven. Doelstelling,
relevantie, vraagstelling en opzet van het onderzoek kwamen aan de orde.
Er werd ingegaan op de methodologische beperkingen van (dit) beleidsonderzoek.

Aangesloten is op het INK-model, waarbij antwoord moet worden gegeven op twee

vragen: wat is de stand van zaken? en wat zou beter kunnen? Hoe is nog een open

vraag.
De eerste vraag is eigenlijk in het vorige hoofdstuk al behandeld. De tweede vraag is

in dit hoofdstuk aan de orde gekomen, waarbij gerapporteerd is over de resul-
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taatgebieden, die de waardering c.q. mening van cliënten, verwijzers en hulpverleners
inhouden.
En last but not least, het resultaatgebied `eindresultaten naar (financiële en)
operationele maatstaven'. Walburg (1997) zegt ten aanzien van (klinische)
uitkomstindicatoren dat valide eenduidige maten voor de uitkomsten van zorgproces-
sen nauwelijks beschikbaar zijn en dat het vooralsnog een kwestie is van zoekend
experimenteren. De `nieuwe normen' uit het advies `Thuis in de zorg' van de Raad
voor de Volksgezondheid en Zorg zijn toegevoegd aan de experimentele ambulantise-
ringsparameters.
Uit de resultaten komt naar voren dat het paradigma van ambulantisering misschien
wel breed omannd ís, maar dat dit uit de (beperkte) eindresultaten naar financiële en
operationele maatstaven (INK) nog niet blijkt.
Verschuiving van middelen naar ambulant vindt plaats. Op basis van de `nieuwe
normen' uit het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en de Zorg (RVZ)
wordt een `nieuwe' invulling, conform het RVZ-advies beschreven. Een conclusie
luidt dat ambulantisering in regio's met overcapaciteit aan residentiële plaatsen anders
geschiedt dan in regio's met ondercapaciteit. Met de vermelding dat in deze laatste
regio's ambulante groei niet bevorderd wordt door het overheidsbeleid, wordt
vooruitgelopen op het volgende hoofdstuk.



Deel III

Ambulantisering

door

samenwerking
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9.1 Inleiding

De moeizame verhouding tussen intramurale klinische psychiatrie en ambulante
sociale psychiatrie werd door Gersons (1983) `geweten aan een reeks van oorzaken,
waarvan de meest in het oog springende een essentieel verschil van opvatting is: de
één legt de nadruk op behandeling in een omgeving die in principe is toegesneden op
de patiënt en waarin storende invloeden van buiten, waaz de patiënt toch al zo vaak
onder te lijden heeft, tot een minimum zijn teruggebracht, terwijl de ander
daarentegen deze storende invloeden van buiten zoveel betekenis toekent dat ze van
mening is dat alleen in die verstoorde situatie een behandeling mogelijk is die tot
langdurende resultaten kan leiden'.
Zoals in hoofdstuk 2 al is opgemerkt, was men in de 19e eeuw vooral de eerste
opvatting toegedaan. Later is men zich gaan afvragen of de intramurale, klinische
omgeving nu wel zo toegesneden was op de patiënt en of de storende invloeden
misschien intramuraal nog wel sterker waren dan extramuraal. De antipsychiatrische
beweging ging in deze doctrine zeer ver. Er traden in de 20e eeuw vermaat-
schappelijking van de zorg en accentverschuiving van intramurale naar extramurale
zorg op. Althans als men de geschreven teksten wil geloven. Als we naaz de cijfers
kijken, komt een andere werkelijkheid naar voren: in de 19e eeuw werden alle
`gestoorde' mensen bij elkaar in een `gesticht' geplaatst, terwijl in de 20e eeuw steeds
meer gedifferentieerd werd naar de aard van de stoornissen; er ontstonden instellingen
voor `gestoorden' van allerlei pluimage: geesteszieken, zwakzinnigen, psychogeria-
trische patiënten. Een optelling van al deze bedden zou de extramuralisering wel eens
in een ander licht kunnen zetten, zeker als we de forse toename van het aantal
psychogeriatrische bedden erbij betrekken. En toch nog zoveel `psychiatrie' zichtbaaz
op straat!
Medio juni 1997 schetste Schnabel `de institutionele en beleidsmatige ontwikkelingen
in de Nederlandse GGZ als een verschuiving van de geestelijke gezondheidszorg van
een mazginale, gefragmenteerde en relatief besloten positie eerder in deze eeuw naaz
een meer centraal-culturele, open plaats in de samenleving sedert de Tweede
Wereldoorlog. Hij relateerde dit aan bredere ontwikkelingen in de gezondheidszorg,
zoals de overgang naaz een financiering op nationaal niveau, de invoering van de
AWBZ, de regionalisering en de ontwikkeling van ambulante zorg'.
De realisering van dit laatste begon pas deze eeuw, ontwikkelde zich sterk in de
laatste decennia en is cruciaal voor het welslagen van de vermaatschappelijking van
de zorg, volgens beleidsmakers.
In het kader van de vermaatschappelijking wordt veelvuldig gesproken over een
noodzakelijke verschuiving van de intra- naar de extramurale geestelijke gezond-
heidszorg. De bedoeling was om de afbouw van de psychiatrische ziekenhuizen
(klinische psychiatrie) synchroon te laten verlopen met de opbouw van alternatieven
(sociale psychiatrie). Deze verschuiving heeft in de V.S. in de jaren zestig en zeventig
en in Europa tien jaaz later plaatsgevonden.
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Buiten Nederland heeft de nadruk vaak meer gelegen op de afbouw van de
psychiatrische ziekenhuizen dan op de opbouw van ambulante alternatieven. Dit heeft
de indruk gewekt dat economische motieven (bezuinigingen) hierbij een rol hebben
gespeeld.
In Nederland lijkt de klinische afbouw nauwelijks te hebben plaatsgevonden, de
ambulante opbouw relatief ineer. De achtergronden hiervan zijn aan de orde geweest.
Het beddenpromillage `psychiatrie' in Nederland is nooit hoog geweest. Substitutie
naar ambulant werd veelal slechts met de mond beleden. Het beddenbestand
`zwakzinnigenzorg', `psychogeriatrie' en momenteel `forensische psychiatrie' neemt
gestadig toe.
Van der Gaag ( 1998) deed onderzoek naar Training in Community Living (Stein en
Test; 1975, 1976, 1980, 1985, 1989), een Amerikaanse ambulante aanpak die al enige

decennia oud is. Het bevreemdt hem dat bevindingen uit de literatuur, namelijk
minder opnamedagen, minder kosten, meer satisfactie en gelijke symptomatologie en
maatschappelijke positie, zo lang op toepassing in Nederland hebben laten wachten.

TCL lijkt de manier om op een verantwoorde wijze tot substitutie over te gaan, meent

hij. Evenals Tyrer en Emmanuel ( 1998) is hij de mening toegedaan dat
zorgcoórdinatieprojecten minder effectief zijn, omdat er geen primaire
zorgverplichting bij het team ligt. Bij `casemanagement' is dit soms wel, soms niet

het geval (Kroon, 1996). `Casemanagement' stamt uit de jaren zestig, toen het in de

V.S. het proces van deïnstitutionalisering goed moest laten verlopen. Het
aanvankelijke bureauwerk werd later meer `outreachend'. In Nederland dateert
`casemanagement' uit de jaren tachtig. Kroon stelt dat men steeds meer onderkent dat
codrdinatie belangrijk is, maar dat de directe, praktisch gerichte hulpverlening op de
eerste plaats moet staan. Er wordt veel beleid gemaakt, veel gecoórdineerd, veel

overlegd, maar hoeveel zorg wordt er verleend? Dit zou ook het IOG tot nadenken

moeten stemmen.
In de navolgende paragrafen komen verkorting van residentiële behandelduur,
transmuralisering, samenwerking en ambulantisering nog eenmaal concluderend aan

de orde. Op macroniveau, op basis van bevindingen van de `experimenten' op micro-

en mesoniveau.
Tot slot volgt een antwoord op de centrale stelling: kan samenwerking ambulanti-
sering bevorderen?

9.2 Verkorting van de (residentiële) behandelduur

Spijker e.a. (1997) voerden een studie uit naar trends in eerste opnames in het
algemeen psychiatrisch ziekenhuis in de periode van 1980 tot 1993. Zij
concludeerden dat in de onderzoeksperiode de capaciteit van de APZ-en vrijwel
stabiel bleef bij steeds meer APZ-opnames. De opnameduur nam dus af.
De vraag of de overheid er echt niet in is geslaagd APZ-opnames te voorkomen, moet
echter genuanceerd bezien worden:
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Uit de studie blijkt namelijk dat in de periode 1980-1993 sprake is van een daling van
de incidentie; op basis van ruwe gegevens 18o~a en gecorrigeerd 23a~o; per 1000
personen per jaar worden minder mensen voor de eerste keer opgenomen!
Tevens wordt gemeld dat als, zoals Jacobs e.a. (1995) in het Jaarboek GGz aangeven,
het totaal aantal APZ-opnames (inclusief heropnames) per 1000 personen in de
onderzoeksperiode is gestegen, deze stijging alleen verklaard kan worden op grond
van een toegenomen aantal heropnames (Spijker e.a., 1997). Een behandeling is
intermitterend geworden: er zijn klinische en ambulante episodes.
Spijker e.a. veronderstellen dat er mogelijkerwijze met de vorming van de RIAGG
sprake is van een verschuiving van klinische naar ambulante zorg.
Kennelijk gaan de auteurs ervan uit dat de 18 tot 230~o minder eerste opnames cliënten
betreffen die in plaats daarvan een ambulante behandeling krijgen. Of wordt de
periode tussen twee opnames ambulant overbrugd?
De onderzoeksresultaten uit de evaluatie en het follow-up onderzoek van het
crisisbedexperiment uit de jaren tachtig sluiten aan op de resultaten van het
beleidsonderzoek van Spijker e.a. De onderzoeksgroep heeft een kortere opnameduur
dan de twee controlegroepen. Opnameduurverkorting werd gedefinieerd als
ambulantisering. Uit de onderzoeksresultaten bleek verder dat ten aanzien van één
controlegroep de mate (percentage patiënten) van ambulantisering ongeveer hetzelfde
was, maar wel sneller plaatsvond en ten aanzien van de tweede controlegroep én
groter was én sneller plaatsvond. Tevens vond minder institutionalisering plaats.
In tegenstelling tot de gevolgtrekking van Spijker e.a. was het aantal heropnames in
de onderzoeksgroep nauwelijks tot in het geheel niet hoger dan in de controlegroepen.
Deze uitkomst is opvallend, ook in het licht van de literatuur.
De veronderstelling van Spijker e.a. dat er sprake was van een verschuiving van
klinische naar ambulante zorg wordt in het follow-up onderzoek door de objectieve
cijfers bevestigd, maar in de beleving van de patiënten t.a.v. de RIAGG-
betrokkenheid niet herkend.
Er kan dus een verschil zijn tussen wat de cijfers laten zien en de beleving van
betrokkenen. Dit komt ook tot uiting in de beleving van velen als zouden er landelijk
minder APZ-bedden zijn dan voorheen. De cijfers weerspreken dit. Toch worden de
(chronisch) psychiatrische cliënten op straat meer herkend. Dit hoeft niet te liggen aan
een verkorting van de opnameduur of aan ambulantisering, maar kan ook te maken
hebben met de veel `opener' aard van de residentiële behandeling. Dit leidt er ook toe
dat de langerdurende opname van voorheen, tegenwoordig vaak in een aantal
kortdurende opnames wordt gerealiseerd. Het ontslag uit klinische behandeling en de
heropname (in crisis) vindt gemakkelijker plaats.
De RVZ pleit in het advies `Geestelijke Gezondheidszorg in de 21e eeuw' voor
duidelijkheid aangaande de residentiële behandelduur: de tweede lijn (`cure') moet
een maximum van zes tot twaalf maanden (klinische?) behandelduur hebben, met de
mogelijkheid de duur éénmaal met twaalf maanden te verlengen. Na uiterlijk 24
maanden (onafgebroken?) behandeling gaat het over een chronische patíënt, die
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vervolgens terecht kan komen in de derde lijn: ofwel `beschermzorg' ofwel
`verpleeghuis-psychiatrie'. Een regulering van de behandelduur op deze manier zal de
duidelijkheid slechts vergroten als genuanceerd naar de behandelepisodes gekeken
kan worden. Dit is mogelijk met een Cliënt Volg Systeem (CVS), dat transmuraal de
cliënten kan volgen. Een dergelijk systeem is beschikbaar in de regio Midden-
Brabant. Ook de commissie Doelmatigheid RIAGG-activiteiten pleit voor meer
aandacht voor informatieuitwisseling over o.a. de behandelduur. Benchmarking in
verschillende regio's is nodig om verdergaande conclusies te trekken.

9.3 Samenwerking c.q. fusie in de GGZ: transmuralisering

De historische ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg (hoofdstuk 2) leerde
ons dat pas in de 20e eeuw een (ideologisch) uit elkaar groeien van klinische en
sociale psychiatrie plaatsvond. Voorgaande hoofdstukken beschreven hoe de
herintegratie in de laatste decennia in een stroomversnelling is geraakt. Als
voorbeelden zijn een crisisbedopnameregeling en een fusie onderzocht. De
organisatorische ontwikkelingen, beschreven in hoofdstuk 6, suggereren een zekere
trendgevoeligheid, alsof er wel weer een teruggang in samenwerking zal volgen als
het hoogste punt is bereikt. De ontmythologisering van de, groot veronderstelde,
cultuurverschillen tussen APZ en RIAGG (Berting, 1996; Hodiamont e.a., 1998) staat
daar echter tegenover.
In het jaar van de fusie van P.C. Jan Wier en RIAGG Midden-Brabant (1993) placht
de auteur voordrachten over fusie in de GGZ af te sluiten met een dia met de
volgende tekst: `In het jaar 2000 zullen er geen APZ-en en RIAGG's meer bestaan,
maar enkel geïntegreerde GGZ-organisaties'. Over deze stelling werd meestal
besmuikt of openlijk gelachen en ook de auteur beschouwde het slechts als een
provocerend slot. Nu, in 1998 blijkt echter dat meer dan de helft van de Nederlandse
APZ-en met een dergelijke integratie bezig is en in 1999 driekwart (Ravelli, 1998).
Inhoudelijk is hierover nog niet veel bekend (Van Veen, 1996; Ravelli, 1998). We
beperkten ons daarom tot de fusie tussen APZ en RIAGG in de regio Midden-
Brabant, een `single-case' studie.
In de handleiding `Positiebepaling en verbeteren van zorginstellingen' van het INK

wordt opgemerkt dat het feit dat veel zorginstellingen intensief samenwerken met

andere zorgaanbieders in de regio (ketenkwaliteit; zie 7.7) en het feit dat veel

zorginstellingen per definitie een maatschappelijke functie hebben, de indruk zouden

kunnen wekken dat zij al in de vierde van de vijf fasen (activiteitengericht,

procesgericht, systeemgericht, ketengericht, totale kwaliteit) zitten. Bij de meeste

instellingen is dat echter niet zo, omdat nog geen sprake is geweest van het goed

doorlopen van de voorliggende fasen. Dit betekent dat eerst gekeken moet worden

naar de definiëring van producten en diensten, alvorens het denken en werken in

processen, systemen en ketens aan de orde kan komen. In Midden-Brabant wordt dat

gedaan.
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Met de ontwikkeling van het voordeurprogramma Ask (7.8) is het begin van het
hulpverleningsproces geheel opnieuw gedefinieerd en aansluitend daarop met de
ontwikkeling van de transmurale teams ook de transmurale zorgprogramma's (7.8).
Dit wordt gevolgd met een Cliënt Volg Systeem (CVS) en geborgd met een
functieboek, dat alle functies gedifferentieerd en transmuraal beschrijft.
Zoals in de genoemde handleiding wordt voorspeld, was dat niet altijd gemakkelijk te
verkopen, want iedereen vond dat `het toch goed ging'. Het leverde dan ook
regelmatig weerstanden en ergernissen op. Toch bleek dat (een van) de inhoudelijke
fusieboodschap(pen) `samenwerken kan tot ambulantiseren leiden' een sterke
gedragenheid kende (Berting, 1996). In de enquêtes gaven cliënten en hulpverleners
echter eensgezind een laag rapportcijfer voor `samenwerking' en `samenhang'. Er is
dus nog veel werk aan de winkel, hoewel Van Londen in een interview (De
psychiater, jrg. 5, nr. 4, blz. 9) over het advies van de RVZ over de GGZ in de 21 e
eeuw, aangeeft dat `op verschillende plaatsen in Nederland al op deze wijze wordt
gewerkt; als je in Amsterdam of Tilburg gaat kijken kun je zien dat het geen
wenselijkheid is, maar realiteit'. Dat advies van de RVZ suggereert aansluiting bij de
somatische zorg, de ziekenhuizen. De in eind jazen zeventig, begin tachtig ontstane
RIAGG's hebben overigens altijd onder vuur gelegen: in de Nieuwe Nota (1984)
werd de eerste aanval gedaan en gesplitst tussen sociaal-psychiatrische en psychoso-
ciale hulpverlening. Nu, vijftien jaar later, merkt de commissie Doelmatigheid
RIAGG-activiteiten expliciet op dat `die activiteiten worden uitgevoerd in meerdere
organisaties en dat een en ander in de regionale context moet worden bezien'. Men
wil niet meer spreken van RIAGG maar van RIAGG-activiteiten, `omdat de RIAGG
als zelfstandige instelling in afnemende mate bestaat'. Op landelijk niveau moet
worden bekeken hoever men het proces van samenwerking en fusie wil laten gaan.
Dezelfde commissie vraagt daazbij aandacht voor de huidige bijzondere taken van de
RIAGG: Openbaze Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), preventie, consultatie en
dienstverlening. Voorts wordt een betere afstemming tussen crisisdienst R[AGG en
APZ bepleit. Bij geïntegreerde instellingen is deze afstemming als vanzelf beter
geregeld (Van Hezewijk, 1998). Het onderwerp van dit proefschrift is de herintegratie
van klinische (APZ) en sociale (RIAGG) psychiatrie. Op samenwerking met andere
aanpalende voorzieningen, zoals RIBW (De Roo, 1997), verslavingszorg,
maatschappelijke opvang, ouderen- en jeugdzorg wordt niet ingegaan. Voor
ketenkwaliteit is deze samenwerking noodzakelijk.

9.4 Ambulantisering

9.4.1 Terug naardeprobleemstelling

In de probleemstelling wordt ambulantisering bij het eerste `experiment' gedefinieerd
als opnameduurverkorting en bij het tweede als verschuiving van middelen naar
ambulant. Dit zijn geheel verschillende definities. In beide gevallen moet het echter
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tot het (meer) ambulant behandelen van (meer) cliënten leiden. Als de doelstellingen
van de beide experimenten tenminste gehaald worden. Uit de evaluaties van de

experimenten (hoofdstuk 4 en 7) bleek dat de doelstellingen weliswaar gehaald

worden, maar dat voor kwantitatieve analyse follow-up onderzcek nodig was. De

follow-up onderzoeken (hoofdstuk 5 en 8) lieten zien dat het eerste experiment inder-

daad de opnameduur bekortte zonder andere nadelige gevolgen; het tweede

experiment gaf een minder duidelijke uitkomst te zien wat betreft de verschuiving van

de middelen. De exercitie `scheiden van wonen en zorg' in de regio Midden-Brabant
beantwoordt aan de `nieuwe' normen van de RVZ. Indien het de regio in de komende

jazen lukt om, enkel met ambulante groei, aan de zorgvraag te voldoen, dan lijkt de

scepsis over het advies, althans in Midden-Brabant, geen grond te hebben. De grote

mate waazin de regio tot nog toe de (APZ)-populatie van het eigen verantwoordelijk-

heidsgebied verzorgd heeft (86,30~o versus 57,20~o voor Nederland gemiddeld, MIP

1993-1995), rechtvaazdigt een zeker optimisme hierover.
Men moet in gedachten houden dat Midden-Brabant een relatief `jonge' regio is: vóór

1983 behoorde Tilburg tot het verzorgingsgebied van Reinier van Arkel in `s-
HertogenboschNught. Er is in de regio mogelijk nog geen volledig eigen `longstay'-

bestand opgebouwd. Ook moet niet worden vergeten hce de `oude' inrichtingen in de

laatste decennia zelfvan binnenuit werkten aan ambulantisering en transmuralisering.

Het crisisbedexperiment in `s-Hertogenbosch is hier een voorbeeld van.

In de probleemstelling (hoofdstuk I) wordt de relatie tussen samenwerking (van

sociale en klinische psychiatrie) en ambulantisering gelegd aan de hand van twee

samenwerkingsprojecten van APZ en RIAGG in twee verschillende regio's. Deze

experimenten zijn geëvalueerd en er is een follow-up onderzcek gedaan. De

samenwerking tussen APZ en RIAGG was evident, ambulantisering bleek het

paradigma, zodat de uitslag eigenlijk bij voorbaat vaststond. De `hoe?'-vraag van
ambulantisering was vervolgens van belang mede in het licht van het huidige

overheidsbeleid.

9.4.2 Het huidige (overheids)beleid

Het standpunt van minister Borst (beleidsbrief, juni 1997) luidt als volgt: `De vraag

hoeveel van de bestaande bedden en plaatsen in de intramurale GGZ in het kader van

de verdergaande vermaatschappelijking geëxtramuraliseerd dienen te worden en in

welk tempo, dient naar mijn oordeel evenwel genuanceerd te worden benaderd'.

De minister staat een behoedzamer afbouwscenario voor dan de RVZ, omdat `het

door de Raad (RVZ) genoemde aantal (6.000 bedden) in combinatie met de

aangegeven tijdsspanne onvoldoende onderbouwd is om als ijkpunt te kunnen dienen

voor het beleid. Deze kanttekening doet overigens niets af aan mijn standpunt dat de

extramuralisering van de GGZ met kracht mcet worden voortgezet: instellingen

dienen veel meer dan thans het geval is hun intramurale zorgaanbod om te zetten in

extramurale zorgvormen. De mate en het tempo waarin de GGZ en andere
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maatschappelijke voorzieningen erin slagen om, synchroon aan de afbouw van
bedden, afdoende maatschappelijke steunfuncties te ontwikkelen, is in dit verband
vanzelfsprekend een cruciale factor'.
Van Nieuwenhuizen (1998) stelt naar aanleiding van haar promotie (zij ontwierp een
betrouwbaar meetinstrument voor het meten van de kwaliteit van leven bij personen
met een emstige geestelijke aandoening), dat ambulante zorg automatisch de kwaliteit
van leven gaat verbeteren, maar dan moet er wel voor gezorgd worden dat het
ambulante netwerk goed functioneert en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het
eerste deel van haar bewering hoeft bepaald niet voor alle psychiatrische cliënten op
te gaan.
Het in hoofdstuk 6 beschreven overheidsbeleid toont een consequente lijn van
stimulering van samenwerking en extramuralisering in de GGZ. Hierbij wordt een
tactieklstrategie van overreding en argumentatie gebruikt, in tegenstelling tot de
overheidslijn in diverse andere landen (V.S., Italië, Groot-Brittannië), waar
beddenreductie bij wet wordt doorgevoerd.
ln een toespraak op 2 oktober 1997 op het congres `Verrnaatschappelijking van de
geestelijke gezondheidszorg' van de nieuwe koepel GGZ Nederland maakte de minis-
ter van VWS gewag van `het misverstand in den lande alsof er psychiatrische
ziekenhuizen gesloten zouden zijn. In werkelijkheid is de intramurale capaciteit in
zijn totaliteit sinds 1980 gelijk gebleven. De forensisch-psychiatrische klinieken, de
verslavingsklinieken en de kinder- en jeugdklinieken zijn in capaciteit wat
toegenomen, de intramurale capaciteit op de langdurig-verblijfafdelingen van het
APZ is afgenomen (ongeveer IOo~o), hetgeen overigens ruimschoots gecompenseerd is
door de toename van de beschermende woonvormen. Hoewel de opnametijd is
bekort, is het percentage mensen dat langer dan één jaar in het APZ verblijft, nog
steeds bijna 600~0'.
De minister concludeert dan ook dat `de vermaatschappelijking (of de invoering van
de wet BOPZ) niet de oorzaak is van het toenemend aantal zwervers of gedetineerden
met psychische problematiek'. Deze conclusie werd eerder wel getrokken door o.a.
Van Panhuis (1997). Overigens is vermaatschappelijking meer dan extramuralisering.
Ook Meurs geeft op hetzelfde congres aan dat `vermaatschappelijking en extramurali-
sering geen synoniemen zijn en dat in het RVZ-rapport "Thuis in de GGZ" te weinig
onderscheid wordt gemaakt tussen beide'. Zij beschouwt dit als `een te technisch-
instrumentele benadering. Werken aan extramuralisering, versterken van de scheiding
tussen wonen en zorg zijn belangrijke voorwaarden voor het proces van
vermaatschappelijking van de GGZ, dat echter in feite een cultureel vraagstuk is, een
mentaliteitsverandering die zich niet alleen binnen maar vooral ook buiten de GGZ
dient af te spelen' (Meurs, 1997). Op diezelfde dag stelt de voorzitter van de nieuwe
koepel GGZ Nederland `dat bepaalde groepen patiënten beslist beter af zijn binnen de
verzorgende sfeer van een psychiatrisch ziekenhuis dan in het rauwe leven op straat.
Het mag blijkbaar weer hardop gezegd worden' (Krabbendam, 1997). Wennink
(1998) merkt op `dat de bedoelde en gewenste veranderingen in het APZ, zo lijkt het
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wel, door sommigen ervaren worden als verschraling. Dit geldt voor sommige
managers die hun grote ziekenhuis uiteen zien vallen. Het geldt voor
verpleegkundigen die de vastigheid en overzichtelijkheid van het werk kwijt zijn.

Maar ook voor de cliënt die steeds meer zelf moet doen'.
Het RVZ-advies `GGZ in de 21e eeuw' ontlokte heftige reacties (Schnabel, 1998; de

Bont e.a., 1998). GGZ Nederland reageerde genuanceerd en concludeerde uit de

reactie van de minister op het advies (24 april 1998) dat de door de RVZ voorgestelde

echelonnering en `knip' in de financiering van de GGZ worden afgewezen en dat het

belang wordt aangegeven van brede GGZ-organisaties, inclusief de derdelijnszorg.

Een knip kan leiden tot een ongewenste tweedeling in de GGZ die stigmatisering in

de hand werkt. Ook vindt de minister dat de GGZ beschikbaar dient te zijn voor

iedereen die als gevolg van psychische stoomissen belemmerd wordt in het

maatschappelijk functioneren. Selectie dient hierbij achterwege te blijven. De echte -

politieke- keuzes moeten dus nog worden gemaakt: in het regeeraccoord is dit niet

gebeurd, in de sectorale beleidsvisie GGZ eigenlijk ook niet.

De ambulantisering komt voorlopig niet in gevaar. De minister merkt nog op dat het

tijdscriterium als onderscheid tussen tweede en derde lijn helder is (na negen,

maximaal twaalf maanden komt chronische zorg in beeld), maar dat dit criterium niet

altijd samenvalt met de functies (zoals de RVZ omschrijft). Uit dit proefschrift maar

ook uit de Midden-Brabantse praktijk blijkt dat de definitie van het begrip

`behandelepisode' voor de helderheid van dit criterium noodzakelijk is. Ook de

commissie Doelmatigheid kiest voor de GGZ als sector in de AWBZ, dus geen knip,

mede omdat dit de ambulantisering zou belemmeren.

9.4.3 Het domein van de GGZ

De in 1996 door Hdppener aangezwengelde discussie over het domein van de GGZ is
een reeds zeer lang bestaand dispuut. A1 lang voor Clifford Beers rond de
eeuwwisseling met zijn Mental Hygiene Movement begon, werd dit debat op

inhoudelijke gronden gevoerd in Amerika. In de 20e eeuw heeft een gestage
uitbreiding plaatsgevonden met voor- en tegenstanders. Zo was Bertram Brown, als
directeur van het National Institute of Mental Health (NIMH) in de V.S. een fervent
voorstander van uitbreiding van de grenzen van de GGZ, terwijl bijvoorbeeld Thomas

Szasz eerder als een bekend en verklaard tegenstander gold.
In Nederland wordt aan het begin van de jaren tachtig, ten tijde van het ontstaan van

de RIAGG's, voor het eerst politiek stelling genomen: `In de Nieuwe Nota

Geestelijke Volksgezondheid wordt voortdurend de nadruk gelegd op de opvatting

dat de eerstelijnszorg de zogenaamde levensproblemen, de psychosociale proble-

matiek, niet moet doorverwijzen naar de ( A)GGZ: een crucíaal uitgangspunt van de

Nota is dat eerstgenoemde problemen in principe niet in de GGZ thuishoren, maar in

de eerstelijnszorg' (blz. 50).
Aan de RIAGG's wordt de boodschap meegegeven `bij de eigen leest' te blijven, dat
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wil zeggen bij de zwaardere psychische problematiek: `als erfenis van oude
werksoorten van vóór de fusie, neigen de RIAGG's over het algemeen genomen nog
te veel naar behandeling van een voor een specialistische tweedelijnsvoorziening te
lichte problematiek' (blz. 106).
Tegelijkertijd wordt de 7x24-uursbereikbaarheid door de overheid gestimuleerd als
een (consultatieve) service van de (A)GGZ ten dienste van de eerste lijn. De RIAGG
als gespecialiseerde tweedelijnsvoorziening moet de eerstelijnszorg voortdurend
steunen en zo dicht mogelijk bij de eerste lijn aansluiten.
Lopen deze beide doelstellingen van de overheid elkaar niet een beetje voor de
voeten? Bij een gced bereikbaze (A~GZ gedurende 7 x 24 uur, zal de verleiding
voor de huisazts groot zijn om juist meer een beroep te doen op deze service, ook voor
de zogenaamde psychosociale problematiek. De regelmatige afwijzing van de
(A)GGZ om zich hier dan mee te bemoeien, zal de samenwerking wellicht eerder
benadelen dan bevorderen. En wie zal bepalen wat lichtere of zwaardere psychische
problematiek is? De huisarts, lijkt de Nota te zeggen: `de huisarts neemt in het gehele
systeem van de Nederlandse gezondheidszorg een spilpositie in. Dat geldt evenzeer
voor de geestelijke gezondheidszorg' (blz. 29).
De voorgaande drie alinea's komen uit een artikel in Medisch Contact (Van
Hezewijk, 1985). Nu, dertien jaaz later is de discussie nauwelijks verder. De
doelstellingen van de overheid en de beleidsmaatregelen om deze te realiseren, lijken
elkaaz soms niet te versterken, maar eerder tegen te werken. De pazadox is dat
ambulantisering inderdaad leidt tot een toename van opnames, maar tegelijk tot een
vermindering van opnameduur. De huisarts als `spil' van de gezondheidszorg blijft
een actueel thema. De nadruk is tien jaaz later meer op het woordje `poortwachter'
komen te liggen. In het Volkskrant magazine `Geluk gewenst' (29 november 1997)
wordt zelfs uit een door het bureau InterNiew onder een representatieve groep van
318 psychiaters en psychotherapeuten gehouden enquête geconcludeerd dat 600~o van
de geënquêteerden vindt dat kinderen regelmatig gecontroleerd moeten worden om
geestelijke stoomissen zo snel mogelijk op te sporen. Geheel volgens de opvatting
van Van Dantzig, die vindt dat de GGZ in vergelijking met de somatische
gezondheidszorg nog in de Middeleeuwen verkeert. De vergelijking met de
somatische zorg werd in het advies `GGZ in de 2] e eeuw' ook door de RVZ gemaakt,
maaz met een geheel andere conclusie. Zoals gezegd, deelde de minister (april 1998)
deze conclusie niet in alle opzichten. De politiek lijkt een keuze voorlopig uit de weg
te gaan. Versterking van de eerste lijn zou moeten voorkomen dat mensen onnodig, of
onnodig lang in de gespecialiseerde zorg verblijven. De commissie Doelmatigheid
RIAGG-activiteiten (mei 1998) beveelt aan om in het licht van de toenemende
fusiebewegingen te overwegen de taken van de GGZ zoveel mogelijk te beschrijven
in termen van zorgprogramma's gericht op duidelijk omschreven doelgroepen.
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9.4.4 Scheiden van wonen en zorg

Als de voortekenen niet bedriegen, zal het `Wonen plus' een grote vlucht nemen. De
kanteling van aanbod- naar vraaggestuurde zorg vindt momenteel plaats. Hoewel nog
maar mondjesmaat, lijkt de cliënt een toenemende vraag naar een eigen woonstituatie
te hebben, terwijl de zorg nog veelal in traditionele `bedden' wordt aangeboden. De
regio Midden-Brabant, waar van oudsher weinig `bedden' aanwezig zijn, kan van dit
nadeel een voordeel maken, door het `regiobudget' vooral `zonder bedden' in te
zetten. Als de cliënt daartoe in staat is, zorgt hij voor zijn eigen woonsituatie; de zorg
wordt ambulant aangeboden. De derde leefsfeer naast `wonen' en `gezondheidszorg',
is `welzijn' c.q. `dienstverlening', waaronder `dagbesteding'. Een cliënt in de GGZ
heeft in wisselende mate behoefte aan hulp in deze drie leefsferen: sommigen in grote
mate voor alle drie, zodat intensieve klinische hulp noodzakelijk is, anderen in zeer
lichte mate zodat een enkel ambulant zorgcontact voldoende is. Voor een pakket op
maat zijn ontkoppeling, deregulering en flexibilisering nodig. De ambulante GGZ-
zorg kent nu al een grote verscheidenheid: van éénmalig crisiscontact tot
Psychiatrische Intensieve Thuiszorg. Wat betreft woonbegeleiding zijn de laatste
decennia een aantal initiatieven ontwikkeld: van sociowoning tot ambulante
woonbegeleiding. Ook op het gebied van dagbesteding is het een en ander gebeurd:
rehabilitatiecentra en dagbestedingsprojecten rezen als paddestoelen uit de grond.
Wennink (1998) laat echter ook de andere kant van de medaille zien: `meer
zelfstandigheid en zelfredzaamheid in genormaliseerde, geïntegreerde (kleinschalige)
voorzieningen, impliceert andere eisen aan kwaliteit van zorg en leven. Dat leidt bij
gelijkblijvend aanbod onbedoeld en ongewenst tot relatieve versobering en meer
eigen inbreng. Dat draagt dan weer bij tot armoede. Normalisatie impliceert het
wegvallen van centrale dienstverlening en service, van bovenaf georganiseerde vrije
tijd, recreatie etc. Men doet het zelf.
In een essay over armoede en geestelijke gezondheid, over tekortkomen en
tekortschieten, merkt Hodiamont (1998) op dat epidemiologisch onderzoek de indruk
wekt dat in de relatie tussen armoede en geestelijke ongezondheid de sociale isolering
c.q. overbodigheid een rol speelt. Bij het terugbrengen van de cliënt in de
maatschappij (vermaatschappelijking) zou het voorkomen van sociale isolering, in
dubbele zin van het woord voorkomen, wel eens van cruciale betekenis kunnen zijn.

9.5 De prijs van ambulantisering

Net als bij eerdere revoluties binnen de psychiatrie (Pinel, Freud) hangt
ambulantisering samen met een veranderde algemene opvatting in de samenleving: de

tolerantie ten opzichte van afwijkend gedrag is toegenomen. Hiermee wordt overigens
ook onmiddellijk de keerzijde van de medaille zichtbaar: veel afwijkend gedrag in de
maatschappij doet de algemene opvatting weer veranderen. De mentaliteit van de

mensen zou weer kunnen gaan neigen tot een minder humanitaire conclusie: sluit ze
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maar op. In dit verband is het opvallend dat Groen Links en de Socialistische Partij
eind maart 1998 in het debat over de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrisch
Ziekenhuis (BOPZ) in de Tweede Kamer respectievelijk `opriep om de GGZ op de
vingers te tikken', en `het een kwestie van beschaving noemde om mensen die geen
hulp vragen, toch hulp te geven. Hulpverleners in de GGZ moeten zich dat maar eens
te harte nemen'. In het kader van het ontwerp BOPZ namen deze fracties zich geheel
andere zaken ter harte. De commissie Doelmatigheid R1AGG-activiteiten zet
vraagtekens bij de taakopdracht van de RIAGG, zo blijkt uit het rapport dat in 1998
aan minister Borst is aangeboden. De taakopdracht is te breed voor zo'n kleinschalige
instelling en daardoor niet doelmatig. Dit is impliciet een pleidooi voor ofwel
taakinperking ofwel schaalvergroting. Het is beter de taakopdracht van de RIAGG
binnen het geheel van de GGZ te herzien, vindt de commissie dan ook. Ook de
taakopdracht van andere GGZ-instellingen zou opnieuw bekeken moeten worden.
Een rol daarbij speelt de door Kroon (1996) gesignaleerde (schijnbaar!) grote stijging
van het aantal chronisch psychiatrische patiënten (zie 1.3.5.). Hij komt tot een behan-
delde prevalentie van chroniciteit in Nederland van 3,0 promille van de bevolking,
maar tekent daarbij aan dat de onbehandelde prevalentie onbekend is, evenals
overigens het aantal vals-negatieven.
Dit zou voor de regio Midden-Brabant (400.000 inwoners) een aantal van ca. 1200
(behandelde) chronische patiënten betekenen.
In hoofdstuk 7 werd een capaciteitsmodel conform de `nieuwe' normen van de RVZ
gepresenteerd. Deze capaciteit is in Midden-Brabant in 1998 in werkelijkheid
aanwezig, behalve het `wonen plus'. De komende jaren zullen uitwijzen of hiermee
de (groeiende) zorgvraag op te vangen is. Dit toenemende beroep is met name
voelbaar binnen de ambulante zorg, mede als gevolg van het proces van
ambulantisering. Het zou kunnen dat de ambulante-zorgmogelijkheden niet
voldoende zijn. De prijs van ambulantisering wordt dan een `ambulante' prijs, kosten
die niet minder zullen zijn dan de intramurale kosten. En we zullen ervoor moeten
zorgen dat het geen `justitiële' prijs wordt. Het aantal cellen in Nederland stijgt nog
steeds, in tegenstelling tot het aantal GGZ-bedden. Goedkoper is dat niet.

9.6 De centrale (vraag) stelling: samenwerking bevordert ambulantisering

De doelstelling van dit proefschrift luidt: bijdragen aan kennisvergaring over
ambulantisering (als gevolg van samenwerking tussen sociale en klinische
psychiatrie) om daarmee de kwaliteit en het veranderingspotentieel van de GGZ te
verhogen.
In deze doelstelling zijn een aantal vooronderstellingen opgenomen. De formulering
`ambulantisering als gevolg van samenwerking' geeft aan dat de relatie tussen
ambulantisering en samenwerking dan wel onderwerp van studie is, maar niet
opgevat wordt als zijnde `te bewijzen'. Het is veeleer een vooronderstelling, bijna een
overtuiging. In het proefschrift wordt ook verondersteld dat de RIAGG de sociale
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psychiatrie representeert en het APZ de klinische psychiatrie. Dit is uiteraard een

reductie van de werkelijkheid. In de formulering van de doelstelling ligt tevens min of

meer besloten dat ambulantisering de kwaliteit en het veranderingspotentieel van de

GGZ verhoogt. Dat hierover genuanceerd gedacht kan worden, moge duidelijk zijn.

Het bewijzen van de centrale stelling of hypothese, dat samenwerking tussen RIAGG

(sociale psychiatrie) en APZ (klinische psychiatrie) ambulantisering kan bevorderen,

blijkt niet doenlijk te zijn. Daarvoor zijn er te veel variabelen waarvan het effect niet

kan worden geïsoleerd of gecontroleerd. Bovendien is de vooringenomenheid van de

auteur evident. De twee beschreven samenwerkingsprojecten (crisisbedopnamerege-

ling en fusie APZ-RIAGG) maken slechts duidelijk dat onder de beschreven omstan-

digheden een aantal voorwaarden voor ambulantisering werden gerealiseerd.

Een crisisbedopnameregeling in `s-Hertogenbosch, die vanaf 1983 bestaat, bekort
voor een experimentele groep tussen 1983 en 1987 de opnameduur zonder nadelige
gevolgen voor een aantal onderzochte aspecten.
Een fusie tussen APZ en RIAGG in Tilburg, die als oudste in zijn soort inmiddels
vanaf 1993 een zesjaarsoverleving kent, doet middelen van intramuraal naar
extramuraal verschuiven zonder dat tot nog toe het antwoord op de zorgvraag in het
gedrang komt. De ambulante `productie' stijgt echter niet of nauwelijks van 1993 tot

1998. Wel is er substitutie ondanks een beddentekort volgens WZV-normen.
Het is mogelijk dat de zorgontwikkeling naar ambulant zonder deze beide
samenwerkingsprojecten even goed of nog beter op gang gekomen was. In die zin is
beleidsonderzoek nooit wetenschappelijk `bewijzend'. Zoals de subtitel van dit

proefschrift aangeeft, is slechts een exploratief-beschrijvend en evaluerend onderzoek

naar de relatie tussen samenwerking en ambulantisering gedaan.
De conclusie luidt dat in `s-Hertogenbosch een samenwerkingsproject van APZ en
RIAGG (crisisbedopnameregeling) de opnameduur voor een experimentele groep
patiënten bekortte en in Tilburg de fusie tussen APZ en RIAGG middelen naar
ambulant verschoof. Samenwerking kán de ambulantisering bevorderen.

Het lijkt erop, dat opnameduurverkorting en~of ambulantisering op zichzelf niet tot
beddenreductie en substitutie leiden, maar dat het omgekeerde wel geldt. Bij een
ambulant paradigma dient derhalve sturend opgetreden te worden ten aanzien van

beddenreductie en substitutie. Samenwerking is daarbij een `conditio sine qua non'.

Piepenbrink en Báhler (1998) zwaaiden onze tegenvoeters in Australië `lof tce voor

de gedurfde sprong die zij hadden gemaakt' hieromtrent, maar bevinden `de
Nederlandse GGZ in de unieke situatie van het kunnen kiezen voor het "wereldbeste"
GGZ-systeem'. Offerhaus ( 1998) maakt een keus, maar wel zo dat alle vormen van

psychiatrie binnen één organisatie gehandhaafd blijven. Een geïntegreerde regionale

GGZ dus.

9.7 Tot slot

Nog eenmaal komen verkorting van residentiële behandelduur, samenwerking en
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ambulantisering aan de orde, in concluderende zin. Er blijkt enige empirische steun
voor het aannemen van een verband ertussen. Met name ingeval van een ambulant
paradigma vindt een verschuiving naar ambulant plaats in de beide beschreven
projecten. Dit kan niet gegeneraliseerd worden. Het overheidsbeleid (1997) werd
hiemaast gelegd. Tenslotte werd de centrale vraag(stelling) beantwoord in
bevestigende zin. In de twee beschreven experimenten bevorderde samenwerking de
ambulantisering. In het eerste experiment is de conclusie vrij duidelijk, in het tweede
niet zozeer. De fusie tussen APZ en RIAGG in Midden-Brabant brengt minder
ambulantisering teweeg dan verwacht. Wel kan gesteld worden dat de fusie in
Midden-Brabant leidt tot substitutie, ondanks een beddentekort volgens de WZV-
normen. Deze substitutie wordt beleidsmatig niet gefaciliteerd, maar door de
regelgeving juist tegengewerkt. Overigens blijkt er landelijk gezien geen sprake te
zijn van afbouw van bedden in de laatste decennia. En in deze eeuw zijn bovendien
een aantal zwakzinnigeninstituten ontstaan, waar zo'n dertigduizend mensen met een
verstandelijke handicap verblijven, instituten die overigens ook ambulantiseren. De
vergelijking met andere landen is moeilijk, omdat ook het aantal psychogeriatrie-
bedden nog een rol speelt: Nederland heeft, vergeleken met de omringende landen
een hoog intramuraal gehalte: 90~o van alle 65-plussers verblijft in intramurale
voorzieningen tegen een gemiddelde van S,So~o in de landen om ons heen (Kemps,
1998). Welke doelgroep de ambulantisering dient, wordt ook in de domeindiscussie
niet helemaal duidelijk. Ook moeten extramuralisering en vermaatschappelijking niet
als synoniemen beschouwd worden. Beide zijn culturele vraagstukken die niet alleen
de GGZ, maar de hele samenleving dienen aan te gaan. Er moet ook een `ambulante'
prijs voor betaald worden, kosten die niet lager zullen zijn dan de intramurale kosten.
De vraag voor de toekomst is of de samenleving die prijs zal willen betalen en het
zichtbaar worden van meer afwijkend gedrag op straat zal tolereren. Hiervoor is in
ieder geval een blijvende mentaliteitsverandering noodzakelijk.
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Epiloog

In de epiloog wil de auteur nog op drie thema's terugkomen, namelijk de relatie
onderzoeker~auteur-beleidsvoerder, de betekenis van cases in wetenschappelijk
onderzoek en tenslotte de samenhang tussen samenwerking en ambulantisering.
Onderzoeker~auteur en beleidsvoerder zijn twee verschillende rollen die goed
onderscheiden moeten worden. De beleidsvoerder is gericht op het succes van zijn
ingrepen, de onderzoeker vooral op de juistheid van zijn conclusies. Ik heb getracht
deze beide rollen zo goed mogelijk uit elkaar te houden. De decisieve aanwezigheid
van de auteurlonderzoeker draagt immers niet bij aan de wetenschappelijkheid van
het onderzoeksproces.
Gepoogd is om de beide projecten (achteraf) in een wetenschappelijk kader te
plaatsen. De `experimenten' moeten dus tussen aanhalingstekens gezet worden,
omdat het geen experimenten zijn in de engere zin van het woord. Om dat duidelijk te
maken zijn dan ook vele relativerende teksten gebruikt. Er heeft ook geen statistische
toetsing plaatsgevonden. Het ontwikkelen van beleid op de schaal van een regionale
organisatie kan men niet onderzoeken met een `dubbelblind' experimenteel design.
Daarom is in deze studie slechts getracht de gang van zaken rond beleidsontwikkelin-
gen nauwkeurig te volgen en te beschrijven.
Het tweede thema gaat over de betekenis van cases in wetenschappelijk onderzoek.
In dit proefschrift zijn twee cases beschreven en in een wetenschappelijke
omgeving geplaatst. Door de praktijk wetenschappelijk te analyseren, draagt de
praktijk bij aan onze wetenschappelijke kennis (werkplaatsfunctie). In deze zin
hebben cases betekenis, zeker als ze in de wetenschappelijke geschiedenis van
meerdere gevallen geplaatst kunnen worden. Vergelijking met andere cases zal de
kennis nog verder doen toenemen.
Zeker in sociaal-medisch onderzoek is de beschrijving van cases belangrijk voor het
wetenschappelijk analyseren van de praktijk. Op case-studies valt in methodolo-
gisch opzicht veel aan te merken. De generaliseerbaarheid (naar andere gevallen) is
veelal discutabel. Bovendien is het niet altijd mogelijk observaties te doen waarvan

de betrouwbaarheid en de interne validiteit onomstotelijk vaststaat. Het is echter
beter het zoeken naar inzicht `ergens' te beginnen dan eenvoudigweg in scepsis
niets te doen. Van de beschrijving van cases kan men leren, zo zijn de overwegin-
gen die tot deze studie hebben geleid.
Als derde thema -tot slot- de samenhang tussen samenwerking en ambulantisering

en daarbij terugkomend op beide transmurale projecten: in het eerste `experiment'

gaat het om alle door een RIAGG klinisch aangeboden patiënten in een regio. Een
crisisbedopnameregeling in `s-Hertogenbosch bekort voor een `experimentele'
groep tussen 1983 en 1987 de opnameduur zonder nadelige gevolgen voor een

aantal onderzochte aspecten.
Het tweede `experiment' betreft een zorgvernieuwingsregio, die samenwerkt en

ambulantiseert. In Tilburg ontwikkelde zich een fusie van een APZ en RIAGG, die
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als oudste in zijn soort inmiddels vanaf 1993 als enige tot nu toe een `vijfjaars fusie
overleving' kent . Middelen verschuiven van intramuraal naar extramuraal zonder
dat tot nog toe het antwoord op de zorgvraag in het gedrang komt.
Tot 1996 was er geen vergelijking met andere fusies mogelijk. Toekomstige
vergelijking met andere fusies zal ongetwijfeld plaatsvinden.
Zoals eerder vermeld, luidt de doelstelling van dit proefschrift: bijdragen aan
kennisvergaring over ambulantisering (als gevolg van samenwerking tussen sociale
en klinische psychiatrie) om daarmee de kwaliteit en het veranderingspotentieel van
de GGZ te verhogen. De relatie tussen ambulantisering en samenwerking mag dan
wel onderwerp van studie zijn, maar wordt niet opgevat als zijnde `te bewijzen'.
Door middel van dit onderzoek is getracht aannemelijk te maken dat samenwerking,
zowel op micro- als op mesoniveau wellicht bijdraagt tot integratie van de zorg en
tot verschuiving daarbij van de middelen van intra- naar extramuraal.
De inhoud van dit proefschrift levert geen bewijs voor deze stelling maar kan
worden gezien als een verkenning van de houdbaarheid van de hypothese dat
samenwerking leidt tot ambulantisering c.G. transmuralisering.
De slotconclusie is dat het veeleer een vooronderstelling is, met een hoog
waarschijnlijkheidsgehalte. Bij de `experimenten' ging het ook niet om een
laboratoriumsetting, maar om de bestaande werkelijkheid. De uitkomsten van
samenwerking lijken te wijzen in de richting van verdergaande ambulantisering,
althans geven geen aanwijzingen om deze beleidsontwikkeling te stoppen of om te
buigen. Tegen continuering lijkt te pleiten het medisch adagium `in dubiis abstine'.
Bij twijfel onthouding. Maar betekent `onthouding' in dit geval niet, het niet
ingrijpen in een beleidsrichting, die zich al geruime tijd aftekent? Een beleidsrich-
ting die tot nog toe een breed draagvlak kent. En zich buiten onze landsgrenzen in
nog veel sterkere mate ontwikkelde.
De auteur van dit proefschrift heeft zich de afgelopen vijftien jaar met deze
inhoudelijke- en beleidsvragen bezig gehouden, met dank aan allen, die dat hebben
meegemaakt, -zonder iedereen persoonlijk te kunnen noemen- mijn gezins- en
familieleden van nabij, mijn werkgenoten in `s-Hertogenbosch en Tilburg, mijn
paranymphen halverwege in Helvoirt en uiteraard mijn promotoren.
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Samenvatting

Inleiding

Dit proefschrift heeft als titel `over de herintegratie van klinische en sociale

psychiatrie' en gaat over de samenwerking tussen een algemeen psychiatrisch

ziekenhuis (APZ) en een regionale instelling voor ambulante geestelijke gezond-
heidszorg (RIAGG). De begrippen `klinische psychiatrie' en `sociale psychiatrie' zijn
daarmee geoperationaliseerd (en gereduceerd) op een wijze die arbitrair is.

Het proefschrift gaat ook over ambulantisering. Het begrip `ambulantisering' wordt
gedefinieerd als `verschuiving naar buiten de (ziekenhuis)muren', in termen van
patiënten of in tennen van middelen (medewerkers, geld). De centrale stelling of
hypothese luidt dat samenwerking in de geestelijke gezondheidszorg ambulantisering
kan bevorderen. Bedoeld wordt de samenwerking tussen APZ en RIAGG. De relatie
tussen samenwerking en ambulantisering in de GGZ wordt beschreven aan de hand
van twee transmurale `samenwerkingsprojecten', elk van een andere orde. Het ene is
patiëntgericht (een crisisbedopnameregeling van APZ en RIAGG in `s-
Hertogenbosch), het andere organisatiegericht (een fusie tussen APZ en RIAGG in
Tilburg).
De vraag is daarbij telkenmale of samenwerking van het vooral intramuraal
opererende APZ (klinische psychiatrie) met het ambulant opererende RIAGG (sociale

psychiatrie) een goed middel is om tot ambulantisering te kunnen komen. Het omge-

keerde is immers ook denkbaar: een dergelijke samenwerking zou even goed tot

verschuiving van patiënten en~of middelen naar intramuraal kunnen leiden.
In dit proefschrift worden de begrippen `klinische psychiatrie', `APZ' en `intramu-
raal' veelvuldig naast en door elkaar gebruikt, evenals `sociale psychiatrie', `RIAGG',
`extramuraal' en `ambulant'. Nagegaan wordt wat de literatuur leert over deze be-
grippen (en over een aantal begrippen, die er veel mee te maken hebben) en het
verband ertussen.
Of er een relatie bestaat tussen samenwerking en ambulantisering wordt historisch
bezien en in een internationaal perspectief geplaatst.
Of samenwerking kan leiden tot ambulantisering wordt aan de hand van de evaluatie
van beide `experimenten' uitgewerkt.
Hoe deze ambulantisering plaatsvindt komt in de follow-up van beide projecten aan
de orde.
De gevolgen van het (positieve) antwoord op deze vragen worden in het proefschrift
besproken, met name in het laatste hoofdstuk. Uit de aard van dit (beleids~nderzoek
en het gegeven dat in de praktijk uitgegaan is van een ambulant paradigma mag
duidelijk zijn dat de uitkomsten niet gegeneraliseerd kunnen worden in weten-
schappelijke zin. In deze tijd van `transmuralisering' is de richting van de uitkomsten
echter zeker van maatschappelijk belang.
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De theorie van ambulantisering

In hoofdstuk 2 wordt aan de hand van de ontwikkeling van het oudste psychiatrische
ziekenhuis van Nederland (Reinier van Arkel, sinds 1442) nagegaan waar psychiatri-
sche patiënten in de loop der eeuwen verbleven, binnen of buiten het dolhuis, gesticht,
instelling of ziekenhuis, en hcelang de opnameduur dan wel was. In de Middeleeu-
wen verbleven de `zinnelozen' gewoon in de open samenleving, daarna worden
enkele, kleinschalige `dolhuizen' gesticht. Vanaf 1720 zijn archiefcijfers beschikbaar
van Reinier van Arkel, die in de 18e eeuw een vertienvoudiging van het aantal
opnames laten zien, maar ook een forse stijging van het aantal ontslagen patiënten.
Het grote opsluiten vindt pas in de 19e eeuw plaats. Een geweldige overbevolking van
de gestichten ontstaat. De opnameduur daalt, het aantal `geambulantiseerden' stijgt en
noodzakelijkerwijs komt in het begin van de 20e eeuw de ambulante nazorg in de
aandacht. Psychofarmacologie, psychotherapie en `community psychiatry' faciliteren
de ambulantisering na de Tweede Wereldoorlog, waardoor zich in de westerse wereld
een omslag naar ambulantisering voltrekt, waaraan Nederland zeer bescheiden
meedoet, misschien omdat het promillage intramurale psychiatriebedden relatief laag
is. Vanaf het begin van deze eeuw zijn de zwakzinnigeninstituten ontstaan. Het
naijlen hiervan bij grote inrichtingen, evenals het verzelfstandigen van afdelingen
voor psychogeriatrie leiden in de jaren zestig jaren tot een `papieren' beddenreductie.
Per saldo is het dus de vraag of er nu sprake is van minder klinisch verblijf dan
voorheen. De gemiddelde behandelduur in de psychiatrie is wel verkort. De
mogelijkheden van deeltijd- en ambulante behandeling zijn in deze eeuw sterk
gegroeid, hetgeen aanleiding gegeven heeft tot een zogenaamde domeindiscussie:
voor wie is de GGZ eigenlijk bedceld?
In hoofdstuk 3 wordt zoveel mogelijk volgens de principes van `evidence based
psychiatry' gezocht in de literatuur van de laatste halve eeuw naar onderzoeksresul-
taten met de grootste bewijskracht, die de onderzoeksvragen naar (verkorting) van
residentiële behandelduur kunnen beantwoorden. Gerandomiseerde `trials' vonden
vooral in de Angelsaksische landen plaats in vorige decennia, maar kennen nogal wat
methodologische tekortkomingen. Een poging tot een (niet erg gesystematiseerde)
meta-analyse is gedaan en gezocht is naar informatie van `experts'.
Duidelijk wordt dat over het algemeen de onderzoekers en de `experts' vinden dat de
opnameduur zo kort mogelijk gehouden dient te worden, maar dat een breed aanbod
van behandelingen met verschillende opnameduur wenselijk is voor de individuele
patiënt. Een ambulant paradigma wordt breed ondersteund.
In de hiema beschreven evaluaties en follow-up onderzceken van twee samenwer-
kingsprojecten wordt, aansluitend op het literatuuronderzoek, gezocht naar gegevens
die betekenis hebben voor de praktijk van ambulantisering.
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De praktijk van ambulantisering

Hoofdstuk 4 evalueert een samenwerkingsproject in `s-Hertogenbosch op microni-
veau: het gaat over patiënten, die in de jaren tachtig een kortdurende klinische
crisisinterventie meemaken. De bereikbaarheidsdienst (crisisdienst) van de RIAGG
neemt hen kortdurend op in het kader van de crisisbedopnameregeling met het APZ.
De regie blijft bij de ambulante behandelaar. Bij de evaluatie wordt nagegaan of de
doelstellingen van de regeling gehaald zijn, die tevoren in 1983 geformuleerd waren.
De conclusie luidt dat er zonder extra (geld)middelen een klinische interventiemoge-
lijkheid gecreëerd is, waar de patiënt niet definitief wordt overgedragen van de
ambulante naar de klinische setting, die korterdurend is dan een standaardopname.
Ook de doelstelling van verbetering van samenwerking lijkt gehaald te zijn, aangezien
de regeling na vijftien jaar nog steeds bestaat. Vermindering van stigmatisering en
kwaliteitsverbetering lijken aannemelijk, maar zijn moeilijk bewijsbaar. Daarnaast

wordt in dit hoofdstuk nog iets gezegd over het proces, de succes- en faalfactoren, de
mogelijkheden en bedreigingen voor het project. Een aantal knelpunten van weleer,
zoals verslaglegging en verantwoordelijkheid, lijken te verdampen binnen een
geïntegreerde GGZ- instelling. In 1998 is de GGZ `s-Hertogenbosch ontstaan als fusie

van APZ, RIAGG en RIBW.
Hoofdstuk 5 beschrijft de follow-up van de crisisbedopnameregeling. In de Nieuwe
Nota (1984) wordt gepleit voor onderzoek dat gericht is op de vraag of kortdurende
therapieën effectief en verantwoord zijn zonder het gevaar van kwaliteitsverlies. In dit

follow-up onderzoek is de onderliggende vraag of opnameduur bekort en ambulanti-

sering bevorderd kan worden door deze crisisbedopnameregeling (als samenwer-
kingsproject van APZ en RIAGG). De effectiviteit en het verantwoord zijn staan
daarbij voorop, zonder veel pretenties over verbetering van kwaliteit.
Een experimentele behandeling wordt vergeleken met een standaardbehandeling,
waarbij het enige verschil is dat bij de experimentele groep (n-144) door de RIAGG
(in overleg met het APZ) geprobeerd wordt om binnen vijf dagen de behandeling
weer ambulant te krijgen. Er was geen wetenschappelijke prcefopstelling, zodat het
onderzoek retrospectief, niet gerandomiseerd, niet dubbelblind is uitgevoerd, maar
wel met twee controlegrcepen (n-74 en n-95). De pragmatische vraag is: werkt het,
ofwel werkt het beter dan de standaardbehandeling?
De hypothese dat het percentage patiënten uit de experimentele groep dat binnen vijf
dagen de kliniek weer verlaat en in ambulante zorg blijft, groter is dan bij beide
controlegroepen, klopt. De experimentele groep kent ook minder uiteindelijke
institutionalisering. Opvallend is de discrepantie tussen de objectief gemeten
opnameduur en de subjectieve mening van de patiënten(groep) daarover. Eveneens
valt op dat de patiënten de (zeer nauwe) samenwerking tussen medewerkers van APZ
en RIAGG niet lijken te herkennen. Ze ontkennen vaak de voor- en nazorg.
Samenwerking kan ambulantisering blijkbaar bevorderen, zonder dat de zorgvrager
zich dat realiseert.
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Ook de huisarts valt dat waarschijnlijk niet op, want hij krijgt immers geen `klinische'
ontslagbrief van het APZ (in de onderzoeksperiode).
Hoofdstuk 6 vonnt de verbinding tussen de samenwerkingsprojecten op micro- en
mesoniveau. De Nieuwe Nota in 1984 wees, gebaseerd op de Amerikaanse
ervaringen van de `Community Mental Health', de weg naar een multifunctionele
aanpak in Nederland. De RIAGG-ontwikkeling uit de jaren zeventig wordt gevolgd
door een decennium van samenwerking tussen APZ en RIAGG op microniveau, zoals
beschreven in de hoofdstukken 4 en 5. In `s-Hertogenbosch bestond eigenlijk een
multifunctionele eenheid (MFE) `avant la leme'. In de jaren negentig hadden
klinische en sociale psychiatrie lang genoeg aan elkaar gesnuffeld, de samenwerking
tussen APZ en RIAGG werd op mesoniveau getild. Midden-Brabant realiseerde de
`oudste' fusie tussen APZ en RIAGG in 1993. Velen volgden: in de loop van de jaren
smeedden meer dan de helft van de GGZ regio's in Nederland `verdergaande
samenwerkings'-plannen. Er ontstond veel bestuurlijke drukte: intentieverklazingen,
samenwerkingsconvenanten, bestuurlijke en juridische fusies, reorganisatieprocessen,
circuitvorming etc.
In dit organisatorische geweld kwam de voortgang van de zorg(vernieuwing) er soms
bekaaid vanaf. De cliëntenparticipatie kwam sterk naar voren. Patiëntenzorg werd
cliëntenzorg. Het overheidsbeleid in de laatste decennia volgde de intemationale
ontwikkelingen en steunde de verdergaande samenwerking (`comprehensiveness'),
ambulantisering (`extramuralization'), contínuïteit van zorg (`continuity of care') en
vermaatschappelijking en participatie (`citizenparticipation'). Dit zijn de principes
van de `community mental health' van John F. Kennedy uit 1963.
In Angelsaksische landen houdt `community psychiatry' een maatschappelijke
aanpak van zowel intra- als extramurale zorg in. In de jaren negentig vindt de
herintegratie van klinische (APZ) en sociale psychiatrie (RIAGG) plaats in
Nederland.
Op het eind van dit decennium volgen dan de discussies over het domein van de
GGZ, de scheiding van wonen en zorg en de nieuwe opzet van de GGZ. Maar eerst
worden in de volgende twee hoofdstukken de evaluatie en de follow-up van de fusie
tussen APZ en RIAGG in Midden-Brabant behandeld, een project op mesoniveau.
Hoofdstuk 7 beschrijft de samenwerking in Tilburg tussen APZ en RIAGG tussen
1990 en 1995. In 1990 wordt een intentieverklaring ondertekend, in 1993 een
bestuurlijk-directionele fusie tot stand gebracht, die in dat jaar leidt tot oprichting van
de Stichting GGZ Midden-Brabant. In 1996 is een evaluatierapport fusie P.C. Jan
Wier met RIAGG Midden-Brabant geconcipieerd.
Dit hoofdstuk bestaat uit het oorspronkelijke, door de auteur in 1996 vervaardigde
inteme evaluatierapport, dat de fusie na drie jaar evalueerde. De conclusie luidt dat de
vooraf in 1992 geformuleerde doelstellingen gehaald zijn, maar dat er nog geen harde
conclusies te trekken zijn ten aanzien van de verbetering van de kwaliteit en
doelmatigheid van de zorg en de dienstverlening. Besloten wordt de fusie te
continueren. In dit hoofdstuk wordt tevens de samenwerking in de regio geïnventari-
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seerd en worden enige cijfers over ambulantisering gepresenteerd. Na drie jaar fusie

bleek de ambulantisering nog niet erg zichtbaar, althans wel de verschuiving van bed

naar stoel, maar minder die naar ambulante behandelvormen. De deelproducten

casemanagement, psychiatrisch intensieve thuiszorg en ambulante woonbegeleiding

vormden hierop een positieve uitzondering.
Een voorwaarde voor ambulantisering lijkt te zijn, dat de ambulante capaciteit
doelmatiger ingezet wordt, te beginnen bij de voordeur. Het programma Ask is
gerealiseerd na een `proces-redesign' van de voordeur van de GGZ en de transmurali-
sering in de vorm van transmurale teams. Een hulpmiddel daarbij is de ontwikkeling
van een cliëntvolgsysteem (CVS) dat zal leiden tot een elektronisch dossier. In de
Langdurende Zorg wordt het proces van `lokale vestigingen' naar subregio's
beschreven.
Vaste en vertrouwde processen, werkpatronen en onderlinge relaties zijn niet langer

vol te houden, terwijl de nieuwe in de praktijk hun waarde nog moeten bewijzen. `Re-

enginering' vindt niet abstract, maar concreet aan het eigen lijf van medewerkers en

cliënten plaats.
Hoofdstuk 8 gaat over verbetering van kwaliteit en doelmatigheid in relatie tot
ambulantisering. Drie jaar na de fusie waren er in 1996 enerzijds nog geen data
beschikbaar, anderzijds geen ideeën voorhanden hoe dit te meten. Aangesloten wordt
op het model van het Instituut Nederlands Kwaliteit (INK), waarbij antwoord moet
worden gegeven op twee vragen: wat is de stand van zaken? én: wat zou beter
kunnen?
De eerste vraag is in hoofdstuk 7 behandeld, de tweede in hoofdstuk 8, waarbij
gerapporteerd wordt over resultaatgebieden, die de waardering c.q. mening van
cliënten, huisartsen en hulpverleners inhouden.
En last but not least, het resultaatgebied `eindresultaten naar financiële en operatio-
nele maatstaven'. Hieraan zijn de `nieuwe normen' van het advies `Thuis in de zorg'
van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg toegevoegd.
Uit de resultaten komt naar voren dat het paradigma van ambulantisering misschien
wel omarmd is, maar dat dit uit de (beperkte) eindresultaten naar financiële en
operationele maatstaven nog niet blijkt.
Verschuiving van middelen naar ambulant vindt nog maar beperkt plaats. Op basis

van de `nieuwe normen' uit het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en de

Zorg (RVZ) wordt een `nieuwe' invulling conform het advies RVZ beschreven. Een

conclusie luidt dat ambulantisering in regio's met overcapaciteit anders geschiedt dan

in regio's met ondercapaciteit. Bij deze laatste regio's wordt ambulante groei niet

bevorderd door het overheidsbeleid. Dit follow-up beleidsonderzoek van een fusie

tussen APZ en RIAGG richt zich op `ambulantiserings'-vragen: verschuiven er

middelen in de `goede' richting? De `nieuwe normen' van de RVZ worden als een

uitdaging gezien. Separaat van dit proefschrift wordt de INK-vraag `wat is de stand

van zaken?' voor de GGZ Midden-Brabant in 1998 opnieuw beantwoord met een

zogenaamde `positiebepaling', waaruit duidelijk wordt `wat beter kan'.
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Ambulantisering door samenwerking

Vanuit de conclusies van de evaluatie en het follow-up onderzoek van de fusie (en
van de crisisbedopnameregeling) wordt hierna in het laatste hoofdstuk 9 teruggeko-
men op residentiële behandelduur, samenwerking en ambulantisering.
De centrale vraag(stelling) wordt beantwoord in bevestigende zin: er blijkt enige
empirische steun te zijn voor het aannemen van een verband tussen samenwerking en
ambulantisering. Met name ingeval van een ambulant paradigma (!) vindt een
verschuiving naar ambulant plaats. Deze ambulantisering is niet spectaculair in de
beschreven fusie: de toename van ambulante productie, evenals de afname van
verpleegdagen, is minder dan l0a~o. Dit lijkt op de landelijke situatie: in Nederland is
eigenlijk nauwelijks sprake van afbouw van bedden en is de opbouw van ambulante
alternatieven niet voldoende. Geïntegreerde regio's (met of zonder ondercapaciteit)
worden daarbij beleidsmatig nauwelijks of niet gefaciliteerd. Samenwerking loont
niet voldoende. Vanuit overcapaciteit is substitutie en ambulantisering wellicht zelfs
gemakkelijker.
Overigens moeten ambulantisering en vermaatschappelijking niet gezien worden als
synoniemen. Wel zijn beiden culturele vraagstukken, die niet alleen de GGZ maar de
hele samenleving dienen aan te gaan. Er moet ook een `ambulante' prijs voor betaald
worden, kosten die niet minder zullen zijn dan `intramurale' kosten. De vraag van de
toekomst is ofde samenleving de prijs zal willen betalen en het zichtbaar worden van
afwijkend gedrag op straat zal tolereren. Hiervoor is een (blijvende) mentaliteitsver-
andering noodzakelijk.
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Summary

Introduction

The title of this doctoral dissertation is "about the reintegration of clinical and social

psychiatry" and its subject is the co-operation between mental hospitals (in Dutch:

Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis (APZ)) and the regional institutes for extra-mural

communiry mental health caze (in Dutch: Regionaal Instituut voor Ambulante

Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG)). The concepts of `clinical psychiatry' and

`social psychiatry' have been operationalised (and reduced) by this in an arbitrary

manner.
The doctoral dissertation also deals with extramuralisation. The concept of

`extramuralisation' is defined as `a movement towards a location outside the walls of

the hospital', in terms of patients or means (human resources, financial means). The
central (hypo) thesis is that co-operation within the mental health care (co-operation
between APZ and RIAGG) may promote extramuralisation. The relation between co-
operation and extramuralisation within the mental health care (in Dutch: Geestelijke

GezondheidsZorg (GGZ)) is described by means of two `projects of co-operation',

each of a different order. One of these is patient-oriented ( an arrangement for the
availability of emergency beds between APZ and RIAGG in `s-Hertogenbosch),
whereas the other one is organisation-oriented ( a merger between APZ and RIAGG

in Tilburg).
Each time the question is whether co-operation between the mainly intramurally
operating APZ (clinical psychiatry) and the extramurally operating RIAGG (social
psychiatry) is a proper instrument to azrive at extramuralisation. For the reverse is also

imaginable: such co-operation could just as well lead to a movement of patients

ancUor means in an intramural direction.
In this dissertation the concepts of `clinical psychiatry', `APZ' and `intramural' are

used interchangeably upon various occasions, just like the concepts of `social
psychiatry', `RIAGG' and `extramural'. It is investigated what the existing literature

tells us about these concepts (plus another number of concepts that aze closely related)

and their mutual relationships.
It is considered from a historical point of view whether there is a relationship between
co-operation and extraznuralisation and this is placed in a historical perspective.

By means of an evaluation of the two `experiments' it is considered whether co-

operation may lead to extramuralisation.
How this extramuralisation takes place is discussed in the follow-up of the two

projects.
The consequences of an (affirmative) answer to these questions are discussed in the

dissertation, specífically in the final chapter. The nature of this (policy) study and the

fact that in practice the point of depazture was an extramural paradigm, indicate that

the results can not be generalised in a scientific sense of the term. In these days of
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`transmuralisation' the direction of the outcome, however, is certainly of social
importance.

The theory of eztramuralisation

In chapter 2 it is investigated by means of a study of the development of the oldest
mental hospital of The Netherlands (Reinier van Arkel, since 1442), where
psychiatric patients have resided in the course of centuries, inside or outside the
madhouse, mental home, institution or hospital, and, if inside, how long the term of
hospitalisation was. In the Middle Ages the insane resided simply within the open
society, after that period a few, small scale `madhouses' were founded. From 1720
onwards filed data of Reinier van Arkel are available, that showed a tenfold increase
of the number of admissions in the 18th century, but also a strong increase of
discharged patients. Only as recently as in the 19th century massive locking up took
place. This resulted in an enormous overpopulation of the institutions. The term of
hospitalisation is reduced, whereas the number of outpatients rises and this
necessarily leads to more attention for extramural caze after hospitalisation in the
beginning of the 20th century. Psychopharmacology, psychotherapy and community
psychiatry facilitate the extramuralisation after World Waz II, as a result of which a
revolution of extramuralisation occurs, in which The Netherlands participate to a
modest extent, perhaps because the permillage of intramural psychiatry beds is
relatively low. From the beginning of this century the institutions for the mentally
handicapped were introduced. The effect of this on large institutions, together with
the independisation of departments for psychogeriatrics, led to a`paper' reduction of
beds in the sixties. On balance it is therefore the question whether there is a reduced
clinical hospitalisation nowadays. The average term of treatment in the psychiatry has
been reduced. The possibilities of part time and extramural treatment have strongly
increased in this century, which has given rise to a so-called domain discussion: for
whom is mental health care really intended?

In Chapter 3 the literature of the most recent fifty years is examined, as much as
possible in accordance with the principles of evidence based psychiatry, for research
results with the greatest evidential value, that may provide answers for research
questions with respect to (a reduction of) the duration of residential treatment.
Randomised trials occurred particulazly in the Anglo-Saxon countries during the most
recent decades, but showed quite a number of inethodological defects. An attempt
has been made to arrive at a(not very systematised) meta-analysis and information
from `experts' has been sought. It becomes clear that in general the reseazchers and
`experts' are ofthe opinion that the duration of hospitalisation should be kept as short
as possible, but that a broad supply of treatments with a varying duration of
hospitalisation is desirable for the individual patient. An extramural pazadigm is
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broadly supported.
In the evaluations and follow-up studies of two projects of co-operation described in
the following data, apart from the literature study, are sought that have significance
for the practice of extramuralisation.

The practice ofextramuralisation

In Chapter 4 a co-operation project in `s-Hertogenbosch is evaluated at a micro level:
this concerns patients that were subjected to short term clinical emergency interventi-
on in the eighties. The emergency service of the RIAGG admits them to hospital
within the framework of the arrangement for emergency beds with the APZ. The
extramural therapist remains the supervisor. In the evaluation it is investigated
whether the objectives of the arrangement, which were formulated beforehand in
1983, were realised. The conclusion is that a possibility of clinical intervention has
been realised without extra (financial0 means, in which the patient is not definitely
transferred from the extramural to the clinical setting, that is of a shorter duration than
the regular hospitalisation. The objective of improvement of co-operation, too, seems
to have been realised, since the arrangements still is in existence after fifteen yeazs. A
reduction of stigmatisation and an improvement of quality seem plausible, but are
hazd to prove. Apart from this the process, the factors of success and failure, the
possibilities and the threats for the projects aze discussed in this Chapter. A number of
former bottlenecks, such as reporting and responsibility, seem to disappear within an
integrated mental health caze institution. [n 1998 the GGZ `s-Hertogenbosch was
created as a merger of APZ, RIAGG and the Regional Institute for Sheltered Houses
(in Dutch: Regionaal Instituut voor Beschermd Wonen (RIBW)).

In Chapter 5 the follow up of the arrangement for emergency beds is described. In a
new Act (Nieuwe Nota, 1984) reseazch is recommended with respect to the question
whether short-term therapies are effective and recommendable without dangers of
loss of quality. In this follow-up study the underlying question is whether the term of
hospitalisation can be reduced and the extramuralisation can be promoted by this
arrangement for emergency beds (as a co-operation project between APZ and
RIAGG). The effectiveness and the fact whether it can be properly accounted for are
the most important questions, without many pretensions of improvement of quality.
An experimental treatment is compared with a standard treatment, the only difference
being that it is attempted by the RIAGG (in consultation with the APZ) to change the
treatment to an extramural one in the experimental group (n-144) within five days.
There was no scientific setting up of the test, so that the research has been carried out
retrospectively, not in a randomised, double blind fashion, but with two control
groups (n-74 and n-95). The pragmatic question is: does it work or dces it work
better than the standard treatment?
The hypothesis that the percentage of patients from the experimental group that leaves
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the clinic within five days and remains within the extramural care, will be larger than
in the case of the two control groups, proves to be correct. The experimental group
also is subjected to final institutionalisation to a lesser extent. Striking is the
discrepancy between the duration of hospitalisation measured in an objective manner
and the subjective opinion of the patients (group) with respect to this. Also
remarkable is that the patients do not seem to recognise the (very close) co-operation
between the employees ofthe APZ and those of the RIAGG. They often deny the care
beforehand and afterwards. Appazently co-operation can promote extramuralisation
without the person requesting care realising this. This will probably not be noticed by
the general practitioner either, since he will not receive a`clinical' discharge letter
from the APZ (during the period of research).

In Chapter 6 a link is made between the co-operation projects on a micro and meso
level. The Nieuwe Nota of 1984, based on the American experience of the Commu-
nity Mental Health, indicated the direction towards a multifunctional approach in The
Netherlands. The RIAGG development from the seventies is followed by a decade of
co-operation between APZ and RIAGG on a micro level, as described in the Chapters
4 and 5. [n 's`Hertogenbosch there was actually a multifunctional centre (in Dutch:
MultiFuncitonele Eeenheid (MFE)) `avant la lettre'. In the nineties the clinical and
social psychiatry had sniffed each other's smells long enough, and the co-operation
between APZ and RIAGG was lifted to a meso level. Midden-Brabant realised the
`oldest' merger between an APZ and a RIAGG in 1993. Many followed suit: in the
course of the years more than half of the GGZ regions in The Netherlands entertained
plans for `comprehensiveness'. There was much administrative activity going on:
declarations of intent, co-operation covenants, administrative and legal mergers,
processes ofrestructuring, the formation ofcircuits, etc.
Amidst these organisational initiatives, the progress of (the innovation of) care often
was not given sufficient attention. Client participation emerged strongly. The caze for
patients became the care for clients. The governmental policy in the most recent
decades followed the international developments and supported comprehensiveness,
extramuralisation, continuity of care and socialisation and citizen participation. These
are the principles of the community health care of John F. Kennedy from 1963.
In the Anglo-Saxon countries community psychiatry involves a social approach of
both intramural and extramural care. In the nineties the reintegration ofclinical (APZ)
and social psychiatry (RIAGG) takes place within The Netherlands.
At the end of this decade discussion will follow about the domain of the GGZ, the
sepazation ofresidence and caze and the new design of the GGZ.
But in this dissertation first the evaluation and the follow-up of the merger between
APZ and RIAGG , a project at a meso level, are discussed in the following two
Chapters.
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[n Chapter 7 the co-operation between APZ and RIAGG in Tilburg between 1990 and
1995 is described. In 1990 a declaration of intent was signed, and in 1993 an
administrative management merger was realised that led to the foundation of the
Stichting GGZ Midden-Brabant (Foundation Mental Health Care Mídden-Brabant) in
that same year. In 1996 an evaluation report of the merger between the Psychiatric
Centre Jan Wier and RIAGG Midden-Brabant was drawn up.
This chapter consists ofthe original internal evaluation report, drawn up by the author
in 1996, that evaluated the merger after 3 years. The conclusion is that the objectives
that were formulated beforehand, in 1992, have been realised, but that no firm
conclusions can be drawn with respect to the improvement of the quality and
efficiency ofthe care and service rendering. It was decided to continue the merger. In
this Chapter also an inventory of the co-operation in the region is made, and some
figures about extramuralisation are presented. After three years of inerger the
extramuralisation proved still to be not very visible; at least, the move from bed to
chair did, but the move towards forms of extramural treatment did not become clearly
visible. The partial products of case-management, intensive psychiatric care at home
and extramural supervision of residing formed positive exceptions to this.
A condition for extramuralisation seems to be that the extramural capacity is used
more efficiently, to begin with at the front door. The program Ask has been realised
after a process redesign of the front door of the GGZ and the transmuralisation has
started in the form of transmural teams. A help in this is the development of a client
supervision system ( in Dutch: cliëntvolgsysteem (CVS)), that will lead to electronic
files. In The Long Term Care the process of `local branches' to sub-regions is
described. ( is described in accordance with sub-regions) (ik wist niet wat hier precies
bedoeld wordt, -vertaler).
Regular and familiar processes, work pattems and mutual relationships can no longer
be sustained, whereas the new ones still have to prove their value in practice. Re-
engineering does not take place in an abstract way, but concretely to the own bodies
of employees and clients.

In Chapter 8 the improvement of quality and efficiency in relation to extramuralisati-
on is discussed. On the one hand, in 1996 there were still no data available, three
years after the merger, and on the other hand there were no ideas how to measure this.
The model of the Dutch Institute for Total Quality (in Dutch: Instituut Nederlandse
Kwaliteit (INK)) is used, according to which two questions must be answered: what is
the state-of-the-art? And; what could be improved?
The first question is discussed in Chapter 7, the second one in Chapter 8, while
reports on the areas of results, that involve the appreciation, or as the case may be, the
opinion of clients, general practitioners and caze providers, are presented.
And last but not least, the result area `final results after financial and operational
standards'. To this the `new forms' of the advice `Familiar in Caze' of the National
Advisory Council for Public Health and Care (in Dutch: Raad voor de Volksge-
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zondheid en de Zorg (RVZ)) have been added.
The results show that the on the one hand it is perhaps true that the paradigm of
extramuralisation is embraced, but that on the other hand this still is not apparent
from the (limited) final results after financial and operational standards.
A move of ineans to extramural care only takes place to a limited extent. On the
basis of the `new forms' from the advice of the RVZ a`new' filling in conform the
RVZ advice is described. One conclusion is that the extramuralisation in the regions
with over-capacity takes place in a different way than in regions with under-
capacity. In these latter regions extramural growth is not promoted by governmental
policy.
This follow-up policy study of a merger between APZ and RIAGG aims at
questions of extramuralisation: do any means move in the `right' direction? The
`new standards' of the RVZ are seen as a challenge. Separately from this
dissertation the INK question "which is the state-of-the-art?" is answered for the
GGZ Midden-Brabant in 1998 by a so-called `position-finding' which makes clear
"what could be improved".

Eztramuralisation by co-operation

After the conclusions of the evaluation and the follow-up study of the merger (and
of the anangement for emergency beds), the duration of residential treatment, co-
operation and extramuralisation are returned to in the final Chapter 9.
The central question is answered in the affirmative: there proves to be some
empirical support for assuming a relation between co-operation and extramuralisa-
tion. Specifically in the case of an extramural paradigm (!) a move towards
extramural care takes place. This extramuralisation is not spectacular in the merger
described: the increase of extramural production is, just like the decrease of
hospitalisation days, less than 10 0~0. This resembles the national situation: within
The Netherlands there really is hardly any reduction of beds and the development of
extramural alternatives is not sufficient. Integrated regions (with or without under-
capacity) are hardly facilitated by current policies or not at all. Co-operation has
insufficient rewards. Substitution and extramuralisation are perhaps even more
easily realised from a situation of over-capacity.
As it is, extramuralisation and socialisation should not be considered to be
synonyms. It is true that they are both cultural questions that should not only be the
subject of attention of the GGZ but of the entire society. Also an `extramural' price
must be paid, costs that will not be less than `intramural' costs. The question of the
future is whether society will be wílling to pay the price and will tolerate the
becoming visible of deviant behaviour in the streets. For this a(permanent) change
of attitude is required.
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bijlage 1

PROVINCIALE ZIEKENHUISRAAD
Noord-Brabant

PIDG
Postbus 10150
5260 GB VUGHT

Dr. Deelenlaan 5
5042 AD TILBURG
Telefoon: (013)655883

T.a.v. de heer L.D. Hoff,
geneesheer-directeur

Tilburg, 31 oktober 1989

Nummer 89.534.MJ.eb.155i

onderwerp Onderzoeksvoorstel
'Crisisbedopnameregeling'

Geachte heer Hoff,

In aansluiting op ons schrijven d.d. 12 oktober j.l. delen wij
u mede, dat de Toetsingscommissie Brabant (TCB) zich tijdens
de laatstgehouden vergadering d.d. 25 oktober 1989 heeft
gebogen over de ethische toelaatbaarheid van het door U ter
beoordeling voorgelegde onderzoeksvoorstel "Crisisbedopnamere-
geling".
Daarbij is de Commissie tot de conclusie gekomen, dat het niet
tot haar verantwoordelijkheid behoort reeds lopend onderzoek,
gestart voor aanvang van de inwerkingtreding van de TCB, te
beoordelen op ethische toelaatbaarheid.
Hoewel de Commissíe het protocol derhalve niet heeft getoetst
en beoordeeld, is zij gaarne bereid haar mening over het
onderhavige onderzoeksvoorstel te geven.

De Toetsingscommissie is, op basis van de ter beschikking
gestelde informatie, tot de conclusie gekomen, dat de kans op
schade bij de deelnemers aan het onderzoek in slechts geringe
mate aanwezig is. De Commissie is van mening, dat het Onder-
zoek 'Crisisbedopnameregeling' ethisch toelaatbaar kan worden
geacht.

Ten aanzien van de beantwoording van het aanmeldigsformulier,
ad VIII Vrije Wilsbepaling van de proefpersoon -sub 2, is de
Commissie de mening toegedaan, dat de aanname niet juist en
niet volledig is, dat bij eventuele wilsonbekwaamheid het
enquêteformulier niet wordt geretourneerd. Indien wilsonbekwa-
me proefpersonen tot de doelgroep van het onderzoek worden
gerekend, is de Commissie van oordeel, dat concreet moet
worden aangegeven door wie additionele toestemming kan worden
verleend.



PROVINCIALE ZIEKENHUISRAAD
Noord-Brabant

Met betrekking tot bijlage 2, schriftelijke patiëntinformatie
controlegroep(en) is de Toetsingscommissie van mening, dat
deze in zijn toonzetting niet optimaal is. (De deelnemer lijkt
al te zeer ervan te moeten worden overtuigd hoe goed het
allemaal wel niet is).
Tevens is de Commissie in dit kader van oordeel, dat in dit
informerend schrijven aan de proefpersonen een onjuistheid
staat: niet vanwege de vertrouwelijkheid van de gegevens wordt
met een extern onderzoeker gewerkt, wegens dat motief is
uiteraard de behandelend arts veel 'vertrouwelijker', maar
wegens methodologische eisen, nl. het scheiden van de rol van
behandelaar en onderzoeker. De methodologische eis gaat zelf
ten kosten van een stuk vertrouwelijkheid.

De commissie is in aanwezigheid van de heer Dr. A.J.M. Loon-
en -contactpersoon- tot bovengenoemde mening gekomen.
De Commissie onderschrijft de opmerking van de onderzoeker,
dat het achteraf bezien verstandig ware geweest het telefoon-
nummmer van een onafhankelijke proefpersoon te vermelden, met
wie aangeschreven patiënten zich in verbinding zouden kunnen
stellen, indien er problemen, voortkomend uit het herinnerd
worden aan de opname zouden optreden.

Mede in verband met haar eigen evaluatieve werkzaamheden, zou
de Commissie het ten zeerste op prijs stellen om, indien
mogelijk een mededeling te ontvangen van de wijze waarop met
de mening van de TCB is omgegaan.
Tevens ziet de Toetsingscommissie te zijner tijd met belang-
stelling het onderzoeksverslag tegemoet.
In de hoop U met deze gegevens voldoende te hebben geïnfor-
meerd, verblijven wij, met vriendelijke groeten en hoogach-
ting.

namens de Toetsingscommissie Brabant
van de Provinciale Ziekenhuisraad
Noord-Brabant,

A.R. Hertroijs, psychiater,
secretaris

cc de heer W.J.M. van Hezewijk, psychiater
de heer Dr. A.J.M. Loonen.



bijlage 2

's-Hertogenbosch, januari 1989

Geachte Mevr., Heer,

In 1986 bent u opgenomen geweest op Reinier van Arkel, op het z.g.
crisisbed. Dit is misschien een periode waar u niet meer graag aan
herinnerd wilt worden. Ik hoop dat de problemen van toen verdwenen
zijn en dat u zich beter voelt.
In de hulpverlening heeft de behandelaar weinig inzicht in de
resultaten van zijn werk op langere termijn. Als het met zijn
patiënten goed gaat, ziet hij ze niet meer terug, maar als het niet
goed met hen gaat, vaak ook niet. De behandelaar weet dan niet of de
gegeven hulp succesvol was of dat de patiënt eigenlijk andere hulp
nodig heeft gehad.
Ik heb zelf vele jaren onderzoek gedaan naar de resultaten van de
behandeling in een kliniek. Dit heeft belangrijke informatie opgele-
verd voor de behandelaars. Mijn ervaring is dat ook de patiënten het
heel nuttig vonden om achteraf nog gevraagd te worden naar de
resultaten van de behandeling en over hun tevredenheid over de
opname. Velen werkten hier dan ook aan mee en hebben zo de behande-
ling helpen verbeteren.

Drs. w. van Hezewijk heeft mij gevraagd, als externe onderzoeker,
ook een onderzoek te doen naar de meningen van de patiënten die op
Reinier van Arkel opgenomen zijn geweest. Dat hij hiervoor een
buitenstaander vraagt heeft als reden dat alle antwoorden van
degenen die de vragenlijst invullen nu vertrouwelijk kunnen worden
behandeld. Medewerkers van Reinier van Arkel krijgen alleen over-
zichten van de antwoorden te zien, geen formulieren met namen van
invullers, zodat zij niet weten wie welke antwoorden gegeven heeft.
Alleen de externe onderzoeker weet door het nummer op de vragenlijst
van wie het formulier is terugontvangen.

Dit onderzoek houdt in dat iedereen die in 1986 op het z.g. crisis-
bed opgenomen is geweest, deze brief krijgt toegestuurd met een
vragenlijst. Ik wil u vragen die lijst in te vullen en terug te
sturen in de antwoordenvelop (postzegel reeds op de envelop). Het
invullen zal ca. 15 minuten duren. De antwoorden worden dan anoniem
verwerkt. U kunt zich dus echt vrij voelen om eerlijk te antwoorden,
ook als u ontevreden zoudt zijn over deze opname of de periode erna.
Nadat alle gegevens zonder namen zijn opgeslagen worden de formulie-
ren vernietigd. Het laatste vel wordt eraf gehaald en gebruikt als
we in het kader van dit onderzoek, ook bij de RIAGG of uw huisarts
gegevens willen opvragen. Als u dit niet zoudt willen, respecteer ik
dat. Het is dan toch belangrijk voor ons dat u de vragenlijst
invult. U kunt dan zelf het laatste vel eraf halen.

De vragenlijst wijst zich vanzelf. U kunt meestal volstaan met het
aankruisen van een antwoord. Soms moet u zelf een antwoord opschrij-
ven. U mag altijd bij ieder vraag een toelichting geven, als u dat
nodig vindt.

Ik hoop zo vlug mogelijk de ingevulde lijst van u te mogen terug
ontvangen. Ik dank u alvast hartelijk voor uw medewerking, uw
informatie kan ook voor anderen van groot nut zijn.

Dr. N. Sijben,
klinisch-research psycholoog



bijlage 3

TOETSING PATIBNTENINFORMATIE (pilotstudie 1986)
Bij de RIAGG Den Bosch wordt de door de patiènten in de enquête verstrekte
informatie gecontroleerd op juistheid, door een aantal enquêtevragen in de
dossiers (geanonymiseerd) na te gaan.

Vraag 1. N.v.t.
Vraag 2. N.v.t.

Vraag 3. Klachten in 1986, in 1989 (diaanose)
Vraag 4. N.v.t. (aantekening over opname~ noodbedperiode)
Vraag 5. N.v.t.
Vraag 6. N.v.t.

Vraag 7. N.v.t.
Vraag 8. Aebt u van de RIAGG nazorg gebruik gemaakt na de opname in 1986
Vraag 9. N.v.t.
Vraag 10. Soort nazorg in 1986, in 1989
Vraag 11. N.v.t.
Vraag 12. Mediciinen in 1986, in 1989
Vraag 13. Problemen met verslavinQ in 1966, in 1989
Vraag 14. N.v.t.

Vraag 15. Invaliditeit in 1986, in 1989
Vraag 16. N.v.t.
Vraag 17. Woonsituatie in 1966, in 1989
Vraag 18. Inkomstenbron in 1986, in 1989
Vraag 19. N.v.t.
Vraag 20. N.v.t.



bijlage 9

VRAGENLIJST. REINIER VAN ARKEL

~ januari 1989. Cr.10

1. Hoe lang bent u in 1986 opgenomen geweest o een paar dagen
op Reinier van Arkel? o een paar weken

o een paar maanden
o meer dan een jaar

2. Wat vond u van de duur van de periode o veel te lang
o te lang
o precies goed
o te kort
o veel te kort

3. Welke klachten had u bij opname in 1986

op Reinier van Arkel?

Heeft u de laatste maand nog klachten gehad?
(Meerdere antwoorden mogelijk).

Bi~ de opname in 1986 Klachten De laatste maand

helemaal een nogal heel helemaal
niet beetje erg niet

O O O O in de war O

(psychotisch)

O O O O verslaafd O

O O O O hoorde stemmen o

O O o O achterdochtig O

O O O O in de put O

(depressief) O

O O O O doodswens O

O O O O anqstig O

0 0 o O lichamelijke o

klachten

O O O O agressief O

O O O O gespannen O

(stress)

O O O O sociale problemen O

(relatie, gezin,
werk, geldl

een nogal heel
beetje erg

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O o



4. Waren er naast de medewerkers van Reinier o ja, bij de opname
van Arkel nog RIAGG medewerkers bij uw o ja, tijdens de opname
behandeling betrokken? o ja, na ontslag
(meerdere antwoorden mogelijk) o nee, geheel niet

5. Hoe reageerde uw omgeving (familie, o veel beter
kennissen e.a.) na uw ontslag. o beter
(Hoe was het kontakt met hen)? o hetzelfde

o slechter
o veel slechter
o men was niet op de hoog-

te

6. Was u bang als psychiatrische patiènt o ja, erg bang
beschouwd te worden? o ja, een beetje bang

o eígenlijk niet zo bang
o helemaal niet bang

Heeft u hiervan ook iets gemerkt na o zelden of niet
ontslag? o af en toe

o vaak

7. Was er na ontslag uit Reinier van Arkel o ja, al tijdens opname
in 1986 nazorg voor u geregeld bij de o ja, een paar dagen na
RIAGG? ontslag

o ja, een paar weken na
ontslag

o ja, meer dan een maand
na ontslag

o geheel niet, omdat ...

e. Hebt u van de RIAGG nazorg gebruik gemaakt?
o nee
o ja, namelijk o 1-2 x

0 3-5 x
0 6-10 x
o meer dan lo x

9. Bent u na ontslag uit de kliniek van
Reinier van Arkel in 1986 nog ergens
anders onder behandeling geweest?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

o nee
o ja, namelijk bij: o huisarts

o maatschappelijk werker
o alternatief genezer
o polikliníek Reinier van

Arkel
o dagkliniek Reinier van

Arkel
o ander psychiatrisch zie-

kenhuis
o algemeen ziekenhuis
0 overig, namelijk ......



10. Er volgen nu drie vragen over hoe de
nabehandeling er voor u uitzag
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Waar werd u geholpen? o ik werd thuis bezocht
o ik ging naar een bureau
o ik ging naar een polikliniek
o ik ging naar dagbehandeling
o ik was weer opgenomen

welke soort hulp kreeg u?

waarvoor kreeg u hulp?

o telefonische hulp
o korte ondersteunende gesprekken
o gesprekstherapie, individueel (met

u alleen)
o gesprekstherapie met partner echt-

genote erbij
o therapie met het gezin erbij
o therapie in een groep
o medicijnen
o andere hulp, namelijk ...........

.................................

o psychische~geestelijke klachten of
problemen namelijk................
..................................

o sociale problemen ................
..................................

o lichamelijke klachten namelijk ...
..................................

11. Hoe vaak bezocht u na ontslag in o een keer per week
1986 uw huisarts? o een keer per maand

o een keer per jaar

Hoe vaak bezocht u de laatste o nooit
maand uw huisarts? 0 1-2 x

0 3-5 x
o meer dan 5 x

12. Gebruikt u nog medicijnen? o nee
o ja, welke .......................

13. Had u sinds uw ontslag in 1986 o alcoholgebruik
nog problemen met ....... o drugs

o kalmerende middelen
o geen problemen

14. Zou u op dit moment (andere) o nee, ik heb al goede hulp
psychiatrische hulp willen hebben? o nee, ik heb geen hulp nodig

o ja, ik heb geen hulp, maar ik zou
wel hulp willen hebben

o ja, ik heb wel hulp, maar zou graag
ook andere hulp willen hebben.
welke? ...........................



15. Wordt u op dit moment nog door uw
klachten van 1986 belemmerd om uw
normale dagelijkse bezigheden te
doen?

16. Kunt u zeggen of u het eens bent
met de volgende uitspraken

- Ik heb vaak het gevoel er alleen
voor te staan

- Echte vrienden zijn moeilijk te
vinden.

- Ik heb er veel moeite mee met
andere mensen om te gaan.

- Ik mis de kontakten van vroeger.
- Ik heb wel eens het gevoel er

niet meer bij te horen.

17. Hoe is uw woonsituatie op dit
moment?

Was dit voor de opname in 1986
anders?

18. Wat is uw belangrijkste bron
van inkomsten?

Was dit voor de opname in 1986
anders?

19. Wat is, achteraf, uw oordeel over
de opname in 1986 op Reinier van
Arkel?

o helemaal niet
o een beetje
o tamelijk
o veel

zeer mee mee beetje niet
eens eens eens eens

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

o alleenwonend
o met echtgenoot(e)
o met vriend(in)
o bij ouders~familie
o gezinsvervangend tehuis
o psychiatrisch ziekenhuis
o anders, namelijk .................

o nee
o ja, namelijk .....................

o salaris uit werk fulltime
o salaris uit werk parttime
o Ww~RWW~WWV uitkering
o ziektewet uitkering
o WAO~AAW uitkering
o bijstandsuitkering
o andere uitkering (pensioen, AWW,

AOW enz.)
o alimentatie
o studietoelage, kinderbijslag
o geen eigen inkomen (huisvrouw,

huisman, thuiswonend)

o nee
o ja, namelijk .....................

o zeer tevreden
o tevreden
o wisselend
0 ontevreden, namelijk .............

..................................
o zeer ontevreden, namelijk.........

..................................



bijlage S

Aan de directie van het Psychiatrisch Centrum Jan Wier;
aan de directie van het R.I.A.G.G. Midden-Brabant

Met de intentie om in de toekomst nauw te gaan samenwerken geeft het
Bestuur van
de Stichting Psychiatrisch Centrum Jan Wier en

de Stichting R.Z.A.G.G. Midden-Brabant,
beide gevestigd te Tilburg,

u als directies opdracht te onderzoeken of en in welke mate tot deze
samenwerking gekomen kan worden:
- ten aanzien van het zorgaanbod;
- ten aanzien van functionele zorgcircuits;
- ten aanzien van voorwaardenscheppende diensten;
- ten aanzien van het management op alle niveaus.

Wij verzoeken u om binnen drie maanden een eerste rapportage te leveren,
met name daarin aangegeven de mogelijkheden van een centrale regie en een
tijdspad.

Namens het Bestuur van de Stichting Namens het Bestuur van de Stichting

R.I.A.G.G. Midden-Brabant, Psychiatrisch Centrum Jan Wier,

Voorzitter Voorzitter

Tilburg, 30 december 1990
WvH~WJC~je~571-90
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PERSBERICHT

----------------------------------------------------------------------

De besturen van de Stichting Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke
Gezondheidszorg (RIAGG) Midden-Brabant en van de Stichting Psychiatrisch
Centrum Jan Wier hebben besloten een nieuwe Stichting genaamd Stichting
Geestelijke Gezondheidszorg Midden-Brabant (GGzMB) te doen oprichten, door
de Stichting Het Rooms Katholiek Gasthuis, die daar gisteren mee accoord
gegaan is.
Doel van deze nieuwe Stichting GGzMB is het bevorderen van de geestelijke
volksgezondheid en het behartigen van de geestelijke gezondheidszorg door
middel van extramurale~ambulante, semimurale en intramurale behandeling,
begeleiding, verzorging en verpleging, op het gebied van GGz voor alle
leeftijdsgroepen.

De nieuwe Stichting GGzMB voert het bestuur en de directie over de beide

dochterstichtingen RIAGG en Jan Wier.

De betrokken medewerkers blijven in dienst van het RIAGG Midden-Brabant en
Psychiatrisch Centrum Jan Wier. Er is een door de vakorganisaties positief
gewaardeerd Sociaal Plan. Er zijn geen gevolgen voor de arbeidsplaatsen aan
de orde.
Met de fusie wordt beoogd tot een optimalisering te komen van het aanbod
van geestelijke gezondheidszorg in de regio.
Op deze wijze worden betere condities gecreëerd voor:

1. Het aanbieden van een samenhangend pakket van voorzieningen voor de
patiènt, met verlening van (gecodrdineerde) zorg op maat.

2. Het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening
3. Het verbeteren van de doelmatigheid van de zorg- en dienstverlening.
4. Gezamenlijke beleidsontwikkeling en innovatie.
5. Het inspelen op extern wijzigende omstandigheden.

Vertrouwd wordt op een goede voortzetting van de samenwerking met alle
anderen in het veld.

052-93~5 februari 1993

Besturen en directies van het RIAGG Midden-Brabant en Psychiatrisch Centrum
Jan Wier

-------------------------------------------------------------------------

Informatie: W. van Hezewijk
Directeur behandelzaken
013-492500
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CULTUURONDERZOEK GGZMB (Berting 1996)

Vraagstelling
We hebben onderzocht welke professionele waarden en normenpa-

tronen c.q. modellen binnen de Stichting GGZ Midden-Brabant de

voorkeur hebben van de medewerkers van het RIAGG enerzijds en

het APZ anderzijds.
Gezien de literatuur verwachtten wij een verschil, waarbij de

medewerkers van de klinische setting (het psychiatrisch zie-

kenhuis) bij voorkeur het medische, het gedragsmatige en het

invaliditeitsmodel, en de medewerkers van de ambulante setting

(het RIAGG) het psychoanalytische, het sociale en het gezins-

interactiemodel zouden hanteren. De functionele samenstelling

van beide settings in aanmerking genomen, zagen wij geen reden

om de verwachting met betrekking tot de spreiding van de

modellen bij te stellen. Wij troffen namelijk geen specifieke

voorzieningen aan die deze verdeling zouden kunnen beïnvloeden

Methode
Procedure

Na de fusie tussen APZ Jan Wier en RIAGG Midden-Brabant werden

de respondenten uitgenodigd om vragenlijsten in te vullen over

de hulpverlenerscultuur, de organisatiecultuur en de arbeids-

motivatie (Berting 1996). We beperken bns hier tot een ant-

woord op de centrale vraag of de hulpverleners, afkomstig uit

de RIAGG dan wel het psychiatrisch ziekenhuis, verschillen in

waardenopvattingen met betrekking tot de geleverde geestelijke

gezondheidszorg.

Respondenten

Van de 301 hulpverleners van de GGZ Midden-Brabant (182 van

het APZ en 119 van het RIAGG) die werden verzocht deel te

nemen aan het cultuuronderzoek, hebben in totaal 156 personen

(respons 52ó) vergelijkbare gegevens geleverd over hun visie

op de onderzochte hulpverlenersmodellen



Instrumentarium
Om de professionele waarden (de afhankelijke variabelen) te
meten is een instrument ontwikkeld op basis van de modellen,
van waaruit men conform Siegler en Osmond het begrip psychi-
sche~psychiatrische stoornis kan benaderen.
Voor elk van de volgende dimensies werden de geldende opvat-
tingen binnen elk van de zes modellen in stellingen geëxplici-
teerd: de omschrijving of diagnose van het probleem, de oor-
zaak ervan, de interpretatie van het vertoonde gedrag, de
behandeling, de prognose, de rol van de hulpverleners en van
het ziekenhuis~instelling, de rechten en plichten van de pati-
ent~cliënt, en het uiteindelijke doel dat vanuit het model
werd nagestreefd. De respondent diende aan elke opvatting een
gewicht toe te kennen variërend van 1-"een opvatting die
nooit wordt gehanteerd" tot 7-"een opvatting die vaak wordt
gehanteerd". De scores op de verschillende dimensies werden
per model gesommeerd tot een schaalscore. Door deze sommatie
werd een intervalniveau voor de afhankelijke variabelen veron-
dersteld, die het toepassen van een ANOVA rechtvaardigt. De
schaalscores reflecteren de mate waarin de verschillende
hulpverlenersmodellen worden gehanteerd. De interne consisten-

tie (Cronbach's alfa) van de schalen varieerde van .72 voor
het medische model .57 voor het psychoanalytische model.

Data-analyse

Verschillen in voorkeur bij het hanteren van bepaalde hulpver-
lenersvisies door respondenten tussen de klinische en ambulan-
te setting werden onderzocht met behulp van ANOVA met herhaal-
de metingen.
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Aan het bestuur van GGZ Midden-Brabant
t.a.v. dhr. Hoefnagel, voorzitter
p~a Postbus 770
5000 AT Tilburg

Tilburg, 15 januari 1997

onderwerp: reactie ACR on rapport evaluatie fusie

Geachte heer Hoefnagel,

Zoals afgesproken geeft de Algemene Cliëntenraad hierbij zijn
reactie op de evaluatie van de fusie RIAGG~Jan Wier.

In grote lijnen kan de raad zich wel vinden in hetgeen er in
het (prettig compacte!) rapport staat vermeld. Niettemin zijn
er nog enkele kanttekeningen.

In de eerste plaats hebben we een opmerking over het gekozen
groeimodel. De raad kan zich daar wel in vinden, alleen mist
hij tot nog toe nog het belangrijke aspect van inspraak en
medezeggenschap op circuitniveau. De raad zou wat dat betreft
graag een wat actievere opstelling zien van leiding c.q.
personeel.

Ten tweede plaatst de ACR wat vraagtekens bij de huidige
tendens tot ambulantisering. Hoewel het toe te juichen is dat
ernaar wordt gestreefd om opname zoveel mogelijk te voorkomen,
is de raad van mening dat het risico blijft bestaan dat pati-
enten terugvallen.
Overigens heeft de ACR, in aansluiting op dit punt, nog het
beeld voor ogen van een soort "time-out" in voorkomende geval-
len. Het idee daarbij is, dat een cliënt - als het even wat
minder mocht gaan - via een soort korte opname (te beschouwen
als "rustkuur") weer op het goede spoor kan worden gezet.

In de derde plaats blijven - ook in verband met het voorgaande
punt van de ambulantisering - de lange wachtlijsten de ACR
zorgen baren. Dit wachtprobleem doet zich vooral voor bij de
intake ("voordeur"), maar ook bij de doorplaatsing naar andere
circuits~afdelingen ("tussendeur").

Ten vierde bestaan er bij de ACR nog steeds vragen over ge-
noemde "voordeur". Komt er één centrale intake voor de gehele
Stichting GGZ Midden-Brabant, of komen er vier aparte intakes,
voor elk van de vier circuits één?
(Overigens zou de ACR in verband hiermee wat meer inspraak van
de individuele cliënt in zijn of haar indicatiestelling willen
hebben.)



Een vijfde opmerking heeft de ACR over het budget van de
Stichting GGZ Midden-Brabant. Bij de conclusies van de commis-
sies wordt immers op blz. 8 onder meer gesteld: "Het volledige
budget GGZ voor de regio zou dan in één hand dienen te komen
(centrale regie) ." De ACR vraagt zich af wat dat inhoudt voor
de betrokkenheid van de cliënten; blijven er op deze manier
wel mogelijkheden open om - bijvoorbeeld - zelf inet een voor-
stel voor een project te komen?

Afsluitend blijft de ACR van mening dat de zorgvraag van de
cliënt uitgangspunt moet zijn van het zorgaanbod van de Stich-
ting GGZ Midden-Brabant. Belangrijk punt daarbij blijft tevens
dat de deskundigheid van de behandelaars nooit uit het oog mag
worden verloren.

Hierbij hoopt de ACR u naar behoren te hebben geïnformeerd
over onze bevindingen bij het evaluatierapport van de fusie
Jan Wier~RIAGG.

Met vriendelijke groeten,

(voorzitter Algemene Cliëntenraad)

(lste secretaris Algemene Cliëntenraad)
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Aan het Bestuur en Directie van
GGZ Midden Brabant
Postbus 770
5000 AT Tilburg

Tilburg 12 december 1996

Onderwerp: Evaluatie fusie RIAGG-Jan Wier

Geachte leden van Bestuur en Directie

In het rapport 'Evaluatie Fusie RIAGG-Jan Wier' worden de bevindin-
gen van de commissie neergelegd. Ondergetekenden staan volledig
achter dit rapport. Als 'externe leden' willen wij, ter aanvulling
en toespitsing onze conclusies nog een kort formuleren.

In 1993 is de fusie tot stand gekomen. Er is toen gekozen voor een
'groeimodel': samen op pad, de weg is niet duidelijk, samen kunnen
we het beter en in 1996 zien we waar we staan. Nu, in 1996, is de
conclusie duidelijk positief: er is één bestuur, één directie, één
managementteam, één ondernemingsraad, één cliëntenraad, dus één
regie. Bovendien zijn er aanzetten tot een goede zorgintegratie.
Niemand wil terug naar de oude situatie van RIAGG en Jan Wier als
gescheiden organisaties. Wij komen tot ons positief oordeel, omdat
volgens ons dit resultaat het hoogst bereikbare is als men, terecht,
de fusie niet overhaast wil uitvoeren.

Toch willen wij pleiten voor een duidelijke voortgang op de ingesla-
gen weg. De fusie is immers aangegaan voor integratie van het
zorgaanbod: één ingang voor de psychiatrische zorg, duidelijke
behandelcircuits, één zorgconcept. Aanzetten hiertoe zijn gegeven in
1992 door intensivering van de samenwerking ten aanzien van het
zorgaanbod en het opzetten van vier functionele zorgcircuits. De
volledige integratie zal echter nog veel aandacht vragen. Deze
integratie van de zorg is des te meer nodig door maatschappelijke
ontwikkelingen waarin onder meer 'duidelijke strategische keuzes' en
'cliënt-oriëntatie' centraal staan. Niet de interne, langdurende
discussies over zorg, maar de heldere keuzes ten behoeve van de
patiënt moeten daarbij de leidraad zijn voor de volgende stap in het
fusieproces. Het lijkt ons in dit verband gewenst dat bestuur en
directie veel aandacht schenken aan strategieontwikkeling.

Niet alleen het effectueren van de zorgintegratie vereist aandacht,
een nadere bezinning op de organisatiestructuur is evenzeer noodza-
kelijk. Op basis van de op zorg georiënteerde taken ontstaan func-
ties en door combinatie van functies worden afdelingen gevormd.
Mogelijk zal de organisatie dan kantelen van een op product en
professie gerichte organisatie naar een cliënt-georiénteerde organi-
satie met een duidelijk decentralisatie van de centrale diensten.

Onze conclusie is: een positief oordeel over de afgelegde weg met de
beste wensen - dat mag in dit jaargetijde - voor de vóór u liggende
weg.

De externe leden Prof. Dr. J.H.G. Segers Prof.Dr. P.A. Verheyen



Op 16 janl jl. vond in de con-
certzaal eea invitational confe-
renee plaats over strnctnrele
sameawerkinq en oatwikke-
ling Gt de qeestelijke qezond-
heidszorg. IIitqenodígd daar-
voor warea eea aaatal direcHes
van Algemeen Psychiatzlsehe
Ziekenhaizen (APZ'en) en
RI1[GG's en vezteqenwoordi-
qers van allerlei instanties die
bij de GGZ betmkken zijn, zo-
als zorgverzekeraan, het mt-
nistezievan WVC, adviesorqa-
nen en kcepels. De eentrale
vraag die tíjdens de conferentie
werd gesteld, luidde: waar, en
op wellte punten, aijn vannit nw
werkterrein en awverantwoorde-
Iljkheidsgebied, beperlringen of
grensen aan te geven in een ont-
wilrkeling van aorg die gestalte
krijgt in sfrnctarele samenwer-
king tnssen klinische en ambn-
lante sorg, mogetijk op sommi-
ge piaatsen niánondend in fn.sie
van instellingen?

De diverse vertegenwoordiqers
gaven allen aan geen formele,
wettelijke belemmeringen te zien
voor een samenwerking tussen
klinische en ambulante zozg,
maaz dat betekende niet dat de
conferentie met een uurtje beke-
ken was. Daarvoor zorgde de
aanwezigheid van de nodige ma-
teriële knelpunten, waazbij toch
ook de wet er weer bij gehaald
werd, namelijk de Wet Zieken-
huisvoorzieningen (WZV). Die
zorgt, naaz de meningvan velen,
voor een remmende stok in de
raderen van een functioneel ge-
ordende qezondheidszorg, waaz
in den lande op verschillende
manieren naartce qewerkt wordt.
Ook de landelijke aanwezigheid
van verschillende wet- en regel-
gevende organen, met elk een
eigen geluid, werd als belangrijk
knelpunt in de praktijk ervazen.
Als derde praktische barrière
voor samenwerking tussen klini-
sche en ambulante zorg werd de
CAO-problematiek naar voren
qebracht. Bij fusieproceasen en
andere samenwerkingsverban-
den dreigen behoorlijke kosten-
vezhoginqen op te treden als ge-
volg van het feit dat de medewer-
kers van de verschillende fusie-
partners allen de kzenten uit de

Invitational confe
financieringsstructu~

eigen CAO-pap wensen te be-
houden. R.G. de Vries van de Ne-
derlandse Zorqfederatie gat
daazop aan dat er een steviqe
studie komt naaz de CAO Zieken-
huiswezen. Hij zei het overigens
op korte termijn niet haalbaaz te
achten om bij fusies de ambulan-
te en klinische CAO samen te
amelten tot één nieuwe CAO.
"Dat is een korte-termijnoplos-
sinq. Zodra zich nieuwe samen-
werkingsvormen voordcen, krijg
je weer problemen. De oplossing
zit mijns irtziens niet in de samen-

"Laat het eea koepel

vaa oaderaf wordea,

WáárilL We V00281 i1i-

houdelijk bezig zijn"

voeging van de twee CAO's,
maaz in het creëren van een ka-
derregeling, waazbij er ruimte
gelaten wordt om op instellings-
niveau zaken zelf in te vullen".
P. Verbraak, algemeen d'uecteur
van ons ziekenhuis, sloot het
CAO-hoofdstuk af: "Ik heb de in-
dnilc dat een afspraak over de
CAO-problemaaek aanstaande
is. Daazbij moeten we ons overi-
gena niet verstrikken in een dis-
cussie over het aanschuiven van
de RIAGG bij het APZ. Daaz is
geen sprake van, het gaat om
twee vollcomen gelijkwaazdige
partnens".

WZV
Vervolgens werd de Wet Zieken-
huisvoorzieninqen onder vuur
genomen. Verbraak: "Het gaat
erom dat we nadenken over hce
we ten opzichte van elkaar facili-
tezend kunnen zijn om qeinte-
greerde zorg te kunnen bieden.
Daarin past ook tleribilisezing
van de Wet Ziekenhuisvooreie-
ningen, diewe als staz ervazen.
Als we geintegreerde zorg willen

bieden, wordt ons steeds ge-
vraagd: welk deel is APZ en welk
deel RIAGG? Maaz als we in het
Eindhovense praten over circuit-
vorming, dan is dat helemaal niet
meer van toepassing". Uit het
noorden, van J.C. Hcevenaaz van
psychiatzisch ziekenhuis Dennen-
oord, kwam bijval: "Bij het Cen-
traal Ozgaan Tazieven Gezond-
heidszorg (COTG) en het Colleqe
voor Ziekenhuisvoordeningen
wordt steeds maaz uitgegaan van
de bestaande situatie, maaz er
ontstaan compleet nieuwe vor-
men". Het COTG moet dus, vol-
gens de meeste aanwezigen, zor-
qen dat er een fle~tibel systeem
komt, waarmee alle regio's, on-
geacht welke samenwerkingslij-
nen gevolgd worden, uit de voe-
ten kunnen.
De zorgverzekeraazs ijverden
voor een zogencemd output pri-
cing systeem, waazbij zorgpro-
dukten (bijvoorbeeld'begelei-
ding', 'verzorging') precies om-
schreven worden en waar vervol-
gens een prijs aan wordt gekop-
peld. Maaz daaz kwam het nodige
weerwerk tegen, ook van het
COTG: "Misschien moeten we
toch, zoals door meerderen ge-
opperd, naaz een globaal sys-

Een blik in de raal vlak voor aanvang van

- ~~ 1



~rence: bestaande
~r moet op de helling

teem toe en niet gaan werken
met exacte produktomschrijvin-
gen en bijbehorende prijskaart-
jes. Want de produkten zijn niet
overal precies hetzelfde en dan
krijg je wel erg veel verschillen-
de omschrijvingen".

Reqelvrije z8nes
Vanuit de Ziekenfondsraad kwam
bij monde van H.J. van der Moer
vervolgens een concreet voor-
stel. "De hele sfeer van de Wet
Ziekenhuisvoorzieningen is geënt
op de centraliseringsgedachte en
dat staat haaks op de wens om de
financiering regionaal te bepa-
len. Je moet dus een regelvrije
zóne creëren, anders kom je
nooit tot regionalisering zonder
besturing van bovenaf. Je zult wel
een basisnorm moeten blijven
hanteren, maaz laat de rest maaz
vrij. Daaz past dan geen landelijk
output pricing-systeem in. Zo'n
systeem is ook niet zuiver. Hoe
wil je een prijs bepalen voor, bij-
voorbeeld, het produkt `begelei-
ding' als de ene instelling daaz
B-verpleegkundigen in laat mee-
spelen en een andere leerling-
verpleegkundigen?"
Gevraagd naaz nadere uitleg
over zo'n regelvrije zóne, kwam

de invitational conterence.

75jdens een lrortepause in het
programma.

Van der Moer met het volgende:
"Tegenwoordig is het zo dat te-
gen een psychiatrisch ziekenhuis
gezegd wordt: je hoeft niet alleen
bedden te leveren, je mag ook
andere dan klinische zorgvormen
ontwikkelen. Het probleem is
echter dat een APZ niks anders
dan bedden heeft. Qua verstrek-
kingen krijgt een AP2 vzijheid,
maaz planmatig dus helemaal
niet. We moeten er mijns inziens
naartoe dat een APZ niet 100"~
bedden heeft, maaz bijvoorbeeld
60 of 80"~o als basis en daazboven

mcet je dan vrijheid creèren met
betrekking tot andere verstrek-
kingen. Dan heb je ookgeen
kromme situaties, waazbij een
APZ een bed leeg heeft staan,
terwijl er 30 làlometer verderop
wel een ruimte gehuurd mcet
worden om er deeltijdbehande-
ling te geven".

Dírectetuencltsb
De regelvrije zóne werd door
een meerderheid als een gced
voorstel omarmd, maaz daazbij
werd wel de opmerking gemaakt
dat zo'n zóne alleen mogelijk is
als er in een regio consensus be-

staat tttssen alle GGZ-instellingen
over het totale zorqpakket. Dat
was voor W. van Hezewijk, duec-
teur behandelzalten van het Til-
btugse APZ Jan Wier, het moment
om de aanwezige directeuren uit
te nodigen om zitting te komen

nemen in'zijn' uit drie leden be-
staande club van APZ- en RIAGG-
d'uecteuren. Verbraak, die de af-
spzaken die in onze regio met
zorgverzekeraazs zijn gemaakt, al
als een soort regelvrije záne
avant-la-lettre betitelde, meldde
zich direct als eerste nieuw lid
aan. "Laat het een koepel van on-
deraf worden, waazin we vooral
inhoudelijk bezig zijn. En laten
we op deze manier voorkomen
dat men op meerdere plaataen
bezig is het wiel uit te vinden".
De uitnodiging aan het ministerie
om een centraal coórdinatiepunt
in te richten voor alle ontwikke-
linqen rond het creéren van re-
gelvrije z8nes, werd door
J.M.D. de Waazdt aanvaazd.
Hij gaf aan dat de overheid daaz
samen met het Nederlands cen-
trum Geestelijke vollmgezond-
heid en de kcepels in wezen al
mee bezig is. Daazbij stak hij te-
vens een uitnodigende hand uit
naar de ter plekke aanwassende
duecteurenclub, waarvan de he-
ren Verbraak en Van Hezewijk
zich als voortouwnemers opwier-
pen.
Daarmee slaagde men nog net
voor ]tmchtijd in het streven om
tijdens de conferentie concrete
resultaten te behalen.

~15~
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Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

I„

Katholieke Universiteit Brabant

Aan: Geadresseerde

oar~m

Onderwerp

Dalum uw Eriel Doorkiaenummer

Geachte mevrouw, mijnheer,

Bezoekadres
Warandelaan 2
Tilburg

Telefoon 1013) d669111

Telefax 10131 466 23 70

Bankrekening 45 50 46 042
Postbanklgiro) 10 77 496

Ons kenmerk

In de geestelijke gezondheidszorg is nog weinig inzicht in de kwaliteit. De
resultaten van de hulpverlening op langere termijn zijn ook heel moeilijk te
meten.
Mede daarom is het belangrijk de mening van betrokkenen (cliènten, verwijzers,
hulpverleners) hierover te kennen.
Ondezgetekende is betrokken bij een onderzoek hiernaar. Wij willen u vragen om
aan de Stichting Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Midden-Brabant rapportcijfers
te geven en de kwaliteit van de hulpverlening nu te vergelijken met de kwaliteit
vóór de fusie van de RIAGG en Jan Wier.
Wanneer u er toen (vóór 1993) nog niet was, hoeft u dat deel van de vragenlijat
ook niet in te vullen.
De Katholieke Universiteit Brabant is door de GGZ Midden-Brabant gevraagd om de
vraqenlijst (oo de achterziide) aan u voor te leggen.
wij vragen u deze vragenlijst in te vullen en in de bijgevoegde antwoordenvelop
terug te sturen naar ondergetekende. U hoeft er geen postzegel op te doen.
Het invullen van de vragen zal ongeveer 10 minuten duren.
De antwoorden worden ~noniem verwerkt op de universíteit.
U kunt zich dus echt vrij voelen bij het beantwoorden van de vragenlijst.
Nadat alle gegevens, zonder namen, zijn opgeslagen, worden de formulieren
vernietigd.
Vertrouwelijkheid is hierdoor gegarandeerd.
Wij hopen de ingevulde vragenlijst zo vlug mogelijk van u terug te mogen
ontvangen. De uitkomsten worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en om
het beleid bij te stellen.
wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking, uw informatie kan ook voor
andere~ van groot nut zijn.

- Man ~ Vrouw

- Leeftijd: ..... jaar
- Verpleegkundige ~ behandelaar ~ ondersteunend hulpverlener

- Destijds: RIAGG ~ Jan Wier medewerker

- Nu: Circuit ..........

niet-hulpverlener

Faculteit der Sociale Wetenschappen



V A. N.l Si M.D .W RK . S Bi jlage 12

Geef in de onderstaande lijst uw oordeel over de gehele Stichting GGZ Midden-Brabant met betrekking tot
kwoliterts-arpecten. Uw cijfer kunt u in de kolom achter de aspecten plaatsen. U kunt hierbij gebruik maken van
de cijfers I tot en met 10, waarbij een I zeer slecht betekent en een 10 uitstekend. Onder elke tabel is nog een
regels opengelaten die u kunt gebruiken om eventuele eigen kwaliteits-aspecten tce te voegen.
Kunt u ook aangeven of het beter (t) of slechter (-) is dan voor de fusie van RIAGG en Jan Wier.

- tussen haakjes aandachtspunten (niet volledig)

6 W ALITEITS-AS PF,CTEN Cijfer
voor GGZ

~qRG VStAAG: , . .
Afstemming up de v~aag van de cliënt(en) en tloelgrcepen (lacunes etc.) `

Cliëntenparticipatie~(bij beleid, in de spreekkamer)

Informatie en communicaiie {infomateriaal, risicci-info}

ZqRGAA;~ti301~:

t:apaciteit ( krvantstatiet', tekorien,lvachtlijstenltijàen)

Toegankelijkheid (keuze~~rijheid, drempel)

Punctionele samenhang ( netwerken, afsiemming, overiap}

Regionale integratie (APZ-RIAGG-RIB~4'-PAAZ)

De-stigmatisering (in de praktijk, fotdermateriaai}

7qRGHiZaGES;
Versiag}eggíng (privacy, BOAZ, dossiervonnittg, casusregisters)

Indicatiestelling (proces, kW'aliteit, objectiviteit)

Behandelplan (procsdurc, inboud, protocollea, evaiuahe~

Verwijzingen (intern en extern, cliëntenstroombeheer)

Zorgcobrdinatie (cominutteitvan huIpverlener, casemanagemenf)

ZtjiïGPítQDUCT:
Effectivíteit voor de cliënt (evafuatie programma's, effeetmeting)

Kwaliteit van het bestaan van de cliënt (voor- en nazorg)

Satisfactie van de ciiént (bejegening, meldiag incidenten, k~
~~

Belasting van de familie van de cliënt (psycho-educatie, nazorg)

Doelmatigheid (productie versus ínzet vanschaarse middelett)

Behandelduur (ambulant, residentieel, recidlef)

Setting (mínst restr'sctief, ambulantisering, huisvestirtg}

Dienstverlening (preventie, consultatie, klachtafhandeling)

Satisfactie medewerkers (Bertíng ete.)
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Geef in de onderstaande lijst uw oordeel over de GGZ Midden-Brabant met behekking tot kwnlireils-aspecren
Uw cijfer kunt u in de kolom achter de aspecten plaatsen. U kunt híerbij gebruík maken van de cijfers I tot en
met 10, waarbij een 1 zeer slecht betekent en een 10 uitstekend. Qnder in de tabel zijn nog een aantal regels
opengelaten die u kunt gebruiken om eventuele eigen kwaliteits-aspecten tce te voegen.
Kunt u ook aangeven of onze hulpverleninglzorg bettt (f) of slechter (- ) is dan voor de fusie van R]AGG en 1an
W ier.

Kwalireits-aspeUen

De mate van afstemming van het z.orgaanbod op de vraag van de cliént

De inspraak van cliënten

De duidelijkheid voor de cli~tttlpi~fiiimatia otntrent de tiebatideling ;:

De snelheid waannee de cliënt wordt geholpen

De hoogte van de drempeT voor beiiandeling van cliénten

De functionele samenhang van het zorgaanbod

De samenwerking binnen de gcestelijke gczondheidszorg in de regía
Midden-t3rabant
De geringe stigmatisering van de cliënten

De zorgvuldigheid waamtee gegevens worden vastgelegd

~I De duidelijkheid van de intake-procedure

i bo Tictrokkenheid van de cTiém bij hef opsteT(tèn van xijNhaar behandclpTan !:

Het aantal en de manier van doorverwijzen intem en extem

i~e máte van overkg tnssen dG verschitiende Óeltaztdt:laars van éétr cliéat 3;

De mate waarin de geboden zorg psychische klachten van de cliënt vermindert

í7e mate waarin de geboàen zargbijdraagf aan het welzijn van de clië,nt

De mate waarin de geboden zorg bijdraagt aan de tevredenheid van de clicnt

f Tle mate waarin de gehoden zorg bijdraagt aan hct vvelzijn vab de Famílie
I~ van de cliënt
i De doelmatigheid waarmce het zorgaanbod tot stand komt

De tijdsduur van de behandeiíng

}iet zoveel mogelijk ambulant helpen can de cliënt

Ck niet-curafieve dienstverleníng zaals'pmvetifits en consuilàtie

De mate waarin de geboden zorg bijdraagt aan de tevredenheid van de
verw ij zersltt u isartsen

Cijfa I Beter (t) ot
voor slechter (-)
GGZ
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Geef in de onderstaande lijst uw rapportcijfers voor de Stichting GGZ Midden-Brabant met betrekking tot
kw.ali~eit. U kun[ hierbij gebruik maken van de cijfers I tot en met 10, waarbij een 1 uer slecht betekent en een

10 uitstekend. Onder aan zijn nog een aantal regels opengelaten die u kunt gebruiken om iets tce te voegen.
Kunt u ook aangeven of onu hulpverleninglzorg beter (t) of slechter (-) is dan voor de Posie van RIAGGIJan

Wier? Deze laatste kolom hceft u nict in te wllen als u er toen (voor 1993) nog niet was.

Kwaliuiu-upecten Cijfer voor GGZ Beter (t) of
sleehler (-)

Er wordt goed of slecht gekeken waaraan de cliënt behaefte heeft -

De cliënt heeft veel (goed) of weinig (slecht) inspraak

i~e cliënt wordt goed of slecht geïttforraeerd over debeha1ldCtiiig ~'

De lengte van de wachtlijst ( tot u in behandeling kunt komen)

De toegang tot de behandeling {drempel) is gemakkelijk oimoei}ijk

De samenhang van behandelingen ( dag) klinisch I ambulant

be samenwerking tussea verschillendc instcllingen is gc~ed of sfecht

De cliënt wordt aangekeken op zijn psychiatrische behandeling

Dc zorgvuldigheid waarmee met uw gegevens wordt otngegean

De duidelijkheid van een voorgestelde behandeling

' Het behandelplan van een eJiënf

II~ De cliënt heefl verschillende behandelaars ~

' De verschillende behandelaars overleggen goed of slecht met elkaar

~
~ De behandelíng werkt

De behandelingverbctert het kvea van do cfiëni x~~ -

De cliënt is (on)tevreden

De familie van de cliënt is (on)ievreden ~~ ~;;~ ~`, ~e~ ? ~~,~-. ~ ~~C:t~;..-: ~. ;: ...
De kosten van de behandeling

De tijdsduur van de behandcling is goed of niet goed

Het zoveel mogelijk in eigen omgeving helpen van de cliënt

De service aan anderen, zoaJs de huisatts is gaed of sleehi

De verwijzedhuisarts is (on)tevreden
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JAARPLAN 1999 Raad van Bestuur (specifieke zaken bij circuits
en diensten)

Zorgvraag Dcel (verbereren Middel Concretiuring
van)

l.l Nagaan zorgvraag - Systematiuhe analyu, locaallrcgionaal - per circui[, jaarlijks
- Specifieke behoefte-analyulwp mferem centrum (eeeu.IpersoonlijkA.st.! -(Zuid) Ned.lMidden-
allocht.hrc.) Brabant

1.2 Cliènten-participa- - In 1998 ingestelde circuiwommissies evalueren - overlegmomemm~
tie - Samenwerkingsregeling ACR afstemrnen op clusmr GGZIRPCP - convenant

l.3 Comtnunícatie en - Citcuitaaaspreekpunten profderon bij huisartun - unwr psychiaters
Infonnatie - [nstellingsinfomuáepunt voor media pmfessionalisercn - comm. medewerkers

(braban[u alliantic)
- Integrale communiutieswemur evaluertn - overleg inventarisatie
- Kwaliteitsjaarverslag intem en estem communicercn - in alle eransm. [eams

Zorgaanbod Dcel Middel Concretiuring

2.I Capacireit (smring - Capaciteit eetst.IVHVlallaht. afstemmen -(supn) regionaal
op distributie- - Pmgrarnmarontwikkeling via programmacodrdinawren - doorlooptijd. inrensi-
schaarste manage- teit
ment) - Diensten (2096) ~ zorgvemieuwing (596) - 20-5-7596 verhouding

- Ask capaciteit opvoercn - l en 5 gespreksmadel

2.2 Tcegankelijkheid - Poortwachter: huis-, bedrijfs-, jeugdans lle lijns psycholoog IAMW - IOG mudel
- Aspect 'snelheid' verhogen ( I en 5 gespreksmodel) - zie ook 2.1
- Wachdijst verkorting door doelmatigheidsverhoging - halvering

2.3 Functionele samen- - Informatiuring regionaal (LOZ criteria) - 2Ak van het budget
hang - Van GGZMB cirouits naar rcgionale cisuits - PAAZIRIBW

- Samenwerkingsovereenkomst met GGz Eirdhoven (o.a. RácD) - brabantu alliantie

2.4 Regionale integratie - Besmurlijke integratie geest. en som. gezotdhedszorg - RIGGIGasthuisl
-'3e geldstroom' subsidies voor (supra) mgionale projecten - iMustrid babantu

alliantie

2.5 De-stigmatiuring - Verhouding le opnames PAAZIAPZ vergrown (rcgiovisie 1997) - t 10 R(crisisdiensq
- Evaluatie project'psycholoog op afroep' (met DHV) - t50 ~ FTE
- Diagnostiuh en Advies Centmm Midden-Btabant ontwikkelen - model Buis

Zorgproces Doel Middel Concretiuring

3.1 Verslaglegging - Evaluatie GGZMB dossier (in 1997 gesrardaardixerd, in 1998 - steekproefgewijs met
geimplementeerd) met een Kwaliteirsgericht InfomatieSysteem KWIS

- Electroniuring van het Medisch Dossier - EMD

3.2 IMicatiestelling - Herindicatie na bepaald aantal contacteNdagen - in programma
- RIO GGZ ( van centrale naar regionale voordeuq - zie ook 2.3

3.3 Behardelplan - Evaluatie met aarWacht voor afmrding hulpvedening - steekproefsgewijs
- Standurd behardelplan GGZ in gehele regio - PAAZ'en

3.4 Verwijzing - Moniwring invoeren ( instroom cure en care) - voor en msundeur
- Uitstroommarugement met Cliènt Yolg Systeem (CVS) - achmrdeur auwma-

tiurcn

3.5 Zorgco8rdinatie - Funcueboek implemenratic (rransmurale teams) - Hoofdbeh.:behandel
plan verantwuordelijke

- Ambubtnte rcgie en medische ( eind)verantwoordelijkheid - Hoofdbeh. t IusJ
psvchiamr

ACR - Algemene ClKntennad RIO - Regronaal W icaue Orgaan
RPCP - Regionasl PauènteNClifneen Pladorm Ask - Aanmekfing, urcning, kortdurcnd behand.
VHV - Vrouwenhulpverlening LOZ - Landelíjk Overleg Zorgvemieuwing
DHV - DistrKt Huisansen Vereniging IOG - IMicatie Overleg Geestelijke Gezondheidszorg



Znrgpmdukt Doel Middel Concretisering

4.1 Eftéctivireit - Kostendekkend budget - Budget ntio ~ 7~
- Realisatie produktie afspraken - Prod.lafspr. ~ I
- Realisatie budget afspraken - DetlbudgeUgemaakte

kosrsn ~ 1
- Indirecte tijdsbesteding kritisch bezien - zie ook 4.I0
- Zelfevaluatierappnn (1999) exteme audit (20IX)) - INK-model
- Benchmarking volgens doelmatigheid- en bedrijfsvceringpmfielen - Bakkenistll'rimbos:BlT

4.2 Kwaliteit bestaan - Meting in kader van INK - Inswment (v.Nieuw.)
- Scheiden van wonen en zorg - RVZ norm

4.3 Satisfactie cliënt - Enquére (1997) in 1999 herhaleNstandurdiseren -~ 6.9
- Cursussen clitntbejegening voor mrAewerkers - min. 25R, van de

medewtrkers

4.4 Belasting familie - Familieparticipatie in GGZ cluster en RPCP - via familierud
- Enque[ering ontwikkelen met Ypsilon - zie ook 4.2 en 4.3

4.S Dcelmatigheid - Ambulante klanten per J 100.000 BIT: 61174 (gemidd.luirerstl - ~65
(smring op produk- - Ambulan[e zittingen per f 100.000 BIT: 3201363 - ~400
tie - inzer-manage- - Ambulante zittingen per FTE BIT: 707I754 -~800
men0 - Ambulante klanten per FTE Bl1': 1361165 -~ l40

- Management percentage BIT: 19-27;6 - ~ 159G
- Overhead percentage BIT: 18-2596 - ~ 1596

'4.6 Behandelduur fver- - Gemiddelde klinische resp. deelujd verblijfsduur bij ontslag - ~ 4 resp. 6,5 nud
minderen) - Gemiddelde ambulante contactduur (BIT: 53-69 min) - ~ 50 min

- Gemiddelde ambulante zorgduur IBIT: gemidd. 12,7 rrtnd.) - ~ 8 mnd.
- Wachtlijst en verblijfslbehandelduur monitoring - individualiseren

4.7 Setting -'Thuis in de GGZ' realiseren (scheiden van wonen en zorg) - RVZ norm
fambulantiseren) -(Ambulantixring via) L7HP - versie 3

- Eerste opnames - 400
- Heropnames - 260
- Verpleegdagen - ~ 121.000
- Deehijdbehandelingen - ~ 73.000
- Ambulante verrichtingen - ~ 80.000

4.8 Dienstvedening - Ask en preventie extem, geestelijke verzorging intem pmfileren - Folders
- Wetenschappelijke onderbouwing vraaglaanbodlproceslprodukr, project - KUB

persoonlijkheidsst.
- Afs[emming van produkten en personeeladm. - 1 systeem
- Inteme klantgerichtheid dienstenlnrcuits - Enquéte ~ 6

4.9 Sa[isfactie verwijzer - Contactverberering huisarts-specialist - Circuit unspreekpunt
- Enquéte (1997) in 1999 herhalenlstandaardiseren - Tweejaadijks

4.10 Satisfacrie mede- - Beschikbaarheidsfactor personeel (BIT: 9019396) (gemidd.luitersp -~ 9296
werkers - Aantal klanten per 100 zirtingen (BIT: 18,9I24,896) - ~ 20~

-Zickteveauimvertninderen (BIT:6I13Y~) - ~ 656
- Overleg Ifreq., rijd, discipline, papier) vermindercn - met 3096 (zie 1.3)
- Enquéte 11997) in 1999 herhalen stardurdisercn - tweejurlijks
- Instrument behandelmodulen --~PFP automatiseren - 2 z perjaar check
- Opleiding in kader kwaliteit eigen functie - opleidingsplan 759G

budge[
- Van Ponctioneringsgesprckken ruar beoordelingsgesprekken - Tenminste in F.D.
- Expenmem hi)z-~mdrrr heloning - F.D.
- Belang~relhng,rep~trnue mteme func[ies - Meldmg P 8r O

B!T: ....!.... - Rapport BakkemsUTnmbos: gemiddeldeluiterste wurde
INK - Ins[ituu[ Nederlandse kwali[eit
RVZ - Raad voor de Vulksgezordheid en Zorg
KUB - Katholieke Universiteit Brabant
PFP - Persuneels Fomutie Plan
LTHP - Lange Termijn Huisvestings Plan

WvHiMvSl98-264
14 ok[oher 1998
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Gemiddeld bedrag Midden-Brabant

Budcte t Mi dden -Brabant
Is tot stand gekomen door de budgetten 1996 en 1997 van de
instellingen die geestelíjke gezondheidszorg leveren aan de
inwoners in de regio Midden-Brabant. Dit zijn in Tilburg: GGZ
Midden-Brabant, RIBW en de PAAZ'en van het St. Elisabeth
Ziekenhuis en TweeSteden ziekenhuis. In Breda zijn dit: De
Mark en Kentron, die beiden een groter verzorgingsgebied
hebben dan Midden-Brabant.
Voor alle instellingen is uitgegaan van het budget aanvaardba-
re kosten, inclusief kapitaalslasten, behalve voor de PAAZ.
Het bedrag van de PAAZ is berekend aan de hand van de budget-
parameters t.b.v. de PAAZ-functie, dus exclusief kapitaalslas-
ten. Het budget van De Mark en Kentron is naar rato van het
aantal inwoners in Midden-Brabant, ten opzichte van het totale
werkgebied van beide instellingen 40á, toegerekend aan de
regio Midden-Brabant. Deze toerekening is royaal.

Inwoners Midden-Brabant
Het aantal inwoners in Midden-Brabant voor 1996 en 1997 is
afkomstig van de provincie Noord-Brabant en is de stand per 1
januari van het jaar.
Ook de verdeelsleutel van de toerekening van de bovenregionale
instellingen De Mark en Kentron is op basis van gegevens van
de provincie over 1996 en 1997 berekend.

Gemiddeld bedrag Noord-Brabant

Budcret Noord-Brabant
Als grondslag voor de berekening zijn de budgetten van alle
intramurale instellingen in Noord-Brabant opgeteld. Als bronzijn de jaarverslagen van de instellingen gebruikt (totaalop-
gave NZi). Dit bedrag is opgeplust met een bedrag voor semimu-
rale en extramurale voorzieningen.
Het bedrag voor de semi- en extramurale voorzieningen is nietbeschikbaar, daarom is een extrapolatiesleutel gebruikt,afgeleid van de landelijke verhouding tussen het bedrag be-steed aan semi- en extramurale voorzieningen ten opzichte vanhet totaal voor geestelijke gezondheidszorg (zie hierna),exclusief TBS-instellingen, inclusief kapitaalslasten. Deverhouding is ontleent aan tabel 5.1 van het FOZ 1999.
Gemiddeld bedrag Nederland
Bud4et Nederland
Dit bedrag is rechtstreeks ontleent aan tabel 5.1 van het FOZ1999, exclusief TBS-instellingen, inclusief kapitaalslasten.
De normbedragen per ínwoner zijn berekend door de budgetten tedelen door het aantal inwoners op resp. 1 januari 1996 en 1
januari 1997.
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