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1. Samenvatting  
 
 
Het veranderingsproces van de zorg in Nederland dat drie jaar geleden werd ingezet is nog in volle gang. Met 
periodiek onderzoek onder de achterban wil MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid monitoren hoe dit 
veranderingsproces zich voltrekt. De vele veranderingen in de langdurige zorg van de afgelopen jaren raken ook 
mensen met psychische aandoeningen. 
 
De veranderingen in de ggz-zorg die vanaf 2015 zijn ingezet, zoals ambulantisering, Basis GGZ, decentralisatie van 
de AWBZ en toegang tot de langdurige ggz (Wlz), zijn de aanleiding voor de monitor. Ruim anderhalf jaar geleden 
(juni 2016) hebben we de eerste meting gedaan. Sindsdien zijn nieuwe ontwikkelingen in gang gezet om de zorg en 
ondersteuning voor mensen met psychische aandoeningen te verbeteren. De veranderingen in de periode tussen 
de eerste monitor (medio 2016) en de tweede monitor zijn vooral gericht op de toegang tot acute zorg en de 
wachtlijstaanpak, op lokale zorgketens, herstelactiviteiten en op het gebruik van kwaliteitsstandaarden. Die 
veranderingen bieden aanknopingspunten voor deze tweede monitor, die eind 2017 plaatsvond.  
De vraag is: Merken cliënten en hun naasten in Nederland wat er sinds 2016 is veranderd, hoe ervaren ze deze 
veranderingen en welke ideeën hebben zij? 
 
Met de periodieke metingen kan vinger een aan de pols worden gehouden hoe de veranderingen zich voltrekken 
en tevens worden geïdentificeerd waar extra (bij-)sturing nodig is.  
 
In het onderzoek zijn cliënten van 18 jaar en ouder betrokken en hun naasten en mantelzorgers. Daarbij gaat het 
om ervaringen uit het hele land: 300 in 2016 en 762 in 2017. In beide jaren zijn reacties verzameld van leden van 
het panel van MIND en via een oproep naar lokale en landelijke cliënten- en familieorganisaties en ggz-instellingen.  
 
Mensen met psychische aandoeningen en hun naasten uit heel Nederland maken u in dit rapport deelgenoot van 
de ervaringen die zij in 2017 hadden met de crisiszorg. Ook zijn er mensen die een psychische crisis juist konden 
voorkomen door mee te doen aan preventieve of herstelgerichte activiteiten. Dit geeft een beeld waar we nu staan 
in vergelijking met een jaar geleden als het gaat om crisisopvang en -zorg, nazorg, preventie, herstel, informele zorg 
en ervaringsdeskundigheid. Waar mogelijk worden opvallende ervaringen en verschillen per regio benoemd. 
Tevens geven deelnemers aan het onderzoek goede voorbeelden en suggesties voor waar het beter kan.  
 
De belangrijkste conclusies en aanbevelingen volgen hieronder.  
 

1.1. De belangrijkste verschillen en overeenkomsten met de eerste monitor 
 
Mensen met psychische crisis zoeken hulp bij meer instanties dan voorheen en wachttijden nemen toe 
Mensen met een psychische crisis zochten in 2017 naar verhouding vaker hulp bij twee of meer instanties. De helft 
deed dat en dit is meer dan vorig jaar (13% meer). De slechte bereikbaarheid van instanties was daarvoor een 
reden. Mensen meldden de crisis vaker bij de eigen begeleiders dan bij de eerste monitor. Degenen die alléén hulp 
zochten bij hun behandelaar of hun huisarts, waren daarover het meest positief. 
Daarnaast is het onderkennen van de ernst van de crisis nog steeds een heikel punt. De keuzes die tijdens de triage 
werden gemaakt, waren onduidelijk voor cliënten en naasten. In veel gevallen was extern vervoer naar de 
crisisopvang of beoordelingslocatie niet nodig. Maar het was voor cliënten en naasten niet altijd mogelijk of 
verantwoord om dit zelf te regelen. Vier op de vijf mensen waren positief over het geboden vervoer. 
De wachttijden voor ambulante zorg namen toe; de meesten moesten daar langer op wachten dan voorheen. 
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Zorg tijdens de opname is meer gericht op niet-medicamenteuze behandeling, maar niet op het leven na ontslag 
Tijdens de crisisopname werden er meer dan voorheen interventies ingezet om de crisis te beheersen zoals 
psychiatrische behandeling, gesprek, therapie en activiteiten en minder medicatie. Ook was er in 2017 vaker sprake 
van een veilige omgeving en toezicht. Ruim een derde van degenen die opgenomen waren, hadden ervaren dat de 
opname en de zorg geholpen hebben om crisis te voorkomen, uit te stellen of te verminderen. Evenveel als bij de 
vorige monitor. Mensen waren negatief over de opname als er naast symptoombestrijding of de-escalatie weinig of 
geen behandeling, gesprekken of activiteiten plaatsvonden. Over de locatie van de crisisopvang waren mensen 
positiever dan voorheen (9% meer), maar de communicatie over het moment van ontslag en de voorbereiding 
daarop, kon worden verbeterd. 
   
Meer ambulante zorg, maar nog altijd veel mensen die geen zorg bij crisis krijgen 
Het aantal deelnemers dat werd opgenomen bij een crisis was fors gedaald (met 20%) en het aantal mensen dat 
zorg thuis kreeg, was fors toegenomen (met 25%). Daar moest een kwart van de mensen overigens wel langer op 
wachten dan voorheen. Het aantal mensen dat bij een crisis geen zorg kreeg, bleef steken op 28%. Dat is nog 
steeds hoog. Redenen die daarvoor werden genoemd waren onder meer dat hulpverleners de crisis niet ernstig 
genoeg vonden, dat er geen crisisplaatsen beschikbaar waren, of dat de instelling niet gespecialiseerd was in de 
betreffende aandoening. Het uitblijven van zorg leidde meestal tot het escaleren van de crisis, tot overbelasting 
van naasten en tot (verdere) ontwrichting van de situatie. Meer mensen dan bij de eerste monitor hadden die 
periode als negatief ervaren (21% meer). 
 
Ambulante zorg wordt anders en is effectiever geworden 
De zorg die mensen thuis kregen, werd vaker aangeboden door middel van digitale contacten met hulpverleners, 
dan door face-to-face contact en er werd in de thuissituatie minder medicatie ingezet dan voorheen. Ook gingen 
mensen vaker naar de hulpverleners toe, dan dat die bij hen thuiskwamen. Dit had overigens geen invloed op de 
waardering die mensen voor de ambulante zorg hadden. Die bleef gelijk, maar was wel veel hoger dan de 
waardering die mensen hadden voor crisisopname (23% meer positief). Mensen vonden daarnaast ook, dat 
ambulante zorg meer dan crisisopname bijdroeg aan het voorkomen, uitstellen en verminderen dan crisis (15% 
meer). Er bleef kritiek op de frequentie van de ambulante zorg in de thuissituatie en de bereikbaarheid van (F)ACT-
teams.  
 
Meer aandacht voor herstel dan voor crisispreventie en time-out 
Mensen kregen minder vaak informatie over preventieve voorzieningen dan voorheen (11% minder), maar 
daartegenover staat dat twee op de vijf mensen wel informatie had gekregen over herstelgerichte activiteiten, en 
dat is nieuw. Het volgen van cursussen over herstel, zoals WRAP en het bezoeken van een zelfregiecentrum of 
herstelacademie droegen het meeste bij aan herstel en hadden ook een preventief effect. Mensen maakten minder 
gebruik van time-out-voorzieningen, Bed, Stoel of Telefoon op recept, omdat die minder beschikbaar waren, maar 
vonden wel dat deze voorzieningen hielpen om crisis te voorkomen, uit te stellen of te verminderen. Ook gaven 
twee op de vijf mensen aan dat hun contacten met professionele hulpverleners (behandelaar, therapeut, 
gespecialiseerde begeleider, huisarts en POH GGZ bijdroegen aan herstel en typeerden die contacten als 
herstelgericht.   
  
Minder gebruik van Crisiskaart en signaleringsplan, maar wel effectief 
Minder mensen maakten gebruik van hulpmiddelen dan voorheen (ca. 12% minder). Vooral signaleringsplannen 
werden minder vaak gebruikt. Een kwart van de mensen maakte gebruik van de Crisiskaart en de Triadekaart werd 
(nog steeds) nauwelijks gebruikt. Wel vonden meer mensen dat hun hulpmiddelen hielpen om crisis te voorkomen, 
uit te stellen of te verminderen. De Life Chart en WhatsApps scoorden daarbij het hoogst. Iets minder, maar nog 
altijd bijna een derde van de gebruikers vond dat het signaleringsplan en Crisiskaart daarbij hielpen. Ook WRAP 
werd als hulpmiddel genoemd. Overigens hadden veel mensen nog nooit van deze hulpmiddelen gehoord (14% 
meer dan voorheen) en bij een op de tien werken ze niet. Er waren evenals bij de eerste monitor nog steeds 
instellingen die er niet mee willen werken of ze niet benutten. 
 
De inzet van ervaringsdeskundigheid neemt een vlucht  
Het aantal contacten met ervaringsdeskundigen was flink gegroeid in vergelijking met de eerste monitor (18%): 
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veel meer mensen maakten hiervan gebruik. En de waardering voor hun inzet was ook fors toegenomen; voor 
familie-ervaringsdeskundigen het meest. Velen vonden ook dat de inzet van ervaringsdeskundigheid heeft 
geholpen om crisis te voorkomen, uit te stellen of te verminderen. Omdat dit had bijgedragen aan hun zelfinzicht 
en omdat ze daarna beter met hun problemen of hun gedrag en emoties konden omgaan. 
 
Informele hulp van familieleden loopt terug 
Ruim de helft van de cliënten kreeg informele hulp vanuit hun sociale netwerk. Het aantal mensen dat geen contact 
met familie heeft, was gestegen (met 11%). In vergelijking met de eerste monitor was het percentage familieleden 
dat hulp bood, teruggelopen en ook het aandeel dat buren leverden. Mensen waardeerden de informele hulp des 
te meer: hun waardering was gestegen (met 18%).  
Overigens werd informele hulp minder vaak gegeven aan cliënten die tijdens de crisis opgenomen waren dan aan 
cliënten die zorg kregen in de thuissituatie. Cliënten die na een crisismelding helemaal geen zorg ontvingen, kregen 
het minste informele hulp. De cliënten vonden dat informele hulp het minste bijdroeg aan het uitstellen, 
voorkomen of verminderen van de crisis, als ze daarnaast geen professionele zorg kregen. De mantelzorgers die 
deze hulp gaven, waren daarover minder positief dan de cliënten.  Mantelzorgers kregen overigens zelf ook 
informele steun en die waardeerden zij, maar zij vonden het onvoldoende om hen echt te helpen.  
 
De aandoening blijft, dus er was vaker zorg nodig, maar ook die zorg is veranderd   
De cliënten met langdurende psychische aandoeningen maakten in het jaar voorafgaand aan deze tweede monitor 
meer gebruik van zorg gefinancierd uit de zorgverzekeringswet (15%) en minder van zorg en ondersteuning vanuit 
de Wmo (11%). Zij vonden dat de zorg die ze eerder kregen ten dele had bijgedragen aan het voorkomen, uitstellen 
of verminderen van crisis. Ook is het aantal deelnemers met een gedwongen opname (met een maatregel) fors 
gestegen in vergelijking met de eerste monitor (met 22%). Velen van hen gaven aan dat zij vaak al eerder 
tevergeefs om vrijwillige zorg en behandeling hadden gevraagd. Bemoeizorg of vrijwillige zorg in een vroeger 
stadium had volgens hen de gedwongen opname kunnen voorkomen. Maar daarbij zijn veel partijen en financiers 
betrokken en dat leidde niet tot snelle inzet van adequate zorg. 
 
Op de overige onderwerpen zijn er geen significante verschillen. 
 

1.2. De belangrijkste aandachtspunten en aanbevelingen 
 
Punten voor verbetering en aandachtspunten zijn:  
 

 Maak de verwijzing en beoordeling van psychische crisis transparanter 

• Biedt meer keuze-ondersteunende informatie. Bij voorkeur digitaal. Dat maakt mensen zelfredzamer. Zorg 
ook voor betere bekendheid en 24/7 bereikbaarheid van de meldpunten voor acute én voor niet-acute 
situaties. 

• Kennis en ervaring van cliënten met langdurende psychische aandoening en hun naasten kan beter 
worden benut bij crisisbeoordeling, in de ggz-zorg en binnen gemeenten. Open communicatie en 
informatie-uitwisseling van de hulpverlener die de crisismelding krijgt met cliënten, naasten en andere 
hulpverleners ten behoeve van de beoordeling van de ernst van de crisis is van belang. 

• Geef wijkteams meer handvatten om sneller een dreigende crisis te signaleren en invloed om interventies 
te bieden en zorg op te schalen. 

• Maak een adequate inschatting of cliënt en naasten tijdens de crisis het vervoer naar de opvanglocatie zelf 
kunnen regelen en of dit veilig kan. Ontwikkel manieren van vervoer rondom de crisiszorg die zo min 
mogelijk stigmatiserend zijn. En pas zo nodig regelgeving en financiering aan om nieuwe vormen van 
vervoer in te zetten.  

 

 Maak wachten op crisiszorg overbodig en draaglijk en zet meteen alternatieve vormen van zorg in 

• Zorg voor extra crisisplaatsen in regio’s waar die er onvoldoende zijn en maak afspraken over de 
beschikbaarheid van ‘noodbedden’ in de regio. Maak regionaal sluitende afspraken over verwijzing bij 
crisismelding en evalueer deze afspraken met gebruikersorganisaties.  
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• Stel in elke regio een persoon of instantie aan die in het belang van de cliënt een beslissing kan forceren 
als iemand vastloopt in het systeem 

• Geef psychiatrische crisisbehandeling thuis tijdens het wachten op een crisisopname. Zet meer 
hulpverleners en meer teams in om thuis zorg te bieden of biedt cliënten al tijdens de wachttijd extra 
ambulante zorg, bijvoorbeeld door contact met gespecialiseerde hulpverleners, face-to-face, telefonisch of 
digitaal. 

• Biedt naasten die dat nodig hebben ondersteuning als er -om wat voor reden dan ook- geen opname of 
ggz-zorg, of ambulante zorg geboden kan worden. Informeer hen ongevraagd over mogelijkheden die hun 
mantelzorgtaken in dergelijke omstandigheden kunnen verlichten.  

 

 Maak cliënten zelfredzamer tijdens de crisisopname door eigen regie terug te geven waar het kan 

• Opname biedt het meeste soelaas wanneer het wegnemen van de oorzaken van de crisis en het omgaan 
met de aandoening aandacht krijgt en niet alleen de-escalatie. Wees transparant over het waarom van de 
geboden interventies en maak -zodra dit mogelijk is- afspraken over wat cliënt zelf kan bijdragen aan zijn 
behandeldoelen.  

• De aanwezigheid en aanspreekbaarheid van begeleiders tijdens de opname zorgt voor veiligheid. Neem de 
argumenten van familie mee bij het inzetten of versoepelen van vrijheid beperkende maatregelen of 
verlof.   

• Als herstelondersteuning onderdeel uitmaakt van reguliere behandeling en begeleiding in de ggz, is er 
minder kans op terugval na ontslag. Overleg met cliënt en naasten over de opnameduur en het 
ontslagmoment en bereid de terugkeer naar huis samen met hen voor.  

• De zorginstelling, de gemeente en de zorgverleners in de thuissituatie spannen zich ervoor in en bewaken 
dat de vervolgvoorzieningen in de thuissituatie tijdig geregeld zijn. Snelle implementatie van de 
‘Werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf’ kan hieraan bijdragen.  
 

 Er is verruiming nodig van ambulante zorg  

• Zorg thuis vanuit integraal werkende teams moet mogelijk zijn voor meer uren per week, met een hogere 
frequentie en voor een langere periode dan momenteel. En zorg voor betere bereikbaarheid van 
thuiszorgverleners en voor hulp op afroep in noodsituaties. 

• Maak de communicatie lijnen korter tussen hulpverleners als er meerdere instanties en loketten bij de 
zorg thuis betrokken zijn.  

• Geef integraal werkende teams (zoals IHT of (F)ACT) en sociale wijkteams meer doorzettingsmacht om een 
time-out-plek of crisisplek te regelen als het nodig is.  

 

 Beter aansluitende en doelgerichte nazorg na opname kan terugval voorkomen 

• Als terugval na crisisopname dreigt, biedt dan nazorg aan die naadloos aansluit op de opname. 

• Richt de nazorg erop dat de cliënten hun vaardigheden (beter) leren inzetten ter voorkoming of uitstel van 
crisis. 

• Zorg voor continuïteit van vertrouwde hulpverleners, laat geen lacunes vallen en kom afspraken na; zeker 
bij cliënten die dreigen ontregeld te raken door onzekerheid. En maak duidelijke afspraken over 
bereikbaarheid (ook met naasten) en over bezoek en kom deze na.  

 Preventie en herstelactiviteiten verhogen de kwaliteit van leven en dat is ook maatschappelijke winst 

• Biedt informatie aan cliënten over de mogelijkheden voor preventie en herstel. Zowel tijdens opname als 
in de thuissituatie, als via de huisarts of POH GGZ. Zodat ze daarin hun eigen weg kunnen vinden. 

• Faciliteer de uitbreiding van het aantal zelfregiecentra die samen met ervaringsdeskundigen worden 
opgebouwd en in stand gehouden. Om herstelprocessen te kunnen blijven ondersteunen.  

• Zet zelfhulpgroepen en laagdrempelige mogelijkheden voor lotgenotencontact ook in binnen het sociaal 
domein. Deze dragen bij aan de eigen kracht en het zelfoplossend vermogen van mensen. 

• Maak meer time-out-voorzieningen en Bed, Stoel of Telefoon op recept beschikbaar. En maak ze ook 
laagdrempelig ‘zonder recept’ toegankelijk om (escalatie van) crisis te kunnen voorkomen. 

• Zet meer ggz-ervaringsdeskundigen in binnen sociale wijkteams en kijk samen met de cliënt welke 
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ondersteuning zij kunnen bieden.  
 

 Hulpmiddelen helpen cliënten en hulpverleners  

• Maak het gebruik van een signaleringsplan, Crisiskaart en Triadekaart een vast onderdeel van een 
behandelingstraject en oefen met cliënten in het toepassen ervan, zodat zij zelf (beter) sturing kunnen 
geven en een crisis kunnen voorkomen. En check regelmatig of de gegevens actueel zijn en houd ze bij. 

• Stimuleer dat instanties bij een cliënt in crisis altijd vragen naar een Crisiskaart of Triadekaart en dat 
hulpverleners ernaar handelen. 

• Zet zelfhulpmiddelen zoals WhatsApp (en eventueel Life Chart) in om te bevorderen dat de cliënt meer 
regie krijgt. En wanneer deze niet bij de cliënt past, zoek dan samen naar een ander bruikbaar hulpmiddel. 

 

 Geef ervaringsdeskundigheid een podium in alle facetten van het leven  

• Bevorder de inzet van meer ervaringsdeskundigheid in alle geledingen van de keten: dus ook in 
gemeenten, bij sociale wijkteams, in de Basis GGZ en in de ggz-instellingen inclusief de crisisopvang. Schep 
hier samen met ervaringsdeskundigen voorwaarden voor en waak voor verdringing van betaalde arbeid.  

• Informeer cliënten en naasten over de mogelijkheden van (familie-)ervaringsdeskundigen in een zo vroeg 
mogelijk stadium. Dus als een psychische aandoening zich voor het eerst manifesteert, als ondersteuning 
in de ‘gewone’ leefsituatie. 

• Uitbreiding van opleidingen tot ervaringsdeskundige en tevens de ervaringsdeskundigheid vaker inzetten 
bij opleidingen en bijscholingen van relevante beroepsgroepen: huisartsen, POH GGZ, sociaalpedagogische 
dienstverlening, maatschappelijk werk, gespecialiseerde verpleging.  

 

 Steun mantelzorgers meer bij hun mantelzorgtaken en help cliënten een sociaal netwerk op te bouwen 

• Mantelzorgers voor naasten met een psychische aandoening hebben doorgaans een zware taak. Geef 
sociale wijkteams handvatten om goed in te schatten of naasten kunnen mantelzorgen en tijdig zorg of 
hulp kunnen inschakelen.   

• Breng in de gemeente en in de ggz de mantelzorgers in contact met familie-ervaringsdeskundigen of 
lotgenotengroepen en wijs op de mogelijkheden van familie-organisaties.  

• Help cliënten die geen sociaal netwerk hebben erbij om een nieuwe kring van relevante anderen op te 
bouwen. Zoek binnen de ggz en de gemeente naar laagdrempelige mogelijkheden. 

 Concrete stappen om de ambulante zorg te verbeteren en escalatie en dwang te verminderen 

• Goede registratie van het aantal gedwongen opnames en dwangtoepassingen zowel binnen als buiten 
instellingen is nodig om zicht te krijgen op verschillen en oorzaken.  

• Om de noodzaak voor dwang te verminderen, zijn laagdrempelige en toegankelijke bemoeizorg en meer 
mogelijkheden voor vrijwillige time-out cruciaal. Ook zijn investeringen nodig in preventie, 
vroegsignalering en vrijwillige behandeling. 

• Tot slot kunnen concrete regionale plannen voor ambulante zorg, ondersteuning, wonen en participatie 
voor mensen met psychische aandoeningen helpen om de impasse te doorbreken die zij ervaren in de 
ambulantisering. Maak transparante doelstellingen per regio waarvan de voortgang worden gemonitord. 
Zodat goede initiatieven vanuit diverse domeinen tot een minder fragmentarisch samenhangend en 
integraal geheel worden. 
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2. Aanleiding van het ervaringsonderzoek 
 
In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van welke ontwikkelingen in de ggz-zorg de achtergrond vormen voor dit 
onderzoek. Door de stelselwijzigingen in de zorg in de afgelopen jaren, is het zorggebruik veranderd. In dit 
onderzoek staat de vraag centraal hoe cliënten en naasten deze veranderingen ervaren.  
 

2.1. Inleiding 
 
De stelselwijzigingen die sinds 2015 in de ggz gaande zijn, zoals de ambulantisering, de Basis GGZ, de 
decentralisatie van de AWBZ en de toegang tot de langdurige ggz, vormen de aanleiding voor dit onderzoek. We 
kijken periodiek naar hoe deze veranderingen voor mensen in de praktijk uitpakken, waar knelpunten optreden 
maar ook waar het goed gaat. De doelgroep voor dit onderzoek zijn mensen van 18 jaar en ouder die hulp zochten 
voor hun psychische crisis en mensen die een crisis juist konden voorkomen door preventie en herstelgerichte 
activiteiten. Alle fasen van crisiszorg worden in het onderzoek onder de loep genomen, van eerste signalering naar 
opname tot nazorg. Daarnaast worden ook de zorggeschiedenis onderzocht en preventie en herstel.   
  
Het onderzoek wordt uitgevoerd door MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid in opdracht van het 
programma Zorg Veranderti.  Dat programma heeft tot doel dat mensen grip houden op hun eigen situatie en 
passende oplossingen vinden voor hun leven, in zorg en ondersteuning. Dat doet Zorg Verandert door middel van 
bijeenkomsten, handige hulpmiddelen en het signaleren van knelpunten. Het programma wordt uitgevoerd in 
samenwerking met elf landelijke cliënten-, patiënten- en belangenorganisaties, waaronder MIND. 
Daarnaast monitort het programma veranderingen in de zorg en de ervaringen van cliënten en familieleden met 
die veranderingen. Zorg Verandert gebruikt hiervoor een digitaal signaalpunt, haalt feedback op tijdens lokale 
bijeenkomsten met zorggebruikers, mantelzorgers en familieleden en doet verdiepend onderzoek op thema’s die 
met de transitie samenhangen, zoals crisisopvang en -zorg in de ggz. 
 

2.2. Wie maken gebruik van de ggz en van crisiszorg?  
 
Twee op de vijf volwassenen krijgen in hun leven te maken met psychische aandoeningen, blijkt uit studies van het 
Trimbos Instituutii. Dit kunnen relatief lichte of tijdelijke problemen zijn, bijvoorbeeld een burn-out, of het verlies 
van een partner, waarbij mensen na een kortdurende behandeling hun eigen weg weer vinden. Of zware en 
langdurige problemen, bijvoorbeeld oorlogstrauma of psychose, waarbij langdurig zorg nodig is.  
Niet al die mensen zoeken of krijgen hulp. Het aantal mensen dat hulp krijgt van een praktijkondersteuner ggz of bij 
de generalistische Basis GGZ neemt de afgelopen jaren toe vergeleken met het aantal mensen dat zorg krijgt van 
een psychiater of in een instelling. In 2015 zijn dit ongeveer 544.400 mensen in de (tweedelijns) specialistische ggziii 
en ongeveer 634.900 bij de praktijkondersteuner en de generalistische Basis GGZiv.  
 
In Nederland zijn ca. 281.000 mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen van langdurige aard (EPA)v. Het 
overgrote deel van deze mensen woont zelfstandig. Circa driekwart ontvangt zorg vanuit de Zorgverzekeringswet, 
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of een combinatie daarvan. Soms hebben zij tussentijds te maken 
met kortdurende opnames wanneer sprake is van een terugval.  
Het aantal mensen dat bij acute psychische problemen crisiszorg gebruikt, neemt de afgelopen jaren afvi. In 2014 
maakten ongeveer 53.300 mensen gebruik van crisiszorg en in 2016 is dit gedaald tot ongeveer 48.100. Bijna een 
vijfde van hen deed dat meerdere malen per jaar (soms tien keer of meer). Tegenover afname van het aantal crisis-
DBC’s staat een toename van het aantal gedwongen opnames in de afgelopen jarenvii.  
 
Crisiszorg wordt geboden met en zonder verblijf (crisisopname). Iemand kan worden opgenomen op een High 
Intensive Care of een crisisafdeling van een ggz-instelling. Meestal is dit de grootste ggz-instelling in de regioviii, 
maar het kan ook een crisisplaats zijn in een instelling voor verslavingszorg of forensische psychiatrie of op een 
psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ) of een universitair ziekenhuis (PUK). Het aantal 
cliënten dat werd opgenomen, was in 2014 bijna een vijfde (19%) van het totale aantal cliënten met crisiszorg. In 

http://www.zorgverandert.nl/bijeenkomsten
http://www.zorgverandert.nl/handig-voor-u
https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/zorgverandert
http://www.zorgverandert.nl/over-ons/partners
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2016 is dit gedaald tot iets minder dan 16%. De gemiddelde verblijfsduur bij een opname ligt rond de zeven dagen. 
De cijfers over 2017 zijn nog niet definitief bekend, maar liggen naar verwachting lager.  
 
Uit de peilingen van de Monitor Zorg Verandertix blijkt dat ruim een op de vijf deelnemers in 2015 en 2016 met een 
psychische crisis te maken heeft gehad. Het percentage dat aangaf dat ze tijdig hulp hadden gekregen, bleef steken 
op 42% en slechts een op de zeven kreeg hulp bij het voorkomen of eerder herkennen van een crisissituatie.  
 

2.3. Veranderingen in de zorg en in het zorggebruik 
 
Sinds 2014 verschuift de intramurale zorg in de ggz naar zorg in de thuissituatie. Dit is het gevolg van de invoering 
van de ambulantisering en de generalistische Basis GGZ, de decentralisatie van de AWBZ en de verandering in de 
toegang tot de langdurige ggz (Wlz).  
 
Ambulantisering 
Over de ambulantisering zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en veldpartijen in het Bestuurlijk 
Akkoord GGZ 2014-2017x. Een van de doelen was de afbouw van een derde deel van de bedden in 2020 ten 
opzichte van 2008 door kortere opnameduur en door uitstroom van cliënten uit de langdurige intramurale zorg. Uit 
onderzoeken naar de ambulantisering en langdurende zorg door het Trimbos Instituut bleek dat dit doel eind 2016 
al werd behaaldxi. Sinds 2012 heeft de klinische ggz1 anno 2016 bijna 20% minder plaatsen voor langdurig en 
tijdelijk verblijf (ca. 16.000) en het Beschermd wonen ca. 7% minder plaatsen (ca. 16.500). 
Het andere doel, een landelijk dekkend aanbod van ambulante zorg en begeleiding loopt daarbij nog achter. Dit 
ambulante aanbod moet het mogelijk maken dat mensen met ernstig psychische aandoeningen die in de wijk 
wonen, in beeld blijven en levensbrede ondersteuning krijgen. Deze zorg wordt bij voorkeur geleverd door 
multidisciplinaire teams, zoals bijvoorbeeld de (F)ACT-teamsxii en IHT-teams. In 2016 waren er 300 gecertificeerde 
(F)ACT-teams2 die toen ca. 70.000 cliënten in zorg hadden. Dit aantal is niet meer gegroeidxiii. Per medio 2016 zijn 
er ca. 40 IHT-teams in Nederland die psychiatrische crisisbehandeling thuis biedenxiv. 
 
Basis GGZ 
Al eerder werd de generalistische Basis GGZ ingevoerd, die het onder meer mogelijk maakt dat mensen met een 
chronische maar stabiele aandoening uit de tweede lijn (gespecialiseerde ggz) terug kunnen stromen naar de Basis 
GGZ (huisarts en de praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ). Het blijkt echter dat zich bij de Basis GGZ vooral nieuwe 
cliënten melden, die nog niet eerder ggz-zorg ontvingen. Voor een zorgvuldige overgang van cliënten uit de tweede 
lijn naar de Basis GGZ moeten dossiers worden overgedragen naar hulpverleners in de Basis GGZ. Ook moet in de 
Basis GGZ voldoende deskundigheid aanwezig zijn om deze ggz-zorg te bieden. Dat die verschuiving langzaam 
verloopt, komt mede omdat deze voorwaarden in de praktijk nog onvoldoende tot stand komen. De samenwerking 
tussen de Basis GGZ en de tweedelijnszorg kan worden verbeterd, volgens de Monitor generalistische Basis GGZxv.  
 
Decentralisatie AWBZ 
Gemeenten zijn sinds 2015 in de Wmo verantwoordelijk voor goede dagbesteding, individuele begeleiding, 
kortdurend verblijf en Beschermd wonen3, die voorheen onder de AWBZ vielen. Doel van de decentralisatie was 
om beter integrale en maatwerkoplossingen te kunnen bieden en de eigen kracht en samenredzaamheid in de 
samenleving beter te benutten. De decentralisatie is weliswaar afgerond, maar laat nog veel kansen onbenut, zo 
blijkt uit ervaringsonderzoekenxvi.  
De gemeenten zijn geen partner in het Bestuurlijk Akkoord maar daarin werd wel de noodzaak tot samenwerking 
met gemeenten benadrukt. De ambulante teams, de sociale wijkteams en andere lokale sociale voorzieningenxvii 
spelen immers een belangrijke rol om participatie te bevorderen. De VNG is dan ook beoogd partner voor een 
nieuw hoofdlijnenakkoord dat in 2018 gesloten zal worden.   
 
Langdurige ggz (Wlz) 

                                                             
1 Plaatsen gefinancierd onder de ZvW, Wlz en Jeugdwet, excl. sectorvreemde plaatsen. 
2 En 100 niet-gecertificeerde (F)ACT-teams.  
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In samenhang met bovenstaande veranderingen is ook de toegang tot de langdurige verblijfszorg veranderd: 
mensen met psychische aandoeningen die geen behandeling nodig hebben, komen vanaf 2015 in principe niet 
meer in aanmerking voor verblijf onder de Wet langdurige zorg. Als er tijdelijk behandeling en verblijf nodig zijn, 
valt de eerste drie jaar onder de Zorgverzekeringswet. Het nieuwe Kabinet heeft de toegang tot de Wlz opgepakt 
en dit zal waarschijnlijk tot wetswijzigingen leiden in 2020.  

 
2.4. Welke vragen willen we met dit onderzoek beantwoorden? 
 
In dit ervaringsonderzoek worden gedurende de periode 2016-2018 ervaringen verzameld van cliënten en 
naastbetrokkenen. Dit doen we om meer inzicht te krijgen in de aard en context van knelpunten, de mogelijkheden 
voor bijsturing, best practices en een helpende hand te kunnen bieden aan de praktijk om bepaalde vraagstukken 
beter te kunnen aanpakken. Die ervaringen kunnen betrekking hebben op perioden dat het minder goed gaat, 
bijvoorbeeld bij een psychische crisis, op de crisisopvang, de zorg tijdens en na de crisis. Ook wordt in beeld 
gebracht welke zorg en ondersteuning cliënten gebruiken in perioden dat het beter gaat. Met hen samen wordt 
gekeken naar wat heeft bijgedragen aan hun herstel en preventie en naar wat er anders en beter had gekund. 
 
De belangrijkste onderzoeksvragen zijn: 
> Welke ervaringen hebben cliënten en naasten met crisisopvang, -preventie, nazorg en herstel en met  

hulpmiddelen, met informele hulp en met ervaringsdeskundigen? 
> Wat zijn goede praktijken vanuit de optiek van cliënten en naasten? 
> Welke knelpunten signaleren zij en waar hebben die mee te maken? 
> Wat zijn hun oplossingen voor gesignaleerde knelpunten?  
Ter voorbereiding is een samenvatting opgesteld van de knelpunten in de crisiszorg uit recente publicaties die 
relevant zijn voor het onderzoek in bijlage 1.  
 

2.5. De onderzoeksopzet; kwantitatief voor de focus en kwalitatief voor de 
verdieping 
 
In 2016 werden ervaringen verzameld van cliënten en hun naasten door middel van een landelijke kwantitatieve 
meldactie, kwalitatieve verdiepingsinterviews in de regio en focusbijeenkomsten om de uitkomsten te bespreken 
met belanghebbenden. In 2017 gebeurde dit door middel van een kwantitatieve meldactie en in 2018 volgen de 
interviews en focusbijeenkomsten. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de opzet en verantwoording van 
het onderzoek zie bijlage 2. 
 
Bij het eerste onderzoek is in kaart gebracht welke ervaringen cliënten en naasten in 2015 en 2016 hadden met 
crisisopname en met zorg in de thuissituatiexviii. Enerzijds werden knelpunten gesignaleerd zoals onvoldoende 
adequate crisisopvang, nazorg en preventie en zelfs dat zorg na een crisismelding uitbleef. Ook was de zorg en 
begeleiding rondom mensen die zelfstandig wonen niet altijd goed geregeld: die zorg kon niet tijdig op- en 
afgeschaald worden en er was een tekort aan laagdrempelige time-out-voorzieningen. Er werd weinig gebruik 
gemaakt van de POH GGZ. Anderzijds waren deelnemers positief over het gebruik van hulpmiddelen en 
preventieve voorzieningen. Ook werd er nog weinig gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigen en familie-
ervaringsdeskundigen, maar hun inzet werd positief gewaardeerd. Opvallend waren de inspanningen van familie en 
naasten om informele hulp te bieden, maar ook dat een sociaal netwerk regelmatig ontbrak.  
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3. Tussentijdse ontwikkelingen  
 
 
Vanuit verschillende domeinen zijn partijen betrokken bij mensen met psychische aandoeningen: zorg en 

ondersteuning komt zowel vanuit de zorgverzekering en de langdurige zorg als vanuit het brede sociale domein 

inclusief gemeentelijke taken op het gebied van preventie, welzijn, huisvesting, maatschappelijke opvang, werk en 

inkomen. In de samenwerking tussen die partijen is sinds de eerste monitor veel veranderd. Dit hoofdstuk 

beschrijft de belangrijkste veranderingen, om de ervaringen van de deelnemers aan deze tweede monitor beter te 

kunnen duiden.  

3.1. Aanknopingspunten voor de tweede monitor 
 
De meer recente veranderingen in Nederland na de eerste monitor in 2016 zijn vooral gericht op de toegang tot 
acute zorg en de wachtlijstaanpak, op lokale zorgketens, herstelactiviteiten en op het gebruik van 
kwaliteitsstandaarden. Die veranderingen bieden aanknopingspunten voor deze tweede monitor. In deze tweede 
monitor wordt nagegaan wat cliënten en naasten merken van die ontwikkelingen. Verloopt de toeleiding naar 
crisisopvang bijvoorbeeld beter of zijn er meer mogelijkheden om aan herstel te kunnen werken?  
 
Toegang tot de (acute) psychiatrie 

• In 2017 zijn de tarieven voor crisisopvang in de ggz hoger dan in 2016 om knelpunten bij de onderdekking 
weg te nemen: zowel het tarief voor een crisis-DBC is substantieel hoger als het tarief voor de 
beschikbaarheidscomponent voor crisisopvang (BCC’s)xix.  

• De duiding ‘Medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige ggz’ die eind 2016 verscheen, leidde helaas 
niet tot een eenduidig beslismodel voor opname(duur) en ontslag. Zorginstituut Nederland achtte dat 
onmogelijk en riep het veld op om richtlijnen te formuleren om beslissingen op te baseren. Door Bureau 
HHM is de ‘Werkwijzer Medisch noodzakelijk verblijf’xx ontwikkeld. Deze is in concept gereed. De 
Werkwijzer geeft partijen richtlijnen voor beslissingen over ontslag en welke zorg en ondersteuning voor 
vervolgvoorzieningen nodig zijn.  

• Begin 2017 bracht SiRM in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz een multidisciplinaire 
zorgstandaard voor de acute psychiatrie uit om de samenwerking tussen de partijen in de keten te 
verhelderenxxi. Deze zorgstandaard bevat alle interventies in de keten: het eerste contact met een 
verwijzer, de crisisdefinitie, een triage-standaard, overdrachtsmomenten, informatie-uitwisseling, vervoer 
door politie, de eerste opvang, de wachttijd op de crisisdienst, een norm voor de telefonische responstijd 
en een passende oplossing. 

• Vanaf 2017 is er vanuit het ministerie van VWS een extra structurele investering beschikbaar gesteld voor 
ambulancezorg, omdat de politie in 2018 stopt met het vervoer van verwarde personen xxii. Ook is er 
tijdelijk extra geld beschikbaar voor pilots met andere vormen van vervoer.  

• Door SiRM zijn twee modellen ontwikkeld: een voorlopig model vervoerxxiii en een voorlopig model 
meldingxxiv. Hiermee wordt proefgedraaid in enkele pilots, waarna ze definitief gemaakt kunnen worden.  

• Vanaf medio 2017 zijn landelijke afspraken gemaakt voor de aanpak van wachttijdenxxv. Hierin heeft het 
ministerie van VWS met 9 landelijke partijen afspraken gemaakt om wachttijden terug te dringen. Dit 
gebeurt onder meer door maatregelen gericht op verruiming van capaciteit voor ggz en beveiligde zorg en 
effectievere inzet daarvan, verruiming van eHealth en meer samenwerking tussen zorgverzekeraars, ggz 
en gemeenten. 

 
Meer herstelgerichte initiatieven  

• De focus op sociale en maatschappelijke participatie van mensen met psychische problemen maakte 
gerichte inzet nodig om empowerment, zelfregie en herstel te stimuleren. Dit leidde tot een groeiend 
aantal herstelacademies en zelfregienetwerken. Deze bieden mensen met een psychische kwetsbaarheid 
ruimte om vanuit eigen regie te werken aan participatie en herstel en om hun leven (weer) op te bouwen. 
Vanuit het project ‘Herstelacademies-Zelfregienetwerken’ van MIND Landelijk Platform Psychische 
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Gezondheid is eraan gewerkt om dit te stimuleren. Begin 2017 bracht MIND ‘Bouwstenen voor participatie 
en herstel’ uitxxvi. Ook het Trimbos Instituut gaf in de tweede monitor ‘Landelijke Monitor Ambulantisering 
en hervorming Langdurige GGZ’ de ontwikkelingen weer rondom maatschappelijke initiatieven door en 
voor mensen met een psychische kwetsbaarheidxxvii.  

• Medio 2017 zijn er in alle provincies zelfregie-initiatieven. Deze initiatieven worden ontplooid vanuit soms 
meerdere vestigingen en hebben veelal een regionale functie. De meeste initiatieven worden 
georganiseerd in Noord-Brabant (10), Zuid-Holland (8), Gelderland (6), Noord-Holland (6) Overijssel (4), 
Limburg (3), Friesland (3) en Utrecht (2). In de andere provincies zijn de initiatieven vanuit de grootste 
gemeente georganiseerd en bieden vaak ook regionale activiteiten en netwerken. 

• Daarnaast laten mensen met psychische kwetsbaarheid zich niet alleen informeren over de veranderingen 
in de zorg, maar werken ze ook actief aan het vinden van passende oplossingen voor hun leven in 
dialoogsessies en workshops die worden geboden vanuit het programma Zorg Verandert. Sinds de eerste 
monitor vonden meer dan 50 bijeenkomsten plaats specifiek voor mensen met psychische kwetsbaarheid 
die zelfstandig wonen. De meeste werden gehouden in de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-
Holland, Gelderland, Limburg, Drenthe en Flevoland. Tijdens deze bijeenkomsten denken mensen samen 
na over ieders wensen en behoeften en inspireren en helpen elkaar om persoonlijke doelen te stellen en 
stappen te zetten om zelf meer invloed uit te oefenen op de oplossingen in hun leven.   
 

Nieuwe kwaliteitsstandaarden 
Naast wijziging van de tarieven en de groei van het aantal herstelinitiatieven werden door het Netwerk 
Kwaliteitsontwikkeling GGz sinds de eerste monitor twee kwaliteitsstandaarden uitgebracht waarin cliënten en 
naasten zelf centraal staan:   

• De generieke module ‘Herstelondersteuning’ is gericht op het bevorderen van het herstelproces van 
patiënten binnen en buiten de ggzxxviii. Bij herstel ondersteunende interventies gaat het om een 
gelijkwaardige relatie tussen hulpverlener en patiënt, waarbij het voeren van de eigen regie door de 
patiënt gestimuleerd en gehonoreerd wordt. De leefwereld, het levensverhaal, de wensen en de 
prioriteiten van mensen zelf zijn leidend. Hun eigen krachten, ervaringskennis en hulpbronnen dragen bij 
aan een optimale oplossing voor hun individuele situatie. 

• De generieke module ‘Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische 
problematiek’ is gericht op de erkenning van de rol die naasten hebben in het herstelproces van mensen 
met psychische problematiek en op samenwerking tussen cliënten, naasten en zorgprofessionalsxxix. 
 

Samenwerking in lokale zorgketens 

• De aandacht voor ambulante zorg voor mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen heeft in de 
afgelopen periode geleid tot ruim 20 regionale samenwerkingsprojecten waarbij gemeenten en 
zorgverzekeraars samenwerken met partijen op het gebied van ggz, maatschappelijke opvang, 
eerstelijnszorg, welzijn en cliënten- en familieorganisaties. Doel hiervan is om een integrale en 
wijkgerichte aanpak te realiseren voor de EPA-doelgroep. Daarbij gaat het om meer samenhang in de zorg 
en begeleiding thuis vanuit de Zorgverzekeringswet, de Wmo en de Wlz. En dus ook om het versterken van 
de link tussen sociaal domein en zorgdomein en in het verlengde daarvan om het ontwikkelen van andere 
vormen van zorginkoop. 

• Betrokken partijen ontwikkelen nieuwe werkwijzen en onderzoeken en bieden beter passende 
oplossingen en ‘ontschotte’ vormen van ondersteuning. Dit vraagt om goede afspraken tussen partijen 
over overdracht, over het op- en afschalen van zorg en over consultatie. De afspraken omvatten ook 
onderzoek naar financiële knelpunten tussen domeinen, samenwerking tussen domeinen en pilots met 
bijvoorbeeld vervoersalternatieven of wijkgerichte inkoop.  
- Er zijn ook initiatieven in ‘de voorkant’ van de keten gericht op het stimuleren van preventie en het 
voorkomen van escalatie. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over de sociale steunstructuur, over 
laagdrempelige weekendopvang of opvang voor specifieke groepen of over snellere signalering, melding 
en verwijzing en over ‘outreachend’ werken. 
- Andere initiatieven richten zich meer op behoud van regie na ggz-opname en stimuleren de verbinding 
met welzijn, het bieden van een vangnet of time-out-voorziening,  zelfhulpnetwerken of inzet van 
ervaringsdeskundigheid. 
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- Verder zijn er initiatieven die aansluiten bij gemeentelijke taken in het sociale domein, bijvoorbeeld voor  
passende huisvesting aan specifieke groepen, toeleiding naar werk, inkomensondersteuning of OGGZ. 
- En initiatieven waarbij specifieke werkwijzen worden toegepast, zoals bijvoorbeeld RACT of positieve 
gezondheid. 

• Dit is slechts een greep uit de vele voorbeelden; deze zijn samengevat in de ‘Database samenwerking 
tussen zorgverzekeraars en gemeenten’ met een overzicht per Wmo-regioxxx. Uiteindelijk moeten deze 
initiatieven bijdragen aan gewoon leven in de samenleving voor EPA-patiënten.  

• Bij de afsluiting van het landelijk programma van het ‘Aanjaagteam verwarde personen’ stelde het 
ministerie van VWS subsidie beschikbaar voor het ‘Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met 
verward gedrag’. Eind 2016 presenteerde het Schakelteam hun programma ‘Niemand tussen wal en schip’ 
voor 2017 en 2018, met als doel dat overal in Nederland een goed werkende aanpak komt voor mensen 
met verward gedrag. Door middel van verschillende projecten wordt gewerkt aan een effectieve en 
duurzame domeinoverschrijdende zorgstructuur en een sluitende zorgketen voor mensen met verward 
gedrag en hun omgeving. Daarin werken alle relevante ketenpartners samen: cliënten, familie, gemeente, 
politie, ggz, GGD, opvang, zorgverzekeraars, Openbaar Ministerie etc.  
Hoewel het niet bij alle personen met verward gedrag gaat om mensen met psychische crisis, zijn veel 
projecten en initiatieven relevant voor mensen met een psychische aandoening. Er zijn al veel initiatieven 
gerealiseerd in de 23 ‘schakelregios’.   

 

Afbeelding 1 De schakelregio’s voor sluitende aanpak personen met verward gedrag 

 
 
Eind augustus 2017 zijn in de schakelregio’s de volgende projecten afgerond die van belang zijn voor dit onderzoek 

• Projecten en initiatieven gericht op ‘inbreng van mensen met verward gedrag en omgeving’ zijn afgerond 
in regio Oost-Brabant. 

• Projecten en initiatieven gericht op ‘vroegtijdige signalering’ zijn afgerond in regio Rotterdam Rijnmond en 
Zuid-Holland. 

• Projecten en initiatieven gericht op ‘beoordeling en risicotaxatie’ zijn afgerond in de regio’s Drenthe, 
Haaglanden, Amsterdam, West-Brabant en Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland. 

• Projecten en initiatieven gericht op ‘toeleiding’ zijn afgerond n de regio’s Drenthe, IJsselland en Twente. Er 
zijn beoordelingslocaties voor mensen in psychische crisis ingericht op bijna alle regio’s, m.u.v. Friesland 
en Noord-Holland. Er is multidisciplinaire expertise in meldkamers d.m.v. afspraken tussen meldkamer en 
ggz over consultatie in de regio’s Drenthe, Gooi en Vechtstreek, Hart van Brabant en Limburg. En er is 
multidisciplinaire inzet op de beoordelingslocaties in Groningen, IJsselland, Oost-Brabant, West-Brabant, 
Gelderland Midden en Gelderland Zuid. Met betrekking tot de crisisbeoordeling bij personen met verward 
gedrag wil de ggz 24/7 deskundigheid leveren en beoordelen of er sprake is van een psychische 
aandoening (verwijzing GGZ Nederland). Daarnaast zijn er meldpunten voor ‘niet urgente meldingen’ die 
breed toegankelijk zijn in bijna alle regio’s m.u.v. Twente en Gelderland Noordoost. Eén meldpunt is 24/7 
bereikbaar in de regio Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland. 

• In bijna alle regio’s m.u.v. Groningen, Amsterdam en Zeeland is een ‘escalatiemodel’ aanwezig, dat 
partijen kunnen hanteren bij stagnatie in individuele situaties.   
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• Projecten en initiatieven gericht op ‘passend vervoer’ in crisissituaties zijn afgerond in de regio Hart van 
Brabant. Er zijn initiatieven voor passend vervoer in de regio’s Twente, IJsselland, Drenthe, Oost-Brabant, 
Utrecht, Amsterdam en Noord-Holland. 

• Projecten en initiatieven gericht op ‘passende ondersteuning, zorg en straf’ zijn afgerond in de regio’s 
IJsselland en Twente.  

• Projecten en initiatieven gericht op ‘informatievoorziening’ zijn afgerond in de regio’s Twente en Utrecht.  

• Projecten en initiatieven gericht op ‘preventie en levensstructuur’ en gericht op ‘melding’ zijn in geen 
enkele regio geheel afgerond, wel vergevorderd in uitvoering in een aantal regio’s. 

• Een training om eerste hulp te verlenen bij psychische problemen (Mental Health First Aid – MHFA) wordt 
ingezet in 13 van de 23 regio’s. 

• Er wordt gewerkt met de Crisiskaart in 10 regio’s. Deze projecten zijn in 7 regio’s ondergebracht bij de 
cliëntenorganisaties en herstelcentra en in 3 regio’s ondergebracht bij de ggz-instellingen.   

 
Veel projecten en initiatieven worden gesubsidieerd vanuit het Actieprogramma voor personen met verward 
gedrag via ZON Mw, dat loopt van oktober 2016 tot en met 2020. Naast coördinatie van lokale 
samenwerkingsverbanden vanuit verschillende domeinen, zijn er ook projecten gericht op ontwikkeling of 
implementatie. Bijvoorbeeld van de Crisiskaart of de Mental Health First Aid, een training voor mensen over hoe zij 
kunnen omgaan met verward gedrag of psychische crisis, de GGz-triagewijzer en monitoring. 
Ook dit is een greep uit de lopende ontwikkelingen. Een recente rapportage geeft een momentopname van deze 
ontwikkelingen per eind augustusxxxi.  
 
 

3.2. Wat merken cliënten en naasten in 2017 van de recente ontwikkelingen? 
 
In de laatste rapportage van het Trimbos Instituutxxxii is een beeld geschetst van de stand van zaken van de 
ambulantisering in 2017. Hieruit en uit de reactie van de Begeleidingscommissiexxxiii blijkt dat de inhoudelijke 
doelen van ambulantisering en hervorming langdurende ggz nauwelijks dichterbij gekomen zijn. Ondanks veel 
goede initiatieven die overal in het land zichtbaar zijn, stagneert de opbouw van de integrale, intensieve ambulante 
zorg en ondersteuning. Als belangrijke oorzaken voor deze stagnatie zien zij de financiële schotten tussen en 
binnen de verschillende financieringskaders en het complexe en gefragmenteerde regionale speelveld met veel 
afzonderlijke financiers. Zij concluderen dat systeemgrenzen en deelbelangen belemmerend zijn voor 
samenwerking en innovatie.  
 
Hoe ervaren cliënten en naasten dit?  
Mensen met een psychische aandoening kunnen in 2017 te maken hebben gehad met deze recente 
ontwikkelingen. Cliënten die in 2017 te maken hadden met een psychische crisis en daarvoor hulp hebben gezocht, 
kregen te maken met meldpunten, met crisisbeoordeling, met de toegang tot crisisopname en met vervoer. Op die 
manier merkten zij wellicht iets van de ketenafspraken die daarover zijn gemaakt in hun regio.  
Cliënten die een crisis juist konden voorkomen, hadden wellicht te maken met preventieve voorzieningen of 
herstelgerichte activiteiten in hun gemeente. Cliënten die ondersteuning kregen vanuit de Wmo en vervolgens 
tijdelijk waren opgenomen, kregen na ontslag in hun thuisomgeving misschien ook weer te maken met zorg en 
ondersteuning vanuit de gemeente, vanuit de Basis GGZ of een (F)ACT-team of met andere zorg vanuit de 
zorgverzekering, of een combinatie daarvan.  
Naasten die in 2017 te maken hebben gehad met crisiszorg, hebben mogelijk ervaren of afspraken uit de 
kwaliteitsstandaarden al worden gehanteerd in de praktijk.   
In deze rapportage passeren de ervaringen van cliënten en naasten in 2017 de revue en worden vergeleken met 
het voorgaande jaar.  
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4. De mensen over wie het gaat in dit onderzoek  
 
 
In dit hoofdstuk laten we zien welke mensen in 2017 hebben meegedaan aan dit onderzoek. En niet alleen hun 

achtergrondkenmerken maar ook een beschrijving van hun situatie, wat hen psychisch kwetsbaar maakt en welke 

eerdere ervaringen zij hebben met zorg en ondersteuning.  

 

4.1. De deelnemers aan de landelijke meldactie  
 
Met de antwoorden uit de landelijke meldactie werd kwantitatief inzicht verkregen vanuit cliëntenperspectief. De 
informatie werd verzameld door middel van een digitale vragenlijst. In 2016 werd die ingevuld door 300 
deelnemers afkomstig uit heel Nederland. In 2017 werd de vragenlijst ingevuld door 762 deelnemers. In 
vergelijking met de eerste monitor vulden cliënten iets vaker zelf in (70%)4.  
Ruim een op de vijf (22%) van alle deelnemers in 2017 was mantelzorger. 
 

Grafiek 1 Door wie is de vragenlijst ingevuld?  

 

 
 
De deelnemers in de tweede monitor waren tussen de 19 en 91 jaar. In vergelijking met de eerste monitor, deden 
er dit keer iets meer mensen ouder dan 50 jaar mee.  
  

                                                             
4 Bij mentor of curator vullen ook bewindvoerders in. 
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Aantal ingevulde vragenlijsten: 2016 (n=300) 2017 (n=762)
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Grafiek 2 De leeftijden van de deelnemers 

 
 

4.2. Een psychische aandoening komt vaak niet als een verrassing 
 
Van de 762 deelnemers hadden er 496 in 2017 te maken met een psychische crisis. Voor de meeste deelnemers 
kwam de crisis niet als verrassing. In de meeste situaties gaat het om mensen die al van jongs af aan weten dat ze 
met een psychische aandoening kampen. Sommige aandoeningen manifesteren zich tijdens de puberteitsjaren, 
bijvoorbeeld bij psychotische kwetsbaarheid. Soms is er al in de vroege jeugd opvallend gedrag merkbaar, 
bijvoorbeeld gedrag dat wijst op autisme of ADHD. Er zijn ook deelnemers bij wie de bron van de problemen vroeg 
in de jeugd liggen, bijvoorbeeld in de opvoeding, huiselijk geweld of misbruik. Toch betekent dat niet dat er bij alle 
deelnemers ook al heel lang een oorzaak bekend is; dat blijkt vaak een lange zoektocht. Soms is een aandoening al 
langer aanwezig, maar kan die minder opvallen, bijvoorbeeld kinderen die zich niet hechten, of geen geweten 
ontwikkelen. 
  
In dit onderzoek gaat het zowel om alleenstaanden als om mensen die een relatie hebben en al of niet zelf 
kinderen hebben. Het gaat om mensen die in het dagelijkse leven een baan hebben en actief zijn in hun buurt of in 
maatschappelijke organisaties. Het gaat ook om mensen die als gevolg van de psychische aandoening niet meer 
kunnen functioneren op allerlei levensgebieden, mensen die hun sociaal-maatschappelijke context zijn 
kwijtgeraakt: mensen die geen werk en geen inkomen meer hebben, geen contact meer hebben met familie, 
vrienden en buren en mensen die geen dak meer boven hun hoofd hebben.  
Kortom, de deelnemers aan het onderzoek zijn gewone mensen die het slecht getroffen hebben.  
 
Aan deelnemers is gevraagd wat hen psychisch kwetsbaar maakt. Zij mochten dat in eigen woorden weergeven. 
 
De antwoorden 

• Bijna alle deelnemers (758) omschreven de psychische kwetsbaarheid in termen van een psychische 
aandoening of gaven een diagnose. Enkelen gaven geen antwoord op deze vraag of gaven aan dat dit 
onduidelijk was. Ruim de helft (56%) noemde meerdere diagnoses die ze kregen. 

• Het meest werden genoemd: depressie, trauma of posttraumatisch stresssyndroom (PTSS), 
psychosegevoelig, autisme of Asperger, angst- en paniekstoornis, persoonlijkheidsproblemen, bipolair, 
borderline, ADHD, suïcidaal of verslavingsproblematiek. Minder vaak (< 4%) werden genoemd: 
dwangmatige handelingen, dissociatie en eetstoornissen. Heel weinig (<1%) bijvoorbeeld zelfbeschadiging 
en hooggevoeligheid.  

De antwoorden in 2017 verschillen niet significant van de het voorgaande jaar.  
 

21% 20%
17% 16%

26%
22%23% 22%

9%

14%

4% 4%

            2016 (n=300) 2017 (n=762)Aantal deelnemers: 

18 tot 30 jaar 30 tot 40 jaar 40 tot 50 jaar

50 tot 60 jaar 61 tot 70 jaar 70 jaar of ouder
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Tabel 1 Psychische kwetsbaarheid  

 

Wat maakt psychisch kwetsbaar? 2016 2017 

depressie 24% 29% 

trauma/PTSS 18% 21% 

psychosegevoelig 17% 17% 

autisme 8% 11% 

persoonlijkheidsproblemen 8% 9% 

angst/paniekstoornis 10% 9% 

borderline persoonlijkheid 5% 8% 

bipolair 14% 8% 

ADHD 4% 6% 

suïcidaal 11% 5% 

eetstoornis 2% 4% 

verslavingsproblematiek 6% 4% 

dissociatie 4% 3% 

dwangmatige handelingen 2% 2% 

manisch 5% 0% 

anders 1% 1% 

niet ingevuld 1% 1% 

Aantal keer beantwoord 300 762 

 
Naast een psychische aandoening of diagnose gaf een op de tien deelnemers een fysieke oorzaak aan: bijvoorbeeld 
een somatische ziekte, een verstandelijke beperking, een lichamelijke handicap of een zwak gestel of een 
neurologische aandoening. Het gaat dan bijvoorbeeld om kanker, een spierziekte, een CVA etc.   
Bijna een op de zes van de deelnemers (17%) noemde ook ingrijpende gebeurtenissen in het dagelijks leven die 
hadden geleid tot het ontstaan van de crisis. Bijvoorbeeld burn-out, stress op het werk of thuis, ontslag, 
relatieproblemen, echtscheiding, rouw om het verlies van een dierbare, een zelfmoord in de familie- of 
vriendenkring.  
Overigens noemden de 496 mensen die in 2017 in een crisis raakten vaker twee of meer aandoeningen dan de 266 
mensen die niet in een crisis raakten. Van degenen die hulp zochten bij een crisis noemde 57% twee of meer 
aandoeningen; dit was 50% bij anderen. Evenals bij de eerste monitor gaven enkele deelnemers aan dat het voor 
hen onduidelijk was waarom zij in een crisis raakten.  
 

4.3. De aandoening blijft, dus zorg is vaker nodig 
 
In dit rapport gaat het om 496 mensen die in 2017 een psychische crisis hebben meegemaakt. Mensen met ernstig 
psychiatrische aandoeningen zijn niet voortdurend in crisis, maar ze maken wel regelmatig gebruik van zorg. Veel 
mensen met een langdurende psychische aandoening hebben langdurig zorg nodig, soms levenslang.  
Bijna 80 % van alle deelnemers in deze tweede monitor (606 van de 762) had in de periode vóór 2017 gebruik 
gemaakt van ggz-zorg. Bijna twee derde van hen (64%) maakte langer dan een jaar gebruik van die zorg. Bij de 
eerste monitor gaf 75 % aan dat ze al vóór 2016 gebruik hadden gemaakt van andere ggz-zorg (230 van de 300). Bij 
de meeste deelnemers in de eerste en de tweede monitor gaat het dus om langdurende psychische aandoeningen.  
 



20 

 

Deelnemers gebruikten meerdere vormen van zorg: zowel in de eerste als in de tweede monitor geven deelnemers 
aan dat zij eerder al van 2 á 3 zorgvoorzieningen in de ggz gebruik hadden gemaakt.    
 
In 2016 werden in totaal meer voorzieningen gebruikt die vanuit de zorgverzekering worden gefinancierd dan in 
2015. En om minder zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. De deelnemers aan de 2e monitor hadden in het 
voorafgaande jaar meer gebruik gemaakt van dag- of deeltijdbehandeling in een ggz-instelling (8%). Het aantal 
tijdelijke opnames en ambulante behandelingen was iets toegenomen. Andere verschillen zijn niet significant.   
 

Tabel 2 Eerder gebruik van zorg uit de Zorgverzekeringswet 

 

Zorg vanuit de ZvW in het voorgaande jaar  vóór 2016 vóór 2017 

ambulante behandeling of therapie  66% 71% 

opname en behandeling in ggz-instelling 36% 41% 

begeleiding thuis door een (F)ACT-team 23% 21% 

dag-/deeltijdbehandeling in een ggz-instelling 12% 20% 

opname in de verslavingszorg 3% 5% 

Bed op recept 1% 1% 

opname op een PAAZ 2% 1% 

Basis GGZ (huisarts/POH GGZ) 2% 1% 

Aantal keer beantwoord 230 606 

 
Zoals gezegd ging het bij deelnemers vaak om combinaties van zorg. Zij kregen ook zorg en ondersteuning vanuit de 
gemeentelijke Wmo. Ongeveer een op de vijf deelnemers (19%) kreeg eerder individuele begeleiding thuis door 
een persoonlijk begeleider. Ruim een op de tien (12%) kreeg hulp in de huishouding en ging naar dagbesteding in 
een dagactiviteitencentrum (11%). Bijna een op de tien (9%) woonde in een beschermende woonvorm. Daarnaast 
ging het in de thuissituatie ook om ondersteuning op andere levensgebieden. Bijvoorbeeld begeleiding naar en/of 
bijscholing naar werk, kortdurend verblijf, logeeropvang of respite care om mantelzorgers te ontlasten of 
persoonlijke verzorging of verpleging. 
Ten opzichte van de eerste monitor was het gebruik van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo over het geheel 
gezien minder geworden. Dit gold niet voor de zorg die eerder vanuit de AWBZ werd gefinancierd, maar in 2016 
onder het overgangsrecht viel, zoals Beschermd wonen, dagbesteding in een dagactiviteitencentrum en 
persoonlijke verzorging en verpleging.     
 

Tabel 3 Eerder zorggebruik vanuit de Wmo 

 

Zorg vanuit de Wmo in het voorgaande jaar vóór 2016 vóór 2017 
persoonlijke verzorging en/of wijkverpleging 3% 3% 

dagopvang of inloophuis 5% 3% 

kortdurend verblijf of logeeropvang 5% 4% 

begeleiding of bijscholing naar werk 6% 4% 

Beschermd wonen met ZZP GGZ C 9% 9% 

dagbesteding in een activiteitencentrum 11% 11% 

hulp in de huishouding 14% 12% 

begeleiding thuis (woonbegeleiding) vanuit Wmo 23% 19% 

Aantal keer beantwoord 230 606 
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4.4. Eerdere zorg heeft beperkt bijgedragen aan het voorkomen van crisis 
 
Ruim een derde van de deelnemers vond dat de eerdere zorg had bijgedragen aan het voorkomen, uitstellen of 
verminderen van psychische crisis. Dat de zorg niet had geholpen zei ruim een kwart van de deelnemers (27%). In 
vergelijking met de eerste monitor was er in totaal meer zorg vanuit de Zorgverzekeringswet en minder vanuit de 
Wmo verkregen, maar deelnemers beoordeelden het effect niet anders. Het verschil is verwaarloosbaar.  
 

Grafiek 3 Het effect van eerdere ggz-zorg 

 
 
 

 
 
Toelichting van enkele deelnemers die vinden dat eerdere zorg veel of een beetje geholpen heeft om crisis te 
voorkomen, uit te stellen of te verminderen: 

• “Men kent mij daar. Als ik hen niet gehad had, was ik waarschijnlijk constant opgenomen geweest. 
Bovendien is voorspelbaarheid heel belangrijk voor mij.” 

• “Er werd direct actie ondernomen. Ik had een band met de hulpverleners en kon daardoor beter openheid 
tonen. Door wat ik al geleerd had in de therapie, kon ik er zelf beter op inspelen.” 

• “Het heeft me inzicht gegeven in mijn problematiek en daardoor acceptatie. Het heeft zeer zeker enkele 
opnames voorkomen. Ik heb beter leren zorgen voor mijn kwetsbaarheden.” 

• “Iedereen signaleert, stemt af en grijpt in. Met medeweten van onze dochter.” 

• “Hij is al heel lang niet opgenomen geweest en we hopen dat het zo blijft.” 
 

Toelichting van enkele deelnemers die vinden dat de eerdere zorg niet heeft geholpen: 

• “Aan het eind van de laatste opname zeiden ze tegen mij dat ik niet op het juiste adres had gezeten en dat 
ik in de angstkliniek zou moeten worden behandeld.” 

• “De zorg heeft deels bijgedragen aan mijn crisis. Na een jaar moest ik ineens deze praktijk verlaten. Ik 
stond zonder zorg op straat en moest opnieuw professionele hulp gaan zoeken, met weer opnieuw 
wachttijden.” 

• “Er is niets veranderd. De hulp sloot niet aan bij mijn probleem en had dus geen resultaat. Ze konden niets 
doen om een nieuwe crisis te voorkomen.” 

• “Er komt een crisis, dan volgt na maanden ellende een opname. En zo ging het jarenlang door. Meestal 
werd de crisis veel te laat onderkend ondanks signalen van de familie. Zelfs tijdens de opnames in ggz-
instellingen zagen ze vaak niet hoe onze dochter eraan toe was.” 

• “Er wordt alleen naar medicatie gekeken. Er werd te weinig gedaan en er werd geen behandeling geboden. 
Alleen symptoombestrijding.” 
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25% 23%

7%
9%

35%
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12%

1%

veel een beetje niet anders/wisselend weet het niet

Deelnemers die eerder ggz-zorg gebruikten: 2016 (n=230) 2017 (n=606)
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• “Haar werd verteld dat zij voor altijd ziek zou zijn en niet meer in staat zou zijn om op zichzelf te wonen. Ze 
heeft sindsdien niet meer kunnen werken. Alle hoop en doelen zijn haar afgenomen.” 
 

Toelichting van enkele deelnemers die er ‘anders’ over denken of de eerdere zorg wisselend waarderen: 

•  “De eerste drie jaar heeft de zorg goed geholpen. Dit was in de jeugdpsychiatrie. Toen ik daarna tussen de 
volwassenenpsychiatrie ging, viel ik tussen wal en schip.” 

• “Ik heb te veel verschillende diagnoses en behandelingen gehad. Lastig om iets over te zeggen.” 

• “Geen idee. Ik kan niet zeggen of het zonder deze zorg beter zou zijn gegaan.” 
 

4.5. Tips en aanbevelingen van deelnemers over eerdere ggz-zorg 
 
De tips en aanbevelingen hebben betrekking op het betrekken van de eigen ervaringskennis van cliënten en 
naasten bij de behandeling en op het tijdig inschatten van een dreigende crisis en op herstelgericht werken, zodat 
cliënten beter voorbereid zijn op het leven met hun aandoening: 

• “Eerder signaleren dat het niet goed gaat en actie ondernemen. Maak duidelijke afspraken over wat te 
doen bij een crisis en wie dan tijdelijk de regie overneemt. “ 

• “Meer gehoor geven aan wat de cliënt wil en wat helpt bij zijn herstel. Dan een gezamenlijk plan maken en 
meedenken in behandeldoelen.” 

• “Betere afstemming tussen hulpverleners en minder personeelsbezuinigingen. Ook minder wisselingen van 
behandelaars.” 

• “Kijk heel goed of iemand echt klaar is met de behandeling. Als iemand aangeeft nog hulp nodig te hebben, 
luister hier dan naar.” 

• “Leer mensen hoe ze zelf beter kunnen signaleren dat er een crisis aan zit te komen. Wanneer ze aan de bel 
moeten trekken.” 

• Neem mensen serieus in de gemeente. Mensen trekken voldoende aan de bel bij de Wmo als het sterk met 
hen achteruitgaat. De gemeente heeft daar niet genoeg oor voor. Maar kan wel een crisis voorkomen.” 

• “Zet alle informatie op internet, zodat je het kunt vinden. Net zoals je een nieuwe wasmachine moet gaan 
kopen. Maak het toegankelijk en leer mensen om het in de goede momenten op te zoeken.” 
 

4.6. Een gevarieerd beeld in Nederland 
 
Deelnemers aan de tweede monitor kwamen uit heel Nederland. Ditmaal is een overzicht van het aantal 
deelnemers per zorgkantoorregio opgesteld. Het aantal deelnemers per regio is ongeveer in verhouding met het 
aantal inwoners per regio (zie bijlage 3). 
 

Afbeelding 2 Zorgkantoorregio’s  
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Deelnemers met een psychische crisis in 2017, kwamen het vaakst uit de zorgkantoorregio’s Westland Schieland 
Delfland, Midden-IJssel, Haaglanden, Groningen en Utrecht. Het minst vaak werden crises gemeld in de regio’s 
Zaanstreek/Waterland, Rotterdam en Arnhem.  
 

4.7. Conclusies en aandachtspunten 
 
De deelnemersgroepen in 2016 en 2017 zijn niet significant verschillend qua leeftijd of aandoening.  
Het gaat beide jaren voornamelijk om cliënten met langdurende psychische aandoeningen. De mensen die in 2017 
in een crisis raakten, noemden vaker twee of meer aandoeningen dan mensen die niet in crisis raakten. Wel 
maakten deelnemers in deze rapportage in 2016 meer gebruik van zorg gefinancierd uit de Zorgverzekeringswet en 
minder van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, dan de deelnemers in de eerste monitor dat deden in 2015. 
Ruim een derde van de deelnemers in 2017 vond dat de zorg en ondersteuning die ze voorheen kregen veel heeft 
bijgedragen aan het voorkomen, uitstellen of verminderen van psychische crisis.  
 
Aandachtspunten 

• Mensen die een langdurende psychische aandoening hebben en regelmatig gebruik maken van ggz-zorg 
hebben er baat bij wanneer hulpverleners de ervaring en kennis van cliënten en hun naasten benutten bij 
de behandeling en begeleiding. Alle betrokkenen hebben daar profijt van.  

• Zorg dat behandeling en begeleiding in de ggz als vaste onderdelen heeft dat cliënten voldoende 
handvatten aangereikt krijgen en voldoende vaardigheden ontwikkelen om na afloop van de behandeling 
om ook in het dagelijks leven te functioneren.  

• Organiseer in de gemeente manieren om een dreigende crisis bij mensen met langdurende aandoeningen 
eerder te signaleren en biedt dan tijdig (extra) zorg en ondersteuning (vanuit welk domein dan ook) om 
crisis te voorkomen, uit te stellen of te verminderen.  

• Biedt mensen met psychische aandoeningen toegankelijke informatie om beter zelf keuzes te maken in 
wat hen in het dagelijks leven helpt en waar zij passende zorg en ondersteuning kunnen vinden.   
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5. Signalering en melding van de crisis  
 
In dit hoofdstuk kijken we naar ervaringen van cliënten en naasten in de signaleringsfase. We gaan na hoe de 

melding bij de diverse instanties verloopt en hoe die instanties daarop reageren. Wat vinden cliënten en naasten 

belangrijk bij een adequate signalering, melding en beoordeling? 

 

5.1. Op de weg naar crisiszorg komen steeds meer verwijzers  
 
Bijna de helft van de deelnemers met een psychische crisis (48%) had in 2017 bij meerdere instanties hulp gezocht. 
Bij de eerste monitor waren dat er minder: ruim een derde (35%). Enkele deelnemers weten niet meer waar ze de 
crisis gemeld hadden. Het streven om te komen tot duidelijke meldpunten per regio die op 7 dagen per week 24 
uur bereikbaar zijn, was in de praktijk dus nog niet merkbaar. Als reden om hulp te zoeken bij meer instanties werd 
aangegeven dat de eerste instantie bij wie men de crisis wilde melden niet bereikbaar was of dat de eerste 
instantie waar men de crisis had gemeld, geen gevolg aan de melding gaf.   
 

Grafiek 4 Het aantal instanties waar de crisis wordt gemeld  

 

 
 
 
Deelnemers die de crisis bij één instantie hadden gemeld, deden dat het vaakst alleen bij de crisisdienst (46%).  
Er waren geen deelnemers die de crisis alléén bij de GGD hadden gemeld en nauwelijks deelnemers die alléén bij 
de POH GGZ hadden gemeld; deze instanties werden vaak in combinatie met anderen genoemd.  
 

5.2. Crisis wordt vaker gemeld bij de eigen hulpverleners 
 
In de meeste gevallen werd de crisis gemeld bij de eigen behandelaar (50%), bij de huisarts of praktijkondersteuner 
(35%) en bij de crisisdienst (31%), op de voet gevolgd door de eigen begeleider (29%).  
In vergelijking met de eerste monitor meldden deelnemers de crisis veel vaker bij de eigen begeleider (in 2016 was 
dit 5%). Dat is opvallend omdat partijen in de afgelopen periode in veel regio’s hebben ingezet op duidelijke 
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meldpunten voor personen met verward gedrag. Deelnemers hadden iets vaker gemeld bij telefoon 112, 113 of de 
GGD; dit ligt meer in de lijn van de verwachting.  
Een klein aantal deelnemers (6%) had de crisis gemeld bij een andere instantie, bijvoorbeeld bij het sociaal 
wijkteam (of buurtteam) van de gemeente of een maatschappelijk werker. Enkele deelnemers weten niet meer wie 
tijdens de crisis werd benaderd; cliënten herinneren zich dit soms niet meer precies, omdat ze op dat moment te 
erg in de war waren of wanneer een familielid de crisis gemeld had.   
 

Grafiek 5 Bij welke instanties is de crisis gemeld?  

 

 
 

5.3. Positiever over de verwijzing, toch is het beoordelen van de crisis nog 
schimmig 
 
Van de mensen die de crisis bij één instantie hadden gemeld, waren meer mensen daarover positief dan bij de 
eerste monitor: 44% in plaats van 36%. Het aantal mensen dat de verwijzing als negatief heeft ervaren, is ongeveer 
gelijk gebleven. Opvallend is het aantal mensen dat in 2017 geen mening gaf over de melding en verwijzing. 
 

Grafiek 6 De ervaring met de instantie bij wie de crisis is gemeld  
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De psychische crisis werd bij instanties gemeld door 66% van de cliënten en door 34% van de naasten. Over het 
algemeen waren de naasten negatiever over de verwijzing dan de cliënten zelf (50% van de naasten i.p.v. 30% van 
de cliënten).  
Verder zijn deelnemers die de crisis alleen hadden gemeld bij de eigen behandelaar (n=88) en deelnemers die 
alleen bij de huisarts hadden aangeklopt (n=38) het meest positief over de verwijzing; bij de behandelaar 68% en bij 
de huisarts 53%. En ook positiever dan bij de eerste monitor (resp. 46% en 37%).  
Daarnaast waren deelnemers die de crisis hadden gemeld bij één instantie positiever over de verwijzing (gemiddeld 
44%) dan degenen die bij meer instanties hadden gemeld (gemiddeld 32%). Meer verwijzers betekende niet dat de 
crisissituatie sneller werd beoordeeld. Sommige deelnemers merkten op dat de instanties naar elkaar verwijzen in 
plaats van samen te werken.  
 
Deelnemers waren positief over de verwijzing als er snel een hulpverlener kwam die goed luisterde en als de 
hulpverlener direct, doortastend, competent of adequaat handelde. Zij noemden bijvoorbeeld dat er een 
ambulance werd gebeld, dat een opname werd geregeld, dat er medicatie werd gegeven of dat de hulpverlener 
zich baseerde op het crisisplan.  
Als reden voor ontevredenheid noemden deelnemers dat hulpverleners de problematiek niet herkenden en de 
ernst van de crisis en de urgentie om in te grijpen onvoldoende inschatten. Deze deelnemers beleefden de reacties 
van hulpverleners als te afwachtend en terughoudend en voelden zich niet serieus genomen. Vaak kregen zij te 
horen dat er geen plaats beschikbaar was voor de crisisopname. 
 
Enkele toelichtingen van cliënten met een positieve ervaring: 

• “Ik heb gebeld met 113, daar luisterden ze goed naar mijn verhaal en hebben mij geholpen om iets te 
ondernemen, zodat ik rustiger werd”. 

• “Het werd duidelijk serieus genomen wat ik vertelde en we zijn samen tot een keuze gekomen voor een 
oplossing, zonder dwang, mooi hé?” 

• “Er werd goed naar me geluisterd; ik werd niet veroordeeld. Begrijp wel, de schaamte is groot. De situatie 
werd goed ingeschat: het in mij gestelde vertrouwen om toch op tijd aan te geven als het echt niet meer 
ging, was groot. Dat deed me goed; ik was suïcidaal.”   

• “Ik had zelf nog niet door hoever ik was weggezakt. Mijn huisarts greep zelf in. Achteraf gezien was dit de 
juiste keuze… en ik ben er blij mee.” 

• “Met mijn klachten is het niet wenselijk om opgenomen te worden. Toen werd ik verwezen naar de ggz”. 

• “Ze hebben zeer serieus gehandeld: 112 gebeld toen ik weggelopen was en ik ben 10 min later opgepakt 
door de politie. Ze hebben het goed ingeschat en bij mij gewacht op de crisisdienst.” 

 
Enkele toelichtingen van naasten met een positieve ervaring: 

• “Signaleringsplan erbij gepakt en daardoor medicatie verhoogd, dus positief.” 
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• “Zijn behandelaar heeft direct contact opgenomen met de huisarts en de crisisdienst in zijn regio. Zij heeft 
ervoor gezorgd dat de juiste aanvullende hulp beschikbaar was en dat deze aan kon sluiten op de lopende 
behandeling.” 

• “Ze luisterden goed naar ons verhaal. Er was oprechte aandacht en deskundigheid van de betrokken 
artsen. Ze begrepen de ernst van de situatie. Er werd ook meteen gehandeld.” 

• “Ik werd serieus genomen. Ze hebben goed contact onderhouden tussen verpleging, ziekenhuis en mij als 
vader op de hoogte gehouden.” 

 
Enkele toelichtingen van cliënten met een negatieve ervaring: 

• “Er werd niet gehandeld, totdat het compleet uit de hand liep en de politie en ambulance moesten komen. 
Vervolgens naar het ziekenhuis gebracht en hier een uur of 3 moeten wachten op de crisisdienst. 
Vervolgens is er uren gezocht naar een plek.” 

• “Ik belde voor het eerst naar de HAP. De huisarts zegt altijd dat ik dat moet doen als ik zelfmoord in het 
weekend wil plegen. De crisisdienst hielp mij niet en zei alleen: ‘over twee dagen is het maandag en dan 
kun je naar je huisarts.” 

• “Er werd in eerste instantie niet gekeken naar mij, maar vooral naar de diagnose. Dan hoorden ze je niet 
meer en zeiden: ‘dat hoort bij borderline, dus je moet ermee dealen’.” 

• “Ik zag er niet uit als iemand die hulp behoefde.” 

• “De crisisdienst had weinig tijd en verwees naar het (F)ACT-team. Mijn eigen casemanager en eigen 
psychiater waren met vakantie en de opvang door andere medewerkers van het (F)ACT was slecht.” 

• ‘De huisarts en de assistente lieten me voor mijn gevoel in de kou staan, omdat er medisch gezien niets aan 
de hand was. Ze herkenden de wanhoop en de paniek niet.” 
 

Enkele toelichtingen van naasten met een negatieve ervaring: 

• “Tweemaal is de ggz aan huis geweest, maar ze vonden mijn zoon ‘niet erg genoeg’. Hij werd dus niet 
meegenomen, terwijl mijn vrouw werd geterroriseerd en voor hem moest vluchten.” 

• “We zijn weggestuurd omdat het niet volgens de procedure was.” 

• “We zijn bij de HAP geweest. De crisisdienst zou contact opnemen. Na 4 uur wachten, hadden we nog 
steeds geen crisisdienst gehoord of gezien.” 

• “De ernst van de situatie werd telkens afgeschoven op een andere instantie of op ‘drukte’. Hij was geen 
gevaar voor zichzelf, dus was er geen crisis. Maar daar werd hij dus wel naar toe gedreven.” 

 
Enkele toelichtingen van deelnemers die de crisis hebben gemeld bij een andere dan de genoemde instantie of die 
niet (meer) weten bij welke instantie de crisis werd gemeld:   

• “Bij de levenseindekliniek.” 

• “Bij Sensoor.” 

• “Bij slachtofferhulp.” 

• “Bij het meldpunt van Veilig Thuis.” 

• “Ze hebben mij gevonden, ik denk de politie. Later ben ik thuis opgezocht door mijn behandelteam en zij 
hebben mij geloof ik gemeld.” 
 

Enkele toelichtingen van deelnemers die deels positief/deels negatief zijn over de verwijzing: 

• “Ze hebben goed geluisterd en gekeken naar wat ik nodig had. Nadeel was dat ik ‘te goed’ was voor de 
crisisopvang, maar te slecht om alleen thuis te zijn, dus ik voelde me wel min of meer aan mijn lot 
overgelaten.” 

• “Op zich had ik al vier weken signalen afgegeven en daardoor dagelijks gesprekken gehad met het (F)ACT-
team, maar toch niet helemaal goed ingeschat ondanks duidelijke aanwijzingen. Twee dagen later 
nogmaals poging gedaan en toen opgenomen op de HIC.” 

• “Ze keken goed in mijn signaleringsplan en handelden daar op en nodigden me uit voor medicatie als dat 
nodig was. Maar ze wouden me geen bed op recept bieden, waardoor ik op straat bleef dwalen.” 
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5.4. Ervaringen met vervoer zijn wisselend  
 
In deze tweede monitor is apart gevraagd naar de ervaring die mensen met een crisis (n=496) hebben met het 
vervoer naar de locatie waar de crisis wordt beoordeeld. Meer dan de helft van deze deelnemers (53%) gaf aan dat 
vervoer bij hen niet nodig was. Hetzij omdat de crisis thuis werd beoordeeld, hetzij omdat de instanties het 
onnodig vonden om de crisis met eigen ogen te zien en dit telefonisch werd afgehandeld. Anderen gaven aan dat 
ze het vervoer zelf, of met naasten of vrienden konden regelen. 
De anderen (47%) die hiervan gebruik hadden gemaakt, hadden verschillende ervaringen met dit vervoer: vier op 
de tien deelnemers waren positief en bijna een kwart (24%) was negatief. Deelnemers waren positief wanneer het 
vervoer snel en zonder veel ophef geregeld kon worden en de vervoerders zich vriendelijk en professioneel 
gedroegen.  
Degenen die het vervoer hadden ervaren als deels positief/deels negatief, gaven bijvoorbeeld aan dat ze het 
vreemd vonden dat het vervoer voor hen geregeld werd, maar dit achteraf gezien met het oog op het gedrag van 
de cliënt wel verstandig was gebleken. Of andersom, dat de vervoerders professioneel en vriendelijk waren, maar 
dat ze dit ook zelf hadden kunnen regelen. Deelnemers die bij de GGD of bij tel. 112 hulp hadden gezocht (n=58), 
maakten niet allemaal gebruik van ambulancevervoer. Ruim vier van de vijf deelnemers die daarvan wel gebruik 
hadden gemaakt, hadden dit positief ervaren.  Deelnemers die de crisis gemeld bij de politie (n=64) maakten niet 
allemaal gebruik van vervoer door de politie. Deelnemers die wel door de politie vervoerd werden, waren daarover 
het vaakst negatief (56%).  
 

Grafiek 7 Ervaring met vervoer in crisissituaties (n=231) 

 
 

 
 
Enkele toelichtingen van deelnemers: 

• “Er werd gekeken naar wie met mij mee kon gaan. Toen ik aangaf dat mijn buurman dat misschien wel 
wilde doen, is hij ingeschakeld.” 

• “Ik mocht in de psycholance gewoon zitten. Dat gaf mij veel minder strijd en stress. Ik vind de hulpverlening 
van de politie en ambulance stigmatiserend: Geboeid in een politieauto is niet echt een prettige ervaring, 
weet ik. Dat is behoorlijk confronterend, vooral omdat je geen crimineel bent. Vastgebonden in een 
ambulance vind ik ook niet nodig.” 

• ”Ik moest zelf met de trein en bus. Ik heb concreet overwogen om voor de trein te springen.” 

• “Ik werd gebracht in de auto van de verpleegkundige. Ze was empathisch en begripvol.” 

• “De politie behandelde me als een lastig persoon waar ze niet veel moeite voor wilden doen. Er werd in de 
auto over geklaagd dat ze me niet helemaal naar de instelling verder weg wilden brengen.” 
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5.5. Verscheidenheid in meldpunten voor crisis en vervoersoplossingen  
 
Deelnemers die bij de minste instanties aanklopten om hulp voor hun psychische crisis, kwamen uit de 
zorgkantoorregio’s Apeldoorn/Zutphen, Amstelland en de Meerlanden, Noord-Holland Noord en Groningen.  
Deelnemers die het vaakst positief waren over de verwijzing kwamen uit de regio’s Kennemerland, Zuid-Holland 
Noord, Zaanstreek/Waterland en Rotterdam.  
Deelnemers in de regio’s Apeldoorn/Zutphen en Noordoost Brabant waren het vaakst positief over het vervoer 
naar de locatie waar de crisis werd beoordeeld, wanneer dit vervoer door een instantie geregeld werd. 
 

5.6. Tips en suggesties van deelnemers voor signalering en melding van de crisis  
 
De tips en suggesties die deelnemers geven, hebben onder meer betrekking op de objectieve beoordeling van de 
psychische crisis; die moet deskundig en zo objectief mogelijk plaatsvinden, met een open oor voor wat cliënten 
zelf en hun naasten erover kunnen zeggen. Ook hebben de tips betrekking op de samenwerking tussen instanties 
die een crisismelding binnen krijgen; meer overleg tussen deze instanties kan hun inzicht vergroten, een verwijzing 
adequater maken en tijdige hulpverlening versnellen. 
 
Enkele tips en suggesties: 

• “Er zou een duidelijk systeem moeten komen, waardoor we weten waar we terecht kunnen. En dat er dan 
ook echt geholpen wordt. Dus niet van het kastje naar de muur. Anders krijgen we onze zoon daar niet 
meer naar toe.” 

• “Degene die de melding binnen krijgt, neemt meteen contact op met de huisartsen en de behandelaren.” 

• “Direct de crisisdienst waarschuwen door het ziekenhuis zou een hoop vertraging schelen.” 

• “Gewoon de zorgplicht nakomen; dat wordt namelijk veelvuldig vergeten. 

• “De communicatie tussen huisartsenpost, ggz-instellingen en ziekenhuizen verbeteren. Die is incompleet.” 

• “Als iemand bekend is met crisissen is een signaleringsplan prima. Maar het zou ook fijn zijn om een 
‘benaderingsplan’ op te stellen. Wat jou helpt en wat jij prettig vindt in bejegening; dat zou door 
hulpverleners al ingezien kunnen worden bij de HAP.” 

 

5.7. Conclusies en aandachtspunten 
 
Mensen zoeken hulp bij een psychische crisis vaker bij hun eigen begeleider dan bij de eerste monitor. En ook vaker 
bij meerdere personen of instanties. De bereikbaarheid van instanties om een psychische crisis te melden is buiten 
kantoortijden en in de weekenden nog niet optimaal. Toch zijn meer mensen positief over de verwijzing, vooral  
degenen die alléén hulp zochten bij hun eigen behandelaar of hun huisarts.  
Het goed onderkennen van de ernst van de crisis is nog een heikel punt en de triage verloopt niet transparant,  
zodat het voor cliënten en naasten onduidelijk blijft waarom hulpverleners een bepaalde keuze maken voor de 
opvolging van de melding.  
 
Aandachtspunten en vragen bij de melding en verwijzing bij een crisis zijn: 

• Verbeter de bekendheid van instanties waar een psychische crisis gemeld kan worden en maak de 
meldpunten voor acute én niet-acute situaties regionaal beter bekend en beter bereikbaar. Ook onder 
verwijzers. 

• Benut bij de beoordeling van de ernst van de situatie ook informatie over eerdere crises die bij 
betrokkenen bekend is. En informeer daar proactief naar, zowel bij cliënten, naasten als bij andere 
hulpverleners. Samen weet je meer. Koppel de uitkomst terug naar betrokkenen. 

• Neem bij de beoordeling of een cliënt zelf naar de locatie kan reizen waar de crisis wordt beoordeeld of 
opgevangen, het gevaarcriterium mee (dus de kans dat de crisissituatie onderweg escaleert). Weeg ook 
mee of cliënt en naasten en in staat is om zelf dat vervoer te regelen. Als vervoer nodig is, doe dit dan bij 
voorkeur zo min mogelijk stigmatiserend is, bijvoorbeeld met een ambulance of psycholance.  
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6. Te veel mensen wachten tevergeefs op zorg 
 
In dit hoofdstuk gaan we in op de fase na het signaleren en melden van de crisis. Wat gebeurt er dan: worden 

mensen opgenomen, krijgen ze ambulante zorg of blijft alle hulp uit? De periode waarin mensen op zorg wachten, 

is heel belangrijk. Onnodige vertraging brengt grote risico’s met zich mee. Hoe gaat dat in 2017? 

 

6.1. Minder opnames en meer ambulante zorg 
 
In 2017 zocht 65% van de deelnemers hulp voor een psychische crisis. In vergelijking met de eerste monitor leidde 

een crisismelding veel vaker tot de inzet van ambulante zorg of zorg in de thuissituatie (41%) dan tot een opname 

(31%). In vergelijking met de eerste monitor was het aantal opnames flink gedaald: van 51% naar 31%.  

 

Grafiek 8 Volgt er zorg na de crisismelding? 

 

 
 
De oplossing die werd gekozen, zou te maken kunnen hebben met de aandoeningen die tot de crisis leidden, maar 
dit lijkt niet het geval. De verschillen zijn niet significant.  
De keuze lijkt wel te maken te hebben met de verwijzer. Zo werden deelnemers die in 2017 de crisis alleen 
meldden bij de eigen begeleider of alleen hulp zochten bij de crisisdienst veel vaker opgenomen dan deelnemers 
die bij een andere instantie aanklopten. In de vorige monitor werden juist de deelnemers die alleen het 
alarmnummer 112 belden het vaakst opgenomen.   
Deelnemers die in 2017 de crisis alleen hadden gemeld bij de huisarts, POH GGZ of alleen bij hun behandelaar 
kregen het vaakst ambulante zorg. En deelnemers die in 2017 de crisis meldden bij de politie bleven relatief het 
vaakst verstoken van zorg.  
Waarom er voor welke oplossing werd gekozen, was overigens niet altijd duidelijk voor de deelnemers. 
 

6.2. De wachttijden voor opname zijn onveranderd, voor ambulante zorg langer 
 
Na de crisismelding werden 152 van de 496 deelnemers met een psychische crisis opgenomen. Twee op de vijf 
deelnemers die na de crisismelding werden opgenomen, moesten op die opname wachten (40%). Bijna een op de 
vijf (18%) deelnemers moest langer dan twee weken wachten op een opname, variërend van twee weken tot 
enkele maanden. Ruim een op de acht deelnemers (13%) wachtte daar een week op.  De wachttijden voor opname 
waren ongeveer hetzelfde bij de eerste monitor.  
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Grafiek 9 Wachttijd voor crisisopname 

 
 

 

Deelnemers wisten niet altijd wat de reden was voor de wachttijd. De redenen die werden genoemd waren: er 
waren geen bedden vrij of de crisis was in de ogen van de verwijzer(s) niet ernstig genoeg. Ook werd soms tegen 
deelnemers gezegd dat de ggz-instelling niet gespecialiseerd was in hun aandoening. 
 
Na de crisismelding kreeg 41% van de deelnemers ambulante zorg (n=204). De wachttijden voor ambulante zorg 
waren veel langer geworden: in 2017 wachtte bijna de helft (45%) van de deelnemers na de crisismelding langer 
dan 1 week. Bijna een derde wachtte langer dan 2 weken. Bij langer dan 2 weken werden verschillende periodes 
genoemd. Bijna een op de zeven (14%) wachtte langer dan 3 maanden.  
 

Grafiek 10 Wachttijd voor ambulante zorg  

 

 
 
Hoe ervaren de deelnemers de wachttijd? 
 
Van de deelnemers die werden opgenomen was bijna de helft (49%) positief over de wachttijd voor de opname.  
Over het algemeen ervaren deelnemers de wachttijd voor opname minder positief, naarmate zij langer moeten 
wachten. Dit was in de eerste monitor ook het geval.  De meeste deelnemers die langer dan 1 maand op een 
opname moesten wachten (80%) waren daar negatief over.  
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Grafiek 11 Hoe ervaren deelnemers de wachttijd voor crisisopname? 

 

 
 
Bij de deelnemers die na de crisismelding ambulante zorg kregen (41%), was dit in ruim de helft van de situaties 
(55%) binnen een week geregeld. Ruim de helft van de deelnemers die ambulante zorg kreeg, was positief over de 
wachttijd (52%). De meesten vonden die wachttijd acceptabel.  
 

Grafiek 12 Hoe ervaren deelnemers de wachttijd voor ambulante zorg  

 

 
 
Toelichting van enkele deelnemers met een positieve ervaring: 

• “Positief, want 3 uur na mijn telefoontje naar de opnameafdeling werd ik door de ambulance opgehaald en 
naar de ggz-instelling gebracht, waar ik opgenomen werd op de HIJ.” 

• “Men kende elkaar onderling en kon precies binnen de organisatie zoeken naar een geschikte plek. Men 
kende OOK mijn problematiek. Het nadeel was dat er maar een paar crisisbedden beschikbaar waren en 
die van mij was toevallig vrij. Ik had dus geluk.” 

• “Zodra ik op het spoor stond was ik binnen 6 uur binnen.”  

• “Binnen 24 uur was ik opgenomen, die avond thuis kon ik allerlei dingen nog kon regelen.” 

• “Ik kon dit keer direct terecht. Dat is meestal anders; meestal is er geen plaats.” 

44%

0%

36%

20%

49%

11%

32%

9%

positief deels positief/negatief negatief neutraal

Aantal deelnemers met ambulante zorg: 2016 (n=153) 2017 (n=152)

48%

9%

20%
24%

52%

11%

25%

12%

positief deels positief/negatief negatief neutraal

Aantal deelnemers met ambulante zorg: 2016 (n=49) 2017 (n=204)



33 

 

• “De wachttijden werden door de extra telefonische consulten draaglijker.” 
 

Toelichting van enkele deelnemers met een negatieve ervaring. 

• “Wij hebben uren in het ziekenhuis moeten wachten. Eigenlijk was nergens plek. Zelfs in andere steden 
niet. Ze hebben wat moeten schuiven om een noodkamer beschikbaar te maken.” 

• “De signalen werden serieus genomen door het (F)ACT-team, maar door de slechte bereikbaarheid van het 
team (telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 en van 14 tot 16.30 uur) was er een onnodige vertraging van 2 
dagen.” 

• “Bijna 3 weken wachten is heel erg lang als je kind depressief en suïcidaal is. De zorg kwam geheel op mij 
(haar moeder) neer. Daardoor was het niet mogelijk om te werken.”  

• “Gemeente, huisarts, wijkteam, welzijnsstichting, justitie, advocaat, jeugdzorg. …. ze werken niet effectief 
samen. Fragmentatie. Er is geen enkele houvast.” 

• “Ik heb de pech in behandeling te zijn bij een instelling die geen crisisdienst heeft en ik dus gewoon 
aangewezen ben op de HAP en regionale crisisdienst. Maar die willen je niet helpen omdat je geen cliënt 
van hun bent, en als ik over zou gaan naar hun is er een wachtlijst van 4-6 maanden.” 
 

Toelichting van enkele deelnemers die de wachttijd zowel positief als negatief beleefden:” 

• “De opname was wel snel. Maar ik moest wachten in een ruimte zonder privacy. Er liepen weel mensen 
langs in de 5 uur wachttijd,” 

• “De weken ervoor waren ook een hel geweest en die vergeet ik echt niet.” 

• “Ik denk dat onze zoon opgenomen had moeten worden. Dit hadden wij liever gezien. Hij heeft meer 
begeleiding nodig, maar men was te afwachtend omdat hij zo weigerde geholpen te willen worden.” 

• “De opschaling van de zorg thuis was nog dezelfde dag. Ik had echter een opnameplaats nodig. 
Behandelaren hebben veel moeite gedaan. Maar ik was niet IBS-waardig, waardoor ik thuis moest blijven.” 

• “Mijn psycholoog kan mij alleen maar deels ondersteunen. Voor echte gespecialiseerde hulp heb ik 7 weken 
moeten wachten op een intake. En 7 maanden op behandeling.” 

 
Toelichting van enkele deelnemers die de wachttijd neutraal beleefden: 

• ”Voor mij had het wel weken mogen duren zodat men kon zien het best wel oké met mij ging en een 
opname niet nodig geweest zou zijn.” 

• “Helaas moet je wachten voordat er werkelijk hulp is. Als je moet wachten, dan moet je wachten.” 

• “Bij een eerdere opname heb ik gemerkt dat er wel bedden leeg stonden, terwijl tegen anderen gezegd 
werd dat er een wachttijd was.” 

 

6.3. Als tijdige zorg uitblijft, kunnen de gevolgen desastreus zijn  
 
Ruim een kwart van de deelnemers (28%) gaf aan dat er na de melding van de crisis geen enkele zorg volgde 
(n=140). In 2017 is gevraagd naar de reden waarom geen zorg volgde. Deelnemers wisten dit niet altijd, maar een 
op de zeven deelnemers had te horen gekregen dat er geen plaats beschikbaar was. Bij anderen had de instelling 
aangegeven dat zij de gevraagde zorg niet kunnen bieden, omdat ze er niet in gespecialiseerd zijn.   
 
Aan deelnemers die geen zorg kregen, is gevraagd hoe zij deze periode ervaren hebben. Uit de antwoorden blijkt 
dat zes op de zeven (84%) daarover negatief waren. Deelnemers benadrukten dat zij via allerlei kanalen geprobeerd 
hadden om gehoor te krijgen voor hun situatie. Er was vooral onbegrip over het feit dat instanties niets leken te 
doen met hun signalen.  
 

Grafiek 13 Hoe ervaren deelnemers die geen zorg krijgen dit? 

 
 



34 

 

 
 
De cliënten en naasten die geen hulp kregen in een crisissituatie voelden zich machteloos. Deelnemers gaven 
hierbij aan dat ze zich niet begrepen voelden, dat ze zich niet serieus genomen voelden en dat hun problemen niet 
objectief werden beoordeeld.  
 
Toelichting van enkele deelnemers die tevergeefs om hulp vragen: 

• “Regelmatig aanvallen van paniek en radeloosheid, waardoor ik niets, maar dan ook niets meer durfde, 
zelfs niet eten. Wegzakken in depressie, niet meer weten wat wel of niet goed voor je is.” 

• “Hij heeft twee keer een poging tot zelfdoding gedaan. En er is grote kans op herhaling. Angstig toch wel.” 

• “Ik vond het verschrikkelijk. De hele gang van zaken je laat voelen alsof je een probleem bent en een last 
voor de samenleving. Een rijk land als Nederland houdt er op talloze fronten een dubbele moraal op na.” 

• “In rust naar mijn kant verhaal te luisteren en niet alleen maar oordelen op wat omstanders over me 
zeggen die mij altijd de schuld geven omdat ik psychische problemen heb.” 

• “Groot knelpunt was dat er geen bed voor mij was omdat ik bereid was tot vrijwillige opname. Dat leidde 
tot onnodig gevaar en verdere uitputting.” 

• ”Ik moest wachten tot ik op de crisisafdeling voor autisten terecht kon. Paar maanden wachten. Niet hun 
verantwoording meer. Zolang er naast autisme, paniek, PTSS geen andere aandoening was wat tot crisis 
leidde, neemt de ene instelling je niet op. De andere instelling wel, maar dat is regio-afhankelijk. ‘We 
hebben geen kennis of passende plek of hulp voor handen dus je hoeft maar 5 maanden te wachten, of 
bellen met het nachthoofd die achterwacht bij crisisdienst is’, zeggen ze. Maar dat station waren we 
voorbij; ik had overname nodig, veiligheid. Ik viel tussen wal en schip. “ 

 
De gevolgen van het uitblijven van zorg kunnen desastreus zijn. Aan deelnemers is gevraagd hoe zij deze periode 
hebben ervaren. 
In de periode dat de cliënten wachtten op passende zorg, ging de crisis niet spontaan over. Naasten werden belast 
met onhoudbare situaties en probeerden escalatie te voorkomen. Bijna alle deelnemers die na melding niet 
werden opgenomen, gaven aan dat de situatie daardoor was verslechterd. De gevolgen die zij noemen zijn 
bijvoorbeeld: escaleren van een manie of depressie of verder in een psychose raken, zelfverwonding of poging tot 
zelfmoord. In situaties waarin geen opname of zorg werd geboden, kwam veel druk op de schouders van naasten. 
Familieleden noemden dat en cliënten signaleerden zelf ook dat het voortduren van een situatie waarin geen zorg 
geboden wordt, families kan ontwrichten. 
 
Toelichting van enkele deelnemers over het escaleren van de situatie: 

• “Het heeft veel te lang geduurd, zodat hij steeds dieper in psychose raakte en een maatschappelijke en 
sociale teloorgang het gevolg was. Afschuwelijk. Je ziet en hoort hem afglijden in de waanzin.” 

• “Heel erg naar. Moeder moest het huis uit vluchten. De rest van het gezin was heel nerveus. Dochter had 
migraineaanvallen. Vader veel van werk thuis om hulp te bieden als zoon thuis was en manische  
woedeaanvallen had. Uiteindelijk zoon het huis uit gezet en andere sloten op de deur gezet. 
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• “Ik heb onder hoogspanning geleefd. Gevolg was dat ik er als moeder helemaal doorheen zat en zelf 
kalmerende middelen moest gaan vragen. Ik moest continu op mijn hoede zijn, gevaar afwenden en 
problemen oplossen.” 

• “Het is heel erg als kinderen mee moeten maken dat mamma alleen maar kan huilen, of afwezig is of 
alleen ligt te slapen.” 

• “Ik zocht naar een vangnet, maar vond die nergens. ‘Watertrappelen’, was alles dat ik kon doen. Die 
machteloosheid zag ik ook bij mijn sociale netwerk.” 

• “Diepe wanhoop, angst en boosheid. Diepongelukkig. Complete machteloosheid, omdat er geen hoop op 
verbetering is.” 

• “Ik kan door de onberekenbare overlast al 2 jaar lang mijn kleinkinderen niet laten logeren.” 

• “Je ziet de nood van een persoon, kan aardig inschatten wat nodig is, maar niemand doet iets, kán iets 
doen door ontbrekende behandelmogelijkheden op het centrum en ontbrekende crisisplaatsen.” 

 
Slechts een enkeling is positief of neutraal over het uitblijven van zorg: 

• “Goed dat we een opname hebben kunnen voorkomen. Dat is positief voor mijn zelfvertrouwen en mijn 
vertrouwen in de liefde en steun van mijn naasten.” 

• “Het is slecht afgelopen met haar. Maar het is onbekend of het voorkomen had kunnen worden.”  
 

6.4. Gedwongen opname of niet?  
 
Van de 152 opnames waren 27% gedwongen opnames, waarbij deelnemers maatregelen noemden zoals 
Inbewaringstelling (IBS) en Rechterlijke Machtiging (RM). Dat is veel hoger dan in 2016; toen waren er 7 cliënten 
met een gedwongen opname (5%). De helft van de deelnemers gaf aan dat die gedwongen opname vanuit hun 
optiek voorkomen had kunnen worden, als er in een eerder stadium ingegrepen was. Zij hebben herhaaldelijk 
aangedrongen op zorg, maar vinden dat te lang is gewacht tot het gedrag escaleerde in criminaliteit, overlast, 
geweld tegen anderen of een zelfmoordpoging. 
 

Grafiek 14 Aantal gedwongen opnames (met een maatregel)  

 

 
.  
 
Toelichtingen van deelnemers over niet vrijwillige opnames:  

• “We melden al heel lang (al 10 jaar) dat het niet goed ging met onze zoon, maar instanties konden pas wat 
doen toen het helemaal uit de hand liep.” 

• “Omdat ik volgens hun toen pas een gevaar was voor mezelf. Terwijl dat risico niet minder werd in de 
instelling waar ik zat. Ik kon me gemakkelijk als ik wilde, daar wat aan doen.” 
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• “Als er meteen hulp was gekomen was opname wellicht niet eens nodig geweest dan wel dan had het een 
vrije opname geweest. Dit is zeer traumatisch geworden.” 

• “Patiënt was gestopt met medicatie. Eerder ingrijpen had veel ellende kunnen voorkomen.” 

• “Er was geen geschikte opvang vóór het uit de hand liep en er werd ook gezegd ‘we kunnen niets doen, 
omdat er nog geen strafbaar feit is’. Onze zoon wilde eerst niet meewerken; toen hij in crisis was, kón hij 
dat ook niet meer.” 

 

6.5. Verschillende oplossingen en wachttijden in het land 
 
We hebben gezien dat bijna een op de drie cliënten die hulp zocht bij een crisis opgenomen werden. Het laagste 
aantal opnames werd gemeld in de zorgkantoorregio’s ’t Gooi, Amstelland en de Meerlanden, Noord-Holland 
Noord, Westland Schieland Delfland en Zwolle. De meeste opnames in de regio Noord en Midden-Limburg.  
We hebben gezien dat er in ruim twee op de vijf crisissituaties ambulante zorg werd ingezet. Dit werd het meest 
gemeld in regio ’t Gooi, Arnhem en Zaanstreek/Waterland.  
Dat er geen zorg wordt ingezet bij een crisis werd gemeld door deelnemers uit het hele land, maar niet in 
zorgkantoorregio Apeldoorn/Zutphen.  
Korte wachttijden voor opname werden het meeste gemeld in de zorgkantoorregio’s Apeldoorn/Zutphen, Noord-
Holland Noord, Westland Schieland Delfland, Zaanstreek Waterland, Zuid-Hollandse Eilanden en Zwolle. Korte 
wachttijden voor ambulante zorg werden gemeld in de regio’s Amsterdam, Apeldoorn/Zutphen, en Zuid-Holland 
Noord.  
 

6.6. Tips en suggesties van deelnemers voor zorg na de melding van een crisis 
 
Tips en suggesties hebben betrekking op de ervaringen dat elke instantie opnieuw beoordeelt welke zorg nodig is 
en vervolgens de zorg biedt die bij hen mogelijk is in plaats van wat nodig is in de optiek van de zorgvragers:   

• “Heldere afspraken met de crisisdienst en meer daadkracht bij de huisartsenpost. Daar is veel winst te 
behalen.” 

• “Geen wachtlijst bij crisis en meer maatwerk. En ook niet wachten met behandelen tot het echt uit de hand 
loopt en er crisis is. Veel eerder starten met behandelen. Ook intensieve thuistrajecten sneller inzetten.” 

• “Luister naar de cliënt. Die kent zijn eigen ziekteverloop het beste.” 

• “De cliënt en zijn vraag centraal stellen, niet de eigen protocollen. Er zitten veel schakels in de keten, met 
veel protocollen, waardoor de ene afdeling of organisatie aanloopt tegen de beperkingen van de ander en 
vice versa.” 

• “Wat zou helpen is samenwerken met andere instituten vanwege de wachtlijsten; die leveren de 
mantelzorger namelijk te veel stress op. Als er dringende redenen zijn, moet er geen wachttijd zijn. Als je 
een spoedoperatie nodig hebt, hoef je ook niet te wachten.” 

• “Direct de crisisdienst waarschuwen door het ziekenhuis zou een hoop vertraging schelen.” 

• “Gewoon de zorg plicht nakomen; dat wordt namelijk veelvuldig vergeten.” 

• “De communicatie tussen huisartsenpost, ggz-instellingen en ziekenhuizen verbeteren. Die is incompleet.” 

• “Eerst een crisisbeoordeling en intake doen. Als er dan geen plek is, of een wachttijd, alternatieven 
aanbieden, bijvoorbeeld telefonische consulten of digitaal. Geen mensen in de kou laten staan.” 

• “Neem alle mogelijkheden voor hulp onder de loep. Bijvoorbeeld het (F)ACT-team zou crisisopname kunnen 
voorkomen. In mijn regio val ik erbuiten vanwege een verkeerde diagnose, terwijl ik in een andere regio wel 
zou kunnen maar buiten de plaats val.” 

 

6.7. Conclusies en aandachtpunten 
 
Het aantal opnames bij psychische crisis is fors gedaald ten opzichte van de eerste monitor en het aantal situaties 
waar ambulante zorg wordt geboden, is fors toegenomen. Voor ambulante zorg moeten cliënten vaker dan 
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voorheen zelf de deur uit: de cliënten gaan naar de hulpverleners toe. Ook is er meer ‘hulp op afstand’ door middel 
van digitale contacten tussen cliënten en hulpverleners. De deelnemers beoordelen de ambulante zorg positiever 
dan de crisisopname. Dat eerste draagt ook meer bij aan het voorkomen, uitstellen of verminderen van crisis.  
De wachttijden voor crisisopname zijn toegenomen en de wachttijden voor ambulante zorg zijn nog meer 
toegenomen. Hoe langer deelnemers op zorg moeten wachten, hoe negatiever ze deze wachttijd ervaren: een 
derde ervaart de wachttijd voor opname negatief en een kwart bij ambulante zorg. Tijdens het wachten gaat de 
crisis niet vanzelf over 
Bovendien krijgt nog steeds een flink aantal mensen geen zorg bij psychische crisis. Dat leidt meestal tot het 
escaleren van de crisis, tot overbelasting van naasten en tot (verdere) ontwrichting van de situatie. Overigens is het 
niet altijd duidelijk waarom voor welke oplossing wordt gekozen als mensen in crisis hulp zoeken: opname, 
ambulante zorg of geen zorg.   
Opvalt dat het percentage deelnemers dat gedwongen (met een maatregel) werd opgenomen, fors is gestegen. 
Veel deelnemers gaven aan dat zij al veel eerder tevergeefs om vrijwillige zorg en behandeling hadden gevraagd.  
 
Aandachtspunten en vragen bij het beoordelen van crisis zijn: 

• Zorg voor extra crisisplaatsen in regio’s waar die er onvoldoende zijn en zorg op die manier voor kortere 
wachttijden. Maak effectieve regionale afspraken over de beschikbaarheid van ‘noodbedden’.    

• Zet meer hulpverleners en meer teams in om thuis zorg te bieden of biedt cliënten al tijdens de wachttijd 
extra ambulante zorg, bijvoorbeeld door contact met gespecialiseerde hulpverleners, face-to-face, 
telefonisch of digitaal. Of door intensieve psychiatrische hulp thuis.  

• Maak sluitende afspraken met instanties in de regio over verwijzing bij een crisismelding en evalueer deze 
afspraken met gebruikers. Benoem een persoon of instantie die een besluit over zorgtoewijzing kan 
forceren als dit in individuele situaties niet lukt om dit te regelen.   

• Biedt naasten die dat nodig hebben ondersteuning als er -om wat voor reden dan ook- geen opname of 
ambulante zorg geboden kan worden. Informeer hen ongevraagd over mogelijkheden die hun 
mantelzorgtaken in dergelijke omstandigheden kunnen verlichten. 

• Doe nader onderzoek naar de oorzaken van toename van dwang en van gedwongen opnames. Investeer 
meer in preventie en neem passende maatregelen om dwang te voorkomen, zoals bijvoorbeeld 
verruiming van vrijwillig zorg- en behandelingsaanbod, time-out-voorzieningen en bemoeizorg. 
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7. De crisisopname en -zorg veranderen 
 
In dit hoofdstuk gaat het over de opname zelf en de zorg die tijdens de opname wordt geboden om de crisis te 
beheersen. Sommige interventies spelen een belangrijke rol in het beheersen van de acute crisis, zowel tijdens een 
opname als bij de ambulante zorg. Toch zijn er veranderingen merkbaar in de zorgverlening.  
 

7.1. Welke zorg wordt tijdens crisisopname geboden? 
 
Medicatie, extra medicatie, gesprekken, activiteiten en behandeling en therapie werden het vaakst genoemd bij de 
vraag welke zorg tijdens de crisisopname wordt geboden. In vergelijking met de eerste monitor werden deze 
vormen van zorg of interventies ongeveer even vaak genoemd. Deze interventies zijn van belang om de crisis onder 
controle te brengen. Daarnaast speelden een prikkelarme en veilige omgeving en toezicht een belangrijke rol in het 
beheersen van emoties en gedrag tijdens de crisis; deze interventies werden vaker genoemd in 2017. Bij een 
prikkelarme omgeving werden voorbeelden genoemd, zoals een ‘afzonderingskamer’, een ‘veilige kamer’, een 
‘comfortroom’ of ‘separeer’. Bij toezicht werden voorbeelden genoemd zoals: camerabewaking, geen vrijheden, ’s 
nachts controles, elk uur observatierondes. Bij een veilige omgeving werden voorbeelden genoemd zoals 
‘afspraken over het naar buiten gaan’, ‘wandelen met een begeleider’, ‘geen gevaarlijke spullen op de kamer, zoals 
snoertjes en plastic zakken’ of ‘check van de spullen op je kamer’.  
Een vaste dagstructuur en activiteiten werden genoemd als interventies die door de regelmaat en de 
voorspelbaarheid een zeker houvast bieden. Hierbij noemden deelnemers lichaamsbeweging (sport, wandelen, 
fietsen, fitness, tafeltennis, biljart, zwemmen), creatieve of kunstzinnige bezigheden (handvaardigheid, handwerk, 
tekenen, muzikale activiteiten, bloemschikken), huishoudelijke taken (corvee, koken), groepsactiviteit 
(zingevingsgroep, herstelwerkgroep, groepsgesprek of mindfulness). 
Ook informatie werd genoemd als onderdeel van de zorg, bijvoorbeeld informatie over depressie, de rechterlijke 
machtiging of IBS, de verslaving, de activiteiten, de werking van medicatie of over het ziektebeeld.  
 
Deelnemers noemden ook andere vormen van zorg of gaven aan dat het voor hen onduidelijk was welke zorg 
tijdens de opname geboden werd (3 keer), of dat er geen zorg werd geboden 10 keer).  
Toelichting van deelnemers bij ‘anders’: 

• “De indeling van een eetprogramma.” 

• “Sondevoeding.” 

• “Bezoeken van een mentor.” 

•  “Fysiotherapie.” 

• “Neurologisch en slaaponderzoek.” 

• “Van mijn eigen dominee.” 

• “Tijdens de opname heb ik ECT gehad. Ik ben nu in afronding.” 

• “Niks en niemand, alleen opname.” 

• “Weinig zicht op welke zorg wordt gegeven. Het contact gaat via een vertrouwenspersoon die ons 
informeert.” 

 

Tabel 4 Welke zorg tijdens crisisopname? 
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De duur van de laatste crisisopname varieerde van een nacht tot elf maanden. Bijna de helft van de deelnemers 
(48%) noemde een verblijfsduur van 1 maand of korter in de crisisopvang. Dat is ongeveer hetzelfde als bij de 
eerste monitor.   
 

Grafiek 15 Duur van de crisisopname 

 

 
 

7.2. Crisisopname wordt positief ervaren 
 
Meer deelnemers beleefden de zorg tijdens de opname in 2017 positiever dan bij de eerste monitor, namelijk 40% 
i.p.v. 29%.   
 
Als positieve punten noemden deelnemers vooral dat de behandeling of therapie bij hen aansloot en effect had 
(dat ze inzicht of handvatten kregen). Ook werden genoemd bejegening (met aandacht en respect), goede 
communicatie (dat er geluisterd werd, dat er overleg was), dat zij geestelijk tot rust konden komen. Daarnaast was 
het voor deelnemers van belang dat er samenspraak met hen was en dat de zorg gericht was op autonomie: dat ze 
waar mogelijk eigen regie konden oppakken.  

22%

27%

21%

12% 13%

4%

27%
24%

21%

12% 12%

3%

langer dan 3
maanden

1 tot 3
maanden

2 weken - 1
maand

1 tot 2 weken 1 dag- 1 week 1 dag/nacht

Aantal opgenomen cliënten: 2016 (n=153) 2017 (n=152)

Welke zorg tijdens crisisopname? 2016 2017 

(extra) medicatie  84% 76% 

gesprekken 73% 70% 

veilige omgeving en toezicht 45% 61% 

behandeling/therapie 28% 44% 

prikkelarme omgeving 21% 35% 

activiteiten  21% 53% 

dagstructuur 15% 23% 

rust/afzondering 11% 20% 

geen zorg/onduidelijk  4% 3% 

afkicken 0% 9% 

informatie 0% 15% 

anders 8% 16% 

Aantal keer beantwoord 153 152 
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Als negatieve punten noemen deelnemers de keerzijde: dat de behandeling vooral (of alleen) uit medicatie 
bestond. Ook werden genoemd slechte bejegening (onvoldoende aandacht), gebrek aan communicatie (dat ze niet 
gehoord werden, of hun verhaal niet werd geloofd, weinig interactie), dat er geen structuur was (nauwelijks 
activiteiten) en dat uitleg ontbrak. Enkelen gaven ook aan dat er sprake was van dwang in de behandeling en de 
medicatie en dat ze dit als heel onplezierig hadden ervaren.  
Een ander punt dat cliënten en familie belangrijk vonden is, dat gemaakte afspraken worden nagekomen door 
hulpverleners.  
 

Grafiek 16 Ervaring tijdens crisisopname 

 

 
 
Toelichting van enkele deelnemers met een positieve ervaring:  

• “Samenspraak, geen dwang en drang en even de mogelijkheid om uit de eigen omgeving te komen en tot 
rust te komen. De behandelaar was heel betrokken.” 

• “Het gaf me praktische handvaten, begrip en structuur.” 

• “Er was continue goed overleg, de nodige zorg werd geregeld en verleend. Er was goede communicatie 
tussen ambulant team en kliniek, alles gaat in overleg en is op autonomie gericht.” 

• “Het was een goede ervaring. De verpleegkundigen waren regelmatig op de groep en gemakkelijk aan te 
spreken.” 

• “Ergere ontregeling is daardoor waarschijnlijk voorkomen. Men zag ook dat de voorgaande psychiater 
onterecht medicijnen had afgebouwd.” 
 

Toelichting van enkele deelnemers met een negatieve ervaring: 

• “Begeleiders gaven je soms het gevoel alsof je een kind was.” 

• ‘Er werd niet geluisterd naar hoe je je voelde en er werd daardoor verkeerd gehandeld. Er was weinig uitleg 
en er werden veel medicijnen toegediend. Er was eigenlijk geen structuur en weinig activiteiten. Geen 
motivatie dus om uit bed te komen.” 

• “Ik kreeg geen gesprekken met een psycholoog of psychiater. Er werd totaal niet gecontroleerd op wat ik in 
mijn tas had. Stel je voor, ik had een mes of weet ik veel wat bij me … Het gevoel dat ik me van kant wilde 
maken werd daar alleen maar erger.” 

• “De behandeling was vrijwel uitsluitend gericht op stabilisatie met behulp van medicijnen, amper 
gesprekken, amper activiteiten, weinig echte interactie met behandelaren. Vanuit de instelling geen enkel 
initiatief om familie bij de behandeling te betrekken.” 
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• “Ik heb hem meerdere keren moeten ophalen van bruggen, terwijl de instelling niet wist waar hij was. Hij 
zegt dat hij 5 minuten naar buiten gaat en blijft dan 3 uur weg, zonder dat iemand het in de gaten had. Hij 
is ook twee keer op verlof gestuurd en deed toen een poging; die gelukkig niet slaagde.” 

 
Toelichting van enkele deelnemers die de opname deels positief/deels negatief beleefden:   

• “De opname was prima, maar de overgang naar de thuissituatie vond ik lastig. ‘ 

• “Na de overplaatsing kwam er iets meer actie. Maar nog steeds geen doeltreffende behandeling en te snel 
vrijheden waar zij niet aan toe is en niet mee om kan gaan.” 

• “Hij is wat tot rust gekomen en dat is positief. Daardoor kreeg ik ook rust. Negatief is dat er weinig 
aandacht is voor naasten en wat zij belangrijk vinden.” 

• “Goede begeleiding, veilige omgeving. Soms vervelende situaties door mede-cliënten die eigenlijk (te) 
ernstige problematiek hadden voor een open afdeling.” 

 
Verder kwam het ontslag na de opname voor een aantal deelnemers te vroeg, of als een verrassing of het was in 
hun optiek onvoldoende voorbereid. Toelichting van enkele deelnemers op het ontslagmoment: 

• “Ik uiteindelijk veel meer zorg nodig had en die heb ik gekregen, maar toch te vroeg naar huis ben 
gestuurd, waardoor ik te snel weer in crisis zat. Het naar huis gaan had in kleinere stapjes gemoeten.” 

• “Ik was met ontslag gestuurd een paar dagen voordat mijn eigen psychiater besloot om me opnieuw met 
IBS op te nemen. Vervolgens kwam ik gedwongen terug op de afdeling ‘die me niet wilde hebben’. Ondanks 
de IBS zagen zij de noodzaak van opname niet.” 

• “In het begin werd ik niet serieus genomen en moest echt vechten om in de kliniek te mogen blijven. 
Uiteindelijk was de psychiater ervan overtuigd dat de situatie acuut was maar hij heeft mij al eerder te snel 
naar huis gestuurd.” 

• “Omdat ik in de transitie zat van FAST naar (F)ACT kende niemand mij en werd de zorg mij na de opname 
opgedrongen.” 

 

7.3. Ook de locatie van de crisisopvang heeft invloed op de ervaring 
 
Deelnemers waardeerden dat de crisisopvanglocatie goed bereikbaar was zodat familie, kinderen of vrienden 
gemakkelijk op bezoek kunnen komen. Bereikbaarheid werd het meest genoemd. Comfort en properheid van de 
locatie, zoals licht, groen en ruimte vond men ook positief. Ruim de helft van de deelnemers (54%) waardeerde de 
locatie positief. Dat is meer dan bij de vorige monitor. Ook privacy betekent veel, bijvoorbeeld een eigen kamer en 
eigen sanitair.  
Andersom werden oude afgelegen gebouwen als negatief ervaren; zeker als de inrichting donker was en de kamers 
klein, niet schoon of niet goed geventileerd; dit gaf een ‘naargeestige’ sfeer voor deelnemers. Een locatie in een 
stadscentrum werkte voor een aantal deelnemers niet rustgevend, maar juist overprikkelend.  
Soms werd de openheid en de toegankelijkheid van de locatie positief ervaren. Maar daar zat ook een keerzijde 
aan: de toegankelijkheid bood de mogelijkheid dat mensen met een verslaving via het bezoek verdovende 
middelen kregen. Een open terrein of afdeling betekent ook dat buitenstaanders met slechte bedoelingen binnen 
kunnen komen.   
 

Grafiek 17 Ervaren locatie van de crisisopvang 
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7.4. Ruim een derde vindt dat de opname heeft geholpen 
 
Crisisopname draagt veel bij aan het voorkomen, uitstellen of verminderen van nieuwe crisis. Dat was de mening 
van meer dan een op de drie deelnemers (35%). Bijna een kwart vond dat de opname hen een beetje had 
geholpen: ze waren tot rust gekomen, de acute fase was gestabiliseerd en ze pakten de draad weer op. Zij schreven 
dat toe aan de hulpverlening en aan de omgeving (de opnamelocatie).  
Toch gaf een op de vijf deelnemers aan dat de opname hen niet had geholpen. Zij gaven daarvoor de volgende 
verklaringen: Enkelen zeiden dat het met hen slechter was gegaan door de opname. Zij waren juist kwetsbaarder 
voor een volgende crisis en weten dit aan de opname. Het is niet eenduidig waarom crisisopname voor sommige 
deelnemers beter werkt dan voor anderen. Deze uitkomsten zijn ongeveer gelijk aan de eerste monitor. 
 

Grafiek 18 Heeft de opname bijgedragen aan het voorkomen, uitstellen of verminderen van de crisis?  

 

 
 
Toelichting van enkele deelnemers die vinden dat de opname heeft bijgedragen aan het voorkomen, uitstellen of 
verminderen van crisis: 

• “Omdat er een hele goede arts zat, die tot op de bodem heeft uitgezocht wat er aan de hand was. En 
daarna de tijd nam om precies de juiste medicijnen uit te zoeken. Sindsdien geen crisis meer gehad.” 

• “Er nu een signaleringsplan komt, na 31 jaar ziekte. Er is vandaag een ‘herstelde’ man naar huis gegaan.” 
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• “Mijn dochter kwam tot rust en haar stemmenlast werd veel minder. Na jaren tobben en verschillende 
inrichtingen, zie ik nu positieve verbetering.” 

• “Hij kwam uit de psychose en heeft na ontslag een voorwaardelijke RM gekregen. Dus verplichte 
medicijnen en hulpverlening.” 

• “Omdat ik er anders niet meer geweest was. Op dat moment heeft het gezorgd dat ik geen zelfmoord 
pleegde. Nu duidelijk is wat er aan de hand is, kan er naar de juiste vervolgbehandeling worden gekeken.” 
 

Toelichting van enkele deelnemers die vinden dat de opname niet heeft bijgedragen aan het voorkomen, uitstellen 
of verminderen van crisis: 

• “De opname heeft niets geholpen omdat er niets gebeurde. Als het aan hen gelegen had, was hij in de 
daklozenopvang terecht gekomen.” 

• “De situatie niet echt veranderd. Mijn zoon blijft drugs gebruiken.” 

• “Haar wantrouwen en angst zijn groter geworden. Er was te veel onrust op de afdeling. Ze was eerder 
bang voor medepatiënten, dan dat het haar tot rust bracht.” 

• “Het heeft de crisis ernstig doen toenemen. Het heeft de cliënt ernstig getraumatiseerd en de familie 
eromheen. Het zorgkantoor was ontzet en vroeg of ze de Inspectie mochten informeren. Wij overwegen 
een tuchtzaak.” 
 

Toelichting van enkele deelnemers bij de keuze voor ‘anders’ die vinden dat de opname niet heeft bijgedragen aan 
het voorkomen, uitstellen of verminderen van crisis: 

• “De opname zelf heeft mij niet geholpen. Maar de ervaring die ik heb gehad met mezelf wel. Mijn suïcidale 
gevoelens zijn er niet meer.” 

• “We weten niet zo god wat er nou echt heeft geholpen. We zijn ook zelf andere zorg gaan zoeken. De tijd is 
wellicht ook een factor.” 

• “Het heeft niet geholpen. De aandoening is namelijk levenslang.” 

• “Hij loopt al jaren de boel plat bij deze instelling en manipuleert de boel.” 
 

7.5. Positieve en effectieve opnames, maar niet overal  
 
We hebben gezien dat 40% van de deelnemers de crisisopname positief had ervaren. Deelnemers met een 
positieve ervaringen kwamen voor in 24 van de 28 zorgkantoorregio’s; in de ene regio meer dan in andere. Of de 
opname heeft geholpen om crisis te voorkomen, uit te stellen of te verminderen en hoe deelnemers de opname 
waarderen, valt niet altijd samen, maar soms wel. Deelnemers die én de opname het meest positief hadden 
ervaren en ook vonden dat die het meeste effect had, kwamen vooral uit de regio’s Noord-Holland Noord, 
Noordoost Brabant, Zuidoost Brabant en Friesland.  
  

7.6. Tips en suggesties van deelnemers over crisisopname en -zorg  
 
De tips en suggesties van cliënten hebben vooral betrekking op duidelijke procedures, de nabijheid van 
hulpverleners en voldoende bezigheden: 

• “Duidelijke richtlijn geven voor aanmelding. En laten weten waar je aan toe bent, betreffende de 
opnametijd en de wachttijd voor de opname.” 

• “Vooral als je in een crisis zit, zou het fijn zijn als verpleegkundigen in de buurt zijn en niet in het kantoor 
zitten. Personeel kan meer aandacht hebben voor cliënten in plaats van voor hun laptop.” 

• “Een goed dagprogramma, verplichte activiteiten, een therapie aanbod.” 
 

De tips en suggesties van familie hebben vooral betrekking op de communicatie met de familie.  

• “Altijd blijven communiceren met elkaar: familie/naasten en hulpverlening. Van het begin af aan de familie 
er nauw bij betrekken. De hulpverlening moet inzien dat dit heel belangrijk is.” 

• “Richt het beleid niet alleen op stabiliseren, maar zo spoedig mogelijk ook op weer voorbereiden en 
oppakken van het leven van voor de opname. Door gesprekken, activiteiten etc.” 
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• “Zelfredzaamheid meer bevorderen; regie geven waar mogelijk. Laat patiënten meer meepraten. Er heerst 
nog een cultuur van ‘wij bepalen wel wat goed voor je is.’ Daarmee zet je iemand juist in een afhankelijke 
positie en zet je mensen niet in hun kracht. Dat geldt ook voor naasten dus.” 

 

7.7. Conclusies en aandachtspunten 
Medicatie is nog steeds een belangrijk onderdeel van de zorg bij een crisisopname. Gesprekken, therapie en 
activiteiten worden ook ingezet om de crisis te beheersen, maar minder vaak. Twee op de vijf mensen zijn positief 
over de opname en de zorg tijdens de opname en een derde vindt dat het heeft geholpen om crisis te voorkomen, 
uit te stellen of te verminderen. Mensen zijn negatief over de opname als er naast medicatie weinig of geen 
behandeling, gesprekken of activiteiten plaatsvinden. Dan staat symptoombestrijding centraal en krijgen het 
wegnemen van de oorzaken van de crisis en het omgaan met de aandoening te weinig aandacht. Over de locatie 
van de crisisopvang zijn mensen positiever dan voorheen; meer dan de helft waardeert die. Communicatie over het 
moment van ontslag en de voorbereiding daarop, kan volgens mensen worden verbeterd.   
  
Aandachtspunten voor betere zorg tijdens crisisopname zijn: 

• Stel zo mogelijk samen met de cliënt behandeldoelen op. Biedt zodra de cliënt deze informatie kan 
opnemen duidelijkheid over de verschillende interventies, zodat cliënten weten welke behandeling, 
gesprekken en activiteiten worden geboden en waarom. En besteed vooral ook aandacht aan wat de cliënt 
zelf kan doen om de eigen sterke kanten te benutten. 

• Voer regelmatig overleg met cliënt en naasten over de opnameduur en het ontslagmoment. Bereid de 
overgang naar de thuissituatie samen voor en regel wat ervoor nodig is om de terugkeer goed te laten 
verlopen samen met cliënt, zo mogelijk met zijn naasten en eventueel met de reeds actieve zorgverleners 
en ondersteuners van de cliënt. 

• Zorg voor aanwezigheid en aanspreekbaarheid van begeleiders tijdens de opname. Streef daarbij naar 
aandacht en nabijheid in die mate dat alle cliënten zich veilig kunnen voelen.  

• Neem in het gebruik van vrijheid beperkende maatregelen de afweging mee of cliënten zelf goed in staat 
zijn om met vrijheden om te gaan. Meestal is uit de voorgeschiedenis of uit informatie van familie bekend 
welke risico’s of gevaar dit voor de cliënt en zijn omgeving opleveren kan.  
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8. Ambulante zorg in plaats van crisisopname 
 

In dit hoofdstuk kijken we naar de ervaringen met (ambulante) thuiszorg. Wat zijn hiermee de ervaringen en vinden 
mensen die een psychische crisis hebben dit een goed alternatief? 
 

8.1. Welke zorg wordt ambulant geboden bij een crisis? 
 
Niet alle mensen die hulp zochten bij hun psychische crisis werden opgenomen. Een aantal deelnemers (n=204) 
kreeg in plaats daarvan (extra) ambulante zorg. Dat is 41% en een kwart meer dan bij de vorige monitor; dus een 
behoorlijke verschuiving. 
Die zorg bestond voor de meesten uit een combinatie van interventies: bij meer dan de helft (56%) werd extra of 
nieuwe medicatie geboden. Opvallend was dat bij ruim een op de drie (35%) gesprekken buitenshuis plaatsvonden 
en bij ruim een kwart (26%) behandeling of therapie buitenshuis. Ook was er bel- of mailcontact met de 
hulpverlener (ook 35%) en bij iets minder (24%) bezoek thuis van hulpverleners. Ook begeleiding en behandeling in 
de thuissituatie kwamen voor.  
 
In vergelijking met de eerste monitor vond de (extra) ambulante begeleiding en behandeling, vaker buiten de 
thuissituatie plaats. Deelnemers gingen zelf naar de psychiater, de psycholoog, de therapeut of het (F)ACT-team 
toe, in plaats van dat die bij hen thuis kwamen. Ook was er meer telefonisch contact en mailcontact met de 
psychiater of hulpverlener dan bij de eerste monitor. Daarbij noemde een enkeling ook chatten of e-health-consult. 
Wat opvalt, is dat bezoek aan de huisarts en POH GGZ nog steeds weinig werd genoemd.    
 

Tabel 5 Welke (extra) ambulante zorg wordt geboden in plaats van opname?   

 

Welke (extra) ambulante zorg in plaats van opname?  2016 2017 

(extra) medicatie  74% 56% 

gesprekken buitenshuis 0% 35% 

bel- of mailcontact met hulpverlener 21% 35% 

behandeling/therapie buitenshuis 9% 26% 

bezoek en gesprekken thuis 74% 24% 

begeleiding thuis  53% 18% 

behandeling thuis 0% 13% 

Toezicht 0% 9% 

dagbehandeling zonder verblijf 2% 8% 

Informatie 0% 5% 

Logeren 2% 1% 

bezoek aan de huisarts 4% 1% 

Anders 0% 6% 

Aantal keer beantwoord 49 204 

 
Enkele toelichtingen van deelnemers op de ambulante zorg: 

• “Ik belde wekelijks met mijn psychiater, we verhoogden de dosis Seroquel, ik had belcontact met mijn 
RIBW.” 

• “De psychiatrische intensieve thuiszorg kwam 2 keer per week.” 
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• “De huisarts komt iedere week in verband met de ernst van de situatie en haar wonden. Er is extra 
thuiszorg; de verpleging en thuiszorg vanuit de gemeente is verhoogd.” 

• “Een onbekende instantie zal mij oproepen voor het praktische deel.” 

• “Gesprekken thuis met een medewerker van het FACT-team waar de politie mij naar verwezen had.” 
 
Enkele toelichtingen van deelnemers op de ambulante zorg: 

• “Ik had daar gesprekken met een casemanager en een ervaringsdeskundige.” 

• “Omdat mijn zoon zorgmijder is, werd er niet zoveel contact onderhouden. “ 

• “Mijn dochter belt als ze angstig is; maar er is niet voldoende response vanuit FACT.” 

• ”Ik ging naar de huisarts en de POH en kon na een paar weken terecht bij de psychiater van mijn oude 
hulpinstantie.” 
 

Enkele toelichtingen van deelnemers die ‘andere zorg’ benoemen: 

• “Ik kreeg budgetbeheer en hulp van maatschappelijk werk.” 

• “Een vooraanmelding bij de crisisdienst voor ’s nachts.” 

• “Ook hulp van het wijkteam voor mijn dochtertje.” 

• “Aanvraag voor een second opinion psychiatrie.” 

• “Extra zorg van de PGB’ers en van ons (mantelzorgers).” 

• “Ik heb ook ontspanningsoefeningen, die helpen. 
 

8.2. (Ambulante) thuiszorg wordt hoger gewaardeerd en helpt beter dan opname 
 
Bijna twee derde van de deelnemers (63%) waardeerde de ambulante zorg die zij kregen in plaats van crisisopname 
positief. Ze vonden het vooral positief dat zij niet opgenomen hoefden te worden en dat de thuissituatie In stand 
kon blijven. Die ervaring verschilde overigens niet met vorige monitor, hoewel er in 2017 minders opnames na een 
crisismelding waren.  
Belangrijke interventies in de ambulante zorg waren dat de ervaringen van de cliënt en de omstandigheden waarin 
hij leeft, worden betrokken in de gesprekken en de begeleiding. Met andere woorden, er was ook aandacht voor 
gezinsleden.  
Dat deelnemers de zorg vaker buitenshuis dan thuis ontvingen, maakte voor de waardering geen verschil. 
Echter, nog ruim een op de tien (11%) vond die zorg onvoldoende, vooral omdat zij vonden dat er te weinig 
contacten per week waren als de zorgverleners bij hen thuis kwamen en ook omdat het aan goede afstemming met 
andere hulpverleners schortte. Ook werd de wachttijd die langer is dan bij de vorige monitor, hier genoemd als 
belangrijk punt.  
 

Grafiek 19 Waardering voor ambulante zorg en (extra) zorg in plaats van opname 
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Van de deelnemers die niet werden opgenomen maar ambulant (extra) zorg kregen (n=204), vond de helft dat dit 
veel had bijgedragen aan het voorkomen, uitstellen of verminderen van een crisis (50%). Een op de vijf vond dat 
het een beetje had geholpen. Dat verschilt niet van de vorige monitor.  
Meer deelnemers (14%) gaven aan dat het effect van de zorg op het voorkomen van crisis nog niet bekend was, 
omdat deze zorg nog steeds liep.  
 

Grafiek 20 Heeft (extra) ambulante zorg in plaats van crisisopname geholpen?  

 
 

 
 
Enkele toelichtingen van deelnemers met een positieve ervaring: 

• “De adviezen die ik kreeg, hebben mij geholpen. Alles bij elkaar genomen, kon een opname zo uitgesteld 
worden.” 

• “Er kwam structuur. Doordat zij huis kwam, zorgde ik uit bed te zijn en in de kleren. Het gaf enig houvast.” 

• “Het heeft geholpen om de crisis af te wenden. Er wordt veel met mij meegedacht en ik krijg alle 
mogelijkheden om zelf te herstellen met professionele hulp.” 

• “Het ging heel erg over wat voor mijn zoon het beste was en wat hij nodig had. Zijn kwaliteiten werden 
verder benadrukt. Hij kon nu ergens terecht met zijn vragen, wat voor mij ook rust bracht.” 
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• “Er wordt geluisterd en een vinger aan de pols gehouden. De situatie verandert snel. Dat doet enorm goed. 
Er wordt met duidelijke doelen gewerkt. Dat brengt haar weer in het ritme.” 
 

Enkele toelichtingen van deelnemers met een negatieve ervaring: 

• “4 weken max. is regel vanuit de zorgverzekeraar. Dat is voor mij te kort. Maar de behandelaar vroeg ook 
geen verlenging aan. Vroeg zelfs niet of het nodig was.” 

• “De mensen die mijn vaste begeleiding doen zijn erg goed. Alleen hun caseload is te groot. Ik heb intensieve 
behandeling nodig, maar in die mate kan deze organisatie dat niet bieden. Buiten werktijd is het moeilijk 
goede hulp te krijgen. “ 

• “Werd wel snel ingezet, maar wat rommelig. Duidelijkheid ontbrak, vooral in het begin: ‘wie doet wat?’ of 
wie verantwoordelijk was voor de medicatie? Dat moest ik zelf uitzoeken. Behandelaars hadden geen 
contact met elkaar.” 

•  “Het is pappen en nathouden, geen echte behandeling. Dat kan ook niet in 1 uur per week. Afspraken 
worden niet nagekomen. FACT wil wel, maar heeft niet voldoende personeel en kan beloften niet 
waarmaken. Dus het is niet voldoende.” 
 

8.3. Positieve en effectieve ambulante zorg in het land 
 
Deelnemers die niet werden opgenomen tijdens de crisis en die de ambulante zorg het meest positief waardeerden 
en daarvan ook vonden dat die had geholpen om crisis te voorkomen, uit te stellen of te verminderen, kwamen 
vooral uit de zorgkantoorregio’s Kennemerland, Utrecht, Groningen, Midden Holland en Midden-IJssel. Verder 
waren deelnemers het meest positief over deze zorg in Noord-Holland Noord, Zuid-Holland Noord en West-
Brabant.  
 

8.4. Tips en suggesties van deelnemers voor ambulante zorg 
 
De tips en suggesties hebben vooral betrekking op bereikbaarheid, samenwerking tussen instanties en 
deskundigheid van thuisbegeleiders:  

• “Bereikbaarheid is belangrijk. Ook ’s avonds en in het weekend. Daar schort het nogal eens aan.” 

• “Laat het initiatief voor een extra telefonisch contact niet altijd bij de cliënt liggen. Maak een belafspraak 
op korte termijn.” 

• Als er meer instanties betrokken zijn, niet in eerste instantie kijken naar wat het gaat kosten, of wie het 
moet betalen. Kijk eerst naar welke dingen concreet de situatie kunnen veranderen, pas daarna kijken naar 
procedures.” 

• “Tijdens de bezoeken bezig zijn met wat er aan de hand is; zorgen dat gevoelens dán mogen komen in 
plaats van de cliënt afleiden. Anders komen de emoties toch los op een moment dat er geen begeleiding 
is.” 

• “Goed dat er meer mogelijk is bij het FACT-team, maar eigenlijk is er meer toezicht nodig. ‘Het moet vanuit 
de patiënt komen’, zeggen ze maar dit is werkt niet altijd en bij iedereen.” 

• “Als het FACT-team kan inschatten dat iemand daadwerkelijk gaat ontsporen, zou een preventieve opname 
mogelijk moeten zijn.”  

• “Meer continuïteit in de ondersteuning thuis bieden.” 
 

8.5. Conclusies en aandachtspunten 
Er wordt vaker ambulante zorg ingezet in plaats van opname dan voorheen. Medicatie is daarbij minder vaak een 
onderdeel dan bij opname, naast gesprekken en begeleiding. De zorg die in plaats van opname wordt geboden 
vindt ook vaker buitenshuis plaats: cliënten gaan naar de zorgverlener toe.  
Hoewel mensen langer moeten wachten op ambulante zorg zijn ze er net zo positief over als bij de eerste monitor 
en de helft vindt dat het helpt om crisis te voorkomen, uit te stellen of te verminderen. Maar er zijn wel 
verbeterpunten: 
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• Zorg thuis met integraal werkende teams moet ook mogelijk zijn voor meer uren per week of met een 
hogere frequentie en voor een langere periode dan momenteel. Daarvoor moeten teams worden 
geëquipeerd.  

• Geef intensieve begeleiding thuis in de tijd dat opname in een ggz-instelling niet mogelijk blijkt door 
wachtlijsten. 

• De zorg kan in een aantal situaties alleen thuis worden geboden als er 24 uur per dag hulp op afroep 
beschikbaar zou zijn. Zorg dat thuisbegeleiding telefonisch bereikbaar is voor noodsituaties, ook in de 
avonduren.  

• Verkort de communicatielijnen tussen hulpverleners als er meerdere loketten bij de ambulante zorg 
betrokken zijn.  

• Realiseer meer plekken crisisopvang en time-out-voorzieningen bij dreigende crisis. En doorzettingsmacht 
bij lokale teams ((F)ACT-team of wijkteam) om deze plek tijdelijk te regelen als het nodig is.  
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9. De nazorg 
  
De medische (klinische) behandeling bij een crisisopname is veelal gericht op het verminderen van de symptomen 
van de psychische aandoening. Als iemand daarna uit de crisisopname wordt ontslagen, betekent dat niet dat hij of 
zij ‘weer helemaal de oude is’. Aansluitend op de behandeling of opname is aandacht en professionele hulp nodig 
zodat mensen er niet alleen voor staan. Terugvalpreventie dus. Zien we dit ook in de praktijk?  
 

9.1. Minder informatie over nazorg, maar wel via duidelijke kanalen 
 
Van de deelnemers die in 2017 waren opgenomen (n=152) kreeg een derde geen informatie over nazorg (33%). Een 
op de tien wist niet of ze daarover informatie hadden gekregen; dit werd vaak door naasten gemeld. Deze aantallen 
zijn hoger dan bij de eerste monitor. Toen gaf een vijfde van de deelnemers die opgenomen waren aan dat zij niet 
geïnformeerd waren over de nazorg. En een enkeling wist het niet meer. 
Degenen die in 2017 wel op de hoogte waren, hadden dit via meerdere kanalen gehoord. Bijna altijd (97%) hoorden 
ze dit van hun behandelaar en daarnaast ook vaak van de begeleiders (40%). Dit is een grote verandering ten 
opzichte van de vorige monitor.  
 

 Tabel 6 Wie gaf informatie over nazorg na de opname?   

 

Wie gaf informatie over nazorg na opname? 2016 2017 

behandelaar  52% 97% 

eigen begeleiders 58% 40% 

huisarts of POH GGZ  14% 8% 

sociaal netwerk 5% 8% 

wist het al 4% 1% 

anders 17% 6% 

Aantal keer beantwoord 151 88 

 
 

9.2. Minder mensen maken gebruik van nazorg 
 
Bijna drie op de vijf deelnemers (57%) maakte gebruik van nazorg na de opname in 2017. Dat is iets minder dan bij 
de eerste monitor: toen maakten 105 van de 153 deelnemers na hun opname gebruik van nazorg (69%). Evenals bij 
de eerste monitor maakten deelnemers gebruik van meerdere vormen van nazorg, bijvoorbeeld door de eigen 
behandelaar én door een begeleider.  
Deze nazorg werd aan ongeveer een derde van de deelnemers (34%) geboden door de behandelaar (de psychiater, 
psycholoog of therapeut) en aan een derde door het (F)ACT-team. Deelnemers noemden bij deze vraag in plaats 
van (F)ACT-teams ook andere teams die in de thuissituatie intensieve zorg bieden, zoals het Flexibel Assertief 
Stabiliserend Team bij persoonlijkheidsstoornissen (FAST), Intensive Home Treatment-Teams (IHT), Preventief 
Interventie Team (PIT) en Intensief Behandelteam Thuis (IBT).  
Opvallend is, dat er in 2017 nog nauwelijks nazorg werd geboden door ervaringsdeskundigen en door de POH GGZ. 
Dit lag wel in de verwachting, gezien de tussentijdse ontwikkelingen. In een enkel geval werd een dag- of 
deeltijdopname als nazorg benoemd (3%).  
Verder gaven ook familieleden en maatschappelijk werkers een deel van de nazorg.  
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 Tabel 7 Wie bood nazorg? 

 

Wie bood nazorg? 2016 2017 

behandelaar 32% 34% 

(F)ACT-team  21% 32% 

begeleider 28% 8% 

POH GGZ 4% 1% 

huisarts 5% 5% 

dag-/deeltijdopname 3% 3% 

ervaringsdeskundigen 1% 8% 

anders  6% 8% 

Aantal maal beantwoord 107 88 

 
De nazorg bestond vooral uit gesprekken met hulpverleners die de deelnemers na de acute crisis thuis bezochten 
of ambulante of telefonische consulten bij psychiater of psycholoog. Ook werden individuele begeleiding, 
medicatie en medicatiecontrole vaak genoemd. Daarnaast werden therapie (zowel individueel als in 
groepsverband) genoemd en volgden deelnemers dag- of deeltijdbehandeling. Onder ‘anders’ werd toezicht 
genoemd; dit zou terugval kunnen voorkomen omdat hulpverleners een ‘oogje in het zeil’ hielden. Een bed en een 
telefoon op recept en een cursus werden in 2017 een enkele keer genoemd; evenals bij de eerste monitor.  
 

9.3. Nazorg positief gewaardeerd, nog steeds is er ruimte voor verbetering 
 
De helft (50%) van de 88 deelnemers die gebruik maakte van nazorg was positief over dat aanbod. Deze 
deelnemers vonden dat de nazorg snel op gang kwam en voldoende steun bood. Deelnemers die negatief waren 
over de nazorg gaven aan dat de afspraken niet nagekomen werden of werden verzet of dat hulpverleners 
wisselden. Ook werd genoemd dat hulpverleners onvoldoende aandacht voor het familiesysteem hadden. 
Het aantal deelnemers dat gemengde gevoelens had over de nazorg was toegenomen (met 16%). Zij noemden 
hierbij de volgende overwegingen: de nazorg volgde niet snel na de opname of de hulpverleners die de nazorg 
boden, waren onvoldoende deskundig voor de problematiek die tot de crisis leidde.  
Per saldo waren deelnemers dus positiever over de nazorg.  
 

Grafiek 21 Waardering voor de geboden nazorg 
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Enkele toelichtingen van deelnemers die nazorg positief hebben ervaren: 

• “Een week na 8 maanden opname kwam de vaste begeleider dagelijks, uit persoonlijke betrokkenheid. 
Daarna kwam een collega tweemaal per week. Deze intensieve thuisbegeleiding na opname had hij zo 
nodig!” 

• “De aanpak tijdens de nazorg is volledig gericht op herstel. Transparante manier van werken.”  

• “Na opname kwam ik terug in de schoot van het (F)ACT-team. Fantastisch. Houd mijn hart vast als dit weer 
weg gaat vallen en ik aangewezen ben op de huisartsenpost.” 

• “Goed om gedachten op orde te krijgen. Ik kreeg handvatten aangereikt om met de nieuwe situatie om te 
gaan. Goede gesprekken met perspectief.” 

• “Voor mij was het ook ‘een stok achter de deur’. Het is goed als iemand meekijkt en het overzicht behoudt, 
als je dat niet altijd kunt.” 
 

Enkele toelichtingen van deelnemers die nazorg negatief hebben ervaren: 

• “De overdacht is dan mijns inziens te afhoudend en te afwachtend op vele vlakken. In ons geval heeft dat 
tot dramatische situaties geleid.” 

• “Het is niet erg doelgericht. Ze vergeten het signaleringsplan en er is geen terugkoppeling.” 

• “Het team dat nazorg moet bieden is zwaar onderbezet. En er is geen vervanging bij ziekte of vakantie. 
Afspraken worden herhaaldelijk verzet, zodat hij maanden moet wachten.” 

• “Mijn vertrouwen was geschaad door de moeizame aanmelding voor nazorg en ontbreken van overdracht. 
Dat maakte het lastig om met de hulpverleners verder te gaan.” 

• ”De SPV’er werd na een korte periode overgeplaatst. Alle energie die ik had gestoken in het opbouwen van 
een nieuwe band was weg. Dan komen er anderen: ze kennen je niet persoonlijk, ze komen maar een uurtje 
en dat ging niet goed.” 
 

Enkele toelichtingen van deelnemers die nazorg deels positief/deels negatief hebben ervaren: 

• “De nazorg kwam te laat op gang. Ze hadden drie weken nodig om het op te starten. Daardoor viel ze in 
een gat en stopte met een deel van de medicijnen en ging het weer bergafwaarts. Toen de nazorg eenmaal 
op gang kwam, was dat goed.” 

• “De begeleiding vind ik liefdevol, maar weinig creatief. Mijn voorstel om mijn dochter met een psycholoog 
in contact te brengen werd afgewezen, omdat zij ‘geen doel kon bepalen’. Dat is nu juist haar probleem.” 
 

Enkele toelichtingen op een neutrale ervaring: 

• “Zij vond het wel nodig, en ik ook, maar ze staat nog steeds op een wachtlijst. Zeer slechte zaak. Kans op 
nieuwe crisis is zeer groot.” 

• “Het is nog maar net gestart; ik kan er nog niks van zeggen.” 
 

55%

18%
13% 13%

50%

34%

8% 7%

positief deels positief/negatief negatief neutraal/geen mening

Aantal gebruikers van nazorg: 2016 (n=105) 2017 (n=88)
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9.4. Nazorg is niet in alle regio’s aan de orde 
 
We hebben gezien dat drie op de vijf deelnemers na de crisisopname gebruik maakte van nazorg.  
In 28 van de 32 zorgkantoorregio’s werden ervaringen gemeld met nazorg na de crisisopname. In drie van de 
regio’s waar geen nazorg werd geboden, waren deelnemers nog opgenomen in de crisisopname en was nazorg dus 
niet aan de orde. In een regio waren helemaal geen ervaringen met crisisopname.  
Deelnemers die nazorg het meest positief waardeerden, kwamen uit de zorgkantoorregio’s Zuid-Limburg, 
Twente, West-Brabant, Midden IJssel en Friesland.  
 

9.5. Tips en suggesties van deelnemers voor nazorg  
 
Tips en aanbevelingen van deelnemers hebben betrekking op de aansluiting van de nazorg op de opname, de mate 
waarin de nazorg doelgericht is en de afspraken bij de cliënt passen. Ook op het betrekken van naasten bij ontslag 
en nazorg: 

• “Geef meer aandacht aan het systeem van de cliënt en zijn omgeving. Betere ondersteuning van de 
mantelzorger.” 

• “Maak een concreet plan op papier waar de nazorg toe moet leiden en wanneer het afgerond is.” 

• “Stem de overgang van de opname naar de thuissituatie beter af met de mantelzorgers. Betrek de naaste 
bij het ontslaggesprek uit de instelling.” 

• “Spreek af waar de cliënt en de familie terecht kunnen in de periode dat nazorg wordt geboden.” 

• “De nazorg moet naadloos aansluiten op de opname.” 

• “Stel een acute mobiele dienst in om crisis te voorkomen en aan te pakken voor die periode.” 

• “Stem de bereikbaarheid en de protocollen af op de persoon. Er zijn diverse gradaties van crisis. Dat is niet 
voor iedere cliënt gelijk.” 

 
9.6. Conclusies en aandachtspunten 
 
Mensen kregen minder vaak informatie over mogelijkheden voor nazorg na de opname, maar vaak wel van de 
eigen behandelaar. Minder mensen maken gebruik van nazorg in vergelijking met de eerste monitor. De helft van 
de ervaringen zijn positief en goede nazorg voorkomt terugval. Maar men vindt ook dat nazorg te lang op zich laat 
wachten na opname en dat de zorgverleners te veel wisselen en niet altijd goed op de hoogte zijn.  
Aandachtspunten bij de nazorg zijn dan ook: 

• Zorg dat nazorg beschikbaar is als terugvalpreventie nodig is en laat die aansluiten op de opname. 

• Richt de nazorg op het herstel en behoud van zelfregie en maak afspraken over doelen, zodat de cliënt 
handvatten en vaardigheden in kan zetten ter voorkoming of uitstel van crisis. Werk daarbij samen zo 
mogelijk met signaleringsplannen.  

• Zorg voor continuïteit van vertrouwde hulpverleners, laat geen lacunes vallen en kom afspraken na 
wanneer cliënten zo ontregeld raken door onzekere situaties.  

• Maak duidelijke afspraken over bereikbaarheid (ook met naasten) en over bezoek en kom deze na.  
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10. Preventieve voorzieningen en herstelactiviteiten 
 

Voorkomen is beter dan genezen. Preventie kan veel onnodig leed voorkomen. Preventieve voorzieningen worden 
aangeboden om de frequentie van crises te kunnen verminderen of om de gevolgen van de aandoening op het 
functioneren te verminderen. Helemaal voorkomen dat je psychotisch wordt is vaak een brug te ver maar 
preventieve voorzieningen helpen in ieder geval dat je beter met de kwetsbaarheid om kunt gaan en risico’s in je 
leven kunt inschatten. Herstelactiviteiten beogen nog meer: dat mensen meer sturing aan hun leven kunnen geven. 
Vinden de deelnemers dat in 2017 ook? 
 

10.1. Informatie over preventie is slechter vindbaar 
 
Van alle 762 deelnemers in 2017 kregen er 258 informatie over mogelijkheden voor preventieve voorzieningen 
(34%). Dat is minder dan bij de eerste monitor; toen waren ruim twee op de vijf (45%) geïnformeerd. In 2017 weten 
relatief veel deelnemers (9%) niet meer of er informatie over preventie gegeven is.  
Degenen die in 2017 wel informatie hadden gekregen, kregen dit vaak van meerdere personen of instanties. Het 
vaakst van hun behandelaar (68%); veel vaker dan in de vorige monitor (24%). Ongeveer in een op de tien gevallen 
kwam de informatie via de crisisdienst of de huisarts. Nieuw in 2017 is dat de informatie over preventieve 
activiteiten en voorzieningen vaker van ervaringsdeskundigen en lotgenoten kwam (13%) en via de crisisdienst 
(10%).   
Een aantal deelnemers noemde ook andere informatiebronnen, zoals telefoonnummer 113, Blijf-van-mijn-lijf-
groep, de hogeschool die opleidingen tot ervaringsdeskundigen heeft, artikel in de krant over aanbod van het 
sociale wijkteam of de cliënten- of familievereniging. Er waren ook deelnemers (5%) die dit zelf hadden uitgezocht 
en geregeld. Enkelen gaven aan dat ze nog op zoek waren naar geschikte preventieve voorzieningen.  
 

Tabel 8 Wie gaf informatie over preventie? 

 

Wie gaf informatie over preventie? 2016 2017 

behandelaars 24% 68% 

begeleiders 40% 36% 

ervaringsdeskundigen/lotgenoten 2% 13% 

familieleden 11% 13% 

crisisdienst  0% 10% 

huisarts 8% 9% 

anderen 11% 7% 

POH GGZ 5% 6% 

HAP OF SEH 0% 2% 

Aantal keer beantwoord 135 258 

 
 

10.2. Informatie over herstelmogelijkheden is nieuw en nog niet breed bekend 
 
Bij deze tweede monitor is niet alleen gevraagd naar mogelijkheden voor preventie, maar ook naar mogelijkheden 
voor herstel. In 2017 is dus ook gevraagd of mensen geïnformeerd zijn over herstelactiviteiten en -voorzieningen. 
Twee op de vijf deelnemers (40%) had daarvan gehoord. Iets meer dan de helft (51%) kreeg daarover geen 
informatie en de overige deelnemers (9%) wisten dat niet meer.  
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Deelnemers die op de hoogte waren van herstelmogelijkheden, kregen de informatie daarover meestal van hun 
behandelaars (65%); daar was deze informatie dus redelijk goed bekend. Verder gaven begeleiders (29%) en 
ervaringsdeskundigen (15%) informatie over herstelmogelijkheden. Een aantal deelnemers was al op de hoogte 
door eerder contact met bijvoorbeeld een zelfregiecentrum; sommigen waren zelf ervaringsdeskundige in een 
zelfregiecentrum en wisten ervan.  
Deelnemers noemden ook andere informatiebronnen, zoals de bedrijfsarts van het werk, een geestelijk verzorger, 
de website voor cliënten van het RIBW, een neuroloog, het genderteam van het ziekenhuis en de politie. Zij 
noemden ook weer bronnen als telefoon 113, Blijf-van-mijn-lijf-groep en een hogeschool die opleidingen tot 
ervaringsdeskundigheid geeft.  
 

Tabel 9 Wie gaf informatie over mogelijkheden voor herstelactiviteiten (n=305) 

 

Wie gaf informatie over herstel? 

behandelaars 65% 

begeleiders 29% 

ervaringsdeskundigen/ lotgenoten 15% 

crisisdienst  10% 

familie 9% 

huisarts 9% 

POH GGZ 4% 

HAP OF SEH 1% 

anderen 5% 

Aantal keer beantwoord  305 

 

10.3. Ook de ‘reguliere’ zorg wordt gezien als herstelgericht 
 
In 2017 maakten 286 deelnemers gebruik van preventieve voorzieningen en/of herstelactiviteiten (38%); in 2016 
waren dit er 94 (31%). Relatief veel deelnemers noemden het contact met behandelaars, begeleiders en POH GGZ 
in 2016 preventief; in 2017 noemden velen deze contacten ook herstelgericht. Hier werden voorbeelden genoemd 
zoals het Big Move programma en de nieuwe ggz. 
 
Er werd in 2017 veel minder gebruik gemaakt van verschillende mogelijkheden om tot rust te komen, time-out-
voorzieningen, Bed, Stoel of Telefoon op recept. Deze tendens was al merkbaar tijdens de eerste monitor; toen 
gaven deelnemers al aan dat deze voorzieningen minder beschikbaar waren. Deelnemers konden een crisis 
voorkomen of uitstellen door tot rust te komen buiten de thuissituatie waar ze de dagelijkse beslommeringen 
konden loslaten. Bijvoorbeeld als ze te angstig zijn of te gespannen. Die voorzieningen waren er minder. Mogelijk 
zijn contacten met behandelaar, therapeut en begeleiders in plaats van preventieve time-out-voorzieningen 
gekomen.  
Daarnaast noemden deelnemers ook de volgende zaken:  

• Contacten met ervaringsdeskundigen en lotgenotencontact. Dit wordt aangeboden in veel verschillende 
vormen, bijvoorbeeld steun- en informatiepunten ggz, steunpunten zelfhulp van lokale en regionale 
cliëntenorganisaties, vriendenkringen, AutThere, Psysalon, ervaringsdeskundig peer support etc.  

• Cursussen en psycho-educatie werden ook genoemd door cliënten en familieleden. Een greep uit de 
voorbeelden die genoemd werden: een COMET-training, training met het G-schema, Herstel Training 
Beeldend, VERS-training voor Vaardigheden Emotie Regulatie Stoornis, cursus agressieregulatie, cursus 
over zelfmoordpreventie, Mentalization-Based Treatment. Door onder meer cursussen krijgen mensen 
inzicht in het gebruik en de werking van medicijnen, begrijpen mensen (beter) wat een bepaalde 
psychische aandoening inhoudt en leren er (beter) mee omgaan. Dit wordt aangeboden door landelijke 
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cliënten- en familieorganisaties, door ggz-instellingen en kleine zelfstandige praktijken. De cursussen 
maken soms ook onderdeel uit van de ‘reguliere’ behandeling en ggz-zorg. 

• Ontwikkelingsmogelijkheden die mensen gelegenheid bieden om te werken aan hun herstel en toekomst, 
op het moment dat ze daaraan toe zijn. Zoals bijvoorbeeld het Wellness Recovery Action Plan, een cursus 
‘Werken aan herstel’ of andere op herstel gerichte cursussen, KickASS, Herstelgroepen van HEE, een 
cursus ‘Werken met eigen ervaring’, ‘te gek Talk’- verhalen schrijven en ook communicatietrainingen van 
cliëntenorganisaties waarbij mensen leren elkaar te helpen.  

• Hier werden ook voorbeelden genoemd van herstelacademies en zelfregiecentra. Er zijn verschillende 
lokale initiatieven die gericht zijn op herstel en mogelijkheden om op je eigen tempo en je eigen manier te 
werken aan herstel en participatie.  De verschillende voorzieningen en activiteiten die werden genoemd, 
zoals herstelacademies en herstelwerkplaatsen vatten we samen onder de term zelfregiecentra. Dat geeft 
het belangrijkste kenmerk weer. Namelijk dat mensen inzicht krijgen in waar ze eigen regie kunnen 
herwinnen over hun mentale welzijn. 

• Ook werden andere mogelijkheden genoemd, zoals yoga, ‘buurtcirkel’, een besloten groep op Facebook, 
autobiografisch of beeldend schrijven, deelnemen in een cliëntenraad of vrijwilligerswerk bij een 
cliëntenvereniging, een IPS-traject, een re-integratiecoach en een online supportgroep.   

 
Uit de toelichtingen blijkt dat de herstelinitiatieven werken aan eigen regie vanuit vijf uitgangspunten: 

• Een open en veilige omgeving waar je mag zijn zoals je zelf bent. Waar je naar toe durft en erbij hoort. 

• Waar mensen aandacht en oprechte belangstelling voor elkaar hebben. Waar je gehoord en gezien wordt.  

• Waar je ervaart wat je mogelijkheden zijn, dat er perspectief is en herstel mogelijk is. Dat is hoopvol. 

• Waar je (weer) iets betekent, door met elkaar en voor elkaar iets te doen. Er is wederkerigheid.   

• Waar je allemaal met ervaringsdeskundigen bent en kunt leren van elkaar. 
 

Tabel 10 Gebruikte preventieve voorzieningen en herstelactiviteiten 

 

Welke preventieve of herstelactiviteit of -voorziening? 2016 2017 

behandelaar/therapeut 9% 69% 

begeleider 10% 39% 

contact met huisarts/POH GGZ 0% 18% 

cursus 4% 18% 

zelfregiecentrum/ervaringsdeskundigen 7% 10% 

Bed op recept  21% 8% 

Telefoon op recept 25% 7% 

logeer- of time-outvoorziening 7% 5% 

dagopvang/dagbesteding/inloophuis 7% 4% 

opname  2% 2% 

Stoel op recept 0% 1% 

anders 5% 14% 

Aantal keer beantwoord 94 286 

 

10.4. Gebruik van deze voorzieningen is niet eenmalig, maar voor langere tijd 
 
Deelnemers waardeerden het positief als ze snel terecht kunnen bij de preventieve voorziening.  
Deelnemers doen vaak een langere periode mee aan activiteiten gericht op preventie en herstel. Ruim twee derde 
(67%) noemde een periode van 3 maanden of langer. Het ging bijvoorbeeld om een of twee contacten per maand, 
of om dagelijkse contacten gedurende een aantal maanden.  
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Bij Telefoon op recept maakten cliënten en hulpverleners afspraken over de periode. Van een Bed op recept of een 
time-out-voorziening werd gebruik gemaakt als er behoefte aan was, voor een nacht of een paar nachten per 
opname of een week. Bij voorzieningen zoals inloop, dagbesteding en herstelgerichte cursussen werden termijnen 
genoemd van een jaar of langer. 
 

Grafiek 22 Duur van preventieve en herstelgerichte activiteiten 

 

 
 

10.5. Veel positieve waardering voor preventieve voorzieningen en 
herstelactiviteiten 
 
In 2017 maakten 286 van de 762 deelnemers gebruik van mogelijkheden voor preventie en/of herstel (38%); in 
2016 waren dit er 94 van de 300 (31%). Bijna twee derde van de mensen die in 2017 gebruik had gemaakt van een 
of meer preventieve voorzieningen of herstelgerichte activiteiten (65%) was daar positief over.  
Zij vonden dat voorziening laagdrempelig was en ze waardeerden vooral dat er een sfeer van acceptatie was. Zij 
noemden ook het herkrijgen van autonomie en het vergroten van zelfredzaamheid. Voor een gezamenlijke ruimte 
vonden ze een huiselijke inrichting van belang.  
Anderen gaven aan welke voorwaarden ze nodig vonden: bijvoorbeeld van tevoren weten wie zij aan de lijn zouden 
krijgen als ze bellen (Telefoon op recept) of er zeker van zijn dat ze aan de activiteiten mogen blijven meedoen, 
omdat zij de dagelijkse structuur nodig hebben om stabiel te blijven.  
Een ander belangrijk punt was de bereikbaarheid van de preventieve voorziening. Mensen moeten er gemakkelijk 
zelfstandig naar toe kunnen. Een grote reisafstand vormde een belemmering om te gaan. 
 

Grafiek 23 Waardering voor preventieve en herstelactiviteiten 
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Deelnemers gaven aan welke interventies zij belangrijk vonden. De betekenis van de preventieve voorzieningen zat 
niet alleen in de ondersteuning die geboden werd of in de activiteiten waaraan men kon meedoen. De betekenis 
zat (en zit) in sociale en emotionele waarden in de omgang met elkaar: 

• Jezelf mogen zijn en je niet anders hoeven voor te doen dan je bent, zonder veroordeeld te worden.  

• De ruimte krijgen om echt tot rust te komen.  

• De behoefte om gehoord te worden door iemand die ze vertrouwen.    

• Gevoel van verbondenheid met lotgenoten, herkenning en erkenning. 

• Sociale contacten in een sfeer van respect.  
 
Enkele toelichtingen van deelnemers die het positief hebben ervaren: 

• “Mooi in de groep omdat je hoort hoe anderen met bepaalde thema’s omgaan. Dat kan omdat er openheid 
is. Het is helend dat je keuzes worden gerespecteerd.” 

• “Er wordt echt nagedacht over wat echt helpend is. Je gaat op een positieve en constructieve manier aan 
de slag: met preventie en herstel en de mogelijkheden die je hebt. Dat is hoopgevend.” 

• “Het komt vanuit mezelf en ik word als volwaardig gezien. Toch wordt er rekening gehouden met mijn 
beperking. Dus ik mag mijn eigen tempo volgen; dat heeft me zelfvertrouwen gegeven. “ 

• “Ik leer er heel veel van, ik krijg zelfinzicht en bewustzijn en ben assertiever geworden.” 
 
Enkele toelichtingen van deelnemers die het negatief hebben ervaren: 

• “Er is geen personeel aanwezig dat toezicht houdt om de sfeer veilig te houden. Ik ervaar andere patiënten 
als extra overbelasting. Er wordt bijna niets gedaan aan ongepast gedrag.” 

• “De kwaliteit van de begeleiding lijdt erg onder de opgelegde bezuinigingen.” 
 
Enkele toelichtingen van deelnemers die het deels positief/deels negatief of neutraal hebben ervaren: 

• “De trainging is goed. Maar de kwetsbaarheid van de trainer heb ik als onveilig ervaren.” 

•  “Positief omdat ik nu weer ‘onder de mensen kom’ en hulp krijg en mezelf niet als last ervaar. Negatief 
omdat het me heel veel moeite kost om de deur uit te gaan en ik erg moet bijkomen na zo’n dag.” 

• “Het is fijn om er te zijn en te praten, maar in slechte periodes is het niet genoeg.” 
 

10.6. In de meeste gevallen werkt het echt preventief 
 
De preventieve voorzieningen en herstelactiviteiten droegen volgens deelnemers bij aan het voorkomen, uitstellen 
of verminderen van een (nieuwe) crisis. Het hielp veel (46%) of tenminste een beetje (23%). Slechts een op de tien 
vond dat het niet hielp. 
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Grafiek 24 Helpen preventieve en herstelactiviteiten om crisis uit te stellen of te voorkomen?  

 

 
 
Deze preventieve voorzieningen en herstelactiviteiten droegen in de ogen van de deelnemers dus meer bij aan het 
voorkomen, uitstellen of verminderen van een crisis dan een crisisopname in een ggz-instelling. En hielpen 
daarmee bijna evenveel als ambulante zorg. (Crisisopname helpt bij 35% veel en ambulante zorg helpt 50% om een 
crisis te voorkomen.) 
 

10.7. Wat helpt het beste om crisis voorkomen of uit te stellen? 
 
Aan deelnemers is ook in deze monitor weer gevraagd welke voorzieningen en activiteiten het meest bijdragen aan 
het voorkomen, uitstellen of verminderen van crisis.  
De voorzieningen die het meest bijdragen aan het voorkomen, uitstellen of verminderen van een crisis waren 
volgens de deelnemers het volgen van herstelgerichte cursussen (60%) en het meedoen in een zelfregiecentrum 
(47%). Ook droegen time-out-voorzieningen, Bed, Stoel of Telefoon op recept daar veel aan bij (31%), maar in 
mindere mate. 
De gebruikers noemden daar een aantal redenen voor: de voorziening heeft hen geholpen om (meer) tot rust te 
komen en het gevoel te krijgen dat ze weer zelf aan het roer van hun leven staan. Maar het hielp niet voor 
iedereen: als mensen (nog) behandeling nodig hadden of omdat de psychische problematiek overheerste. De 
toelichtingen illustreren wat deelnemers bedoelen met hun antwoorden.  
 

Grafiek 25 Preventieve en herstelactiviteiten die helpen om crisis uit te stellen of te voorkomen  
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10.8. De winst van herstelinitiatieven wordt merkbaar 
 
Sommige activiteiten droegen meer bij aan preventie en andere meer aan herstel.  
Bij deze monitor is voor het eerst gevraagd of mensen die meedoen aan herstelactiviteiten en die gebruik maken 
van preventieve voorzieningen vinden dat dit bijdraagt aan herstel.  
Ruim een derde (37%) vond dat dit veel bijdroeg aan hun herstel en een op de vijf (20%) vond dat dit een beetje 
bijdroeg. Bijna een op de vijf (19%) vond dat het op sommige punten wel en op andere punten niet bijdroeg aan 
herstel. Enkele deelnemers gaven aan waarom de zelfregiecentra hen niet geholpen hebben: bijvoorbeeld omdat 
problematiek te complex was en omdat ze intensief verwikkeld waren in andere zaken en emoties.    
 

Grafiek 26 Dragen preventieve voorzieningen en herstelgerichte activiteiten bij aan herstel? (n=286) 

 

 
 
Wat volgens deelnemers het meest bijdroeg aan herstel was deelname in een zelfregiecentrum, op de voet gevolgd 
door het volgen van herstelgerichte cursussen. Dit heeft vooral te maken met de ervaring dat het mogelijk was om 
weer grip op je leven te krijgen. Ook het contact met behandeling door een psychiater, psycholoog of huisarts, POH 
GGZ of het volgen van een therapie droeg vaak bij. Velen zagen dat contact als noodzakelijk.  
Individuele begeleiding in de woonsituatie of persoonlijke begeleiding face-to-face of via telefoon droeg in ruime 
mate bij aan herstel. Time-out-voorzieningen en Bed, Stoel of Telefoon op recept droegen het minste bij aan 
herstel; deze droegen volgens de deelnemers meer bij aan uitstel van crisis.  
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Grafiek 27 Welke preventieve voorzieningen en herstelgerichte activiteiten dragen bij aan herstel? 

 

 
 
Enkele toelichtingen van deelnemers die positieve ervaringen hebben met preventie en herstel: 

• “Ik heb goed kunnen nadenken over welke pijnpunten en kwetsbaarheden ik heb. Er werd goed uitgelegd 
hoe een bepaalde situatie mij kan overrompelen en hoe ik kan handelen als er een crisis dreigt. Dat was 
confronterend en moeilijk en pijnlijk, maar heel zinvol. “ 

• “Het geeft inzicht in je eigen ‘conditionering’ en leert je spelenderwijs deze om te buigen naar positieve 
gedachten.” 

•  “Voor mij was het een trigger dat lotgenoten op mij rekenden en ik wilde hen niet teleurstellen.” 

• “Als mensen worden begeleid om ergens zorg voor te dragen, leren ze ook beter voor zichzelf te zorgen.” 

• “De overgang naar het gewone leven is ‘zacht’. Ze is met de normale dingen des levens bezig en houdt zelf 
de regie over het tempo.” 

• “Het heeft hem bewust gemaakt dat hij zelf medeverantwoordelijk is voor zijn herstel. En gestimuleerd om 
zijn eigen mogelijkheden te gebruiken.” 
 

Enkele toelichtingen van deelnemers die negatieve ervaringen hebben met preventie en herstel: 

• “Patiënten gebruiken de groepen om persoonlijke gesprekken te vervangen waardoor vaak ongepaste 
verhalen worden aangeboden.” 

• “In het begin was er goede begeleiding en daar knapte ik echt van op. Maar er is de klad in gekomen en er 
is veel uitval door ziekte. We zitten dan met alleen wat toezicht vanuit een andere groep.” 
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• “Het leek meer een theekransje. Er waren weinig activiteiten, terwijl ze een heel erg actieve persoon is. Ze 
ging schoonmaken om toch maar wat te doen. Er was niet genoeg coördinatie.” 

• “Mijn stoornis is chronisch. Ik heb meerdere keren een crisis gehad. Het is complexe problematiek. Dat gaat 
niet over met training; er is langdurig behandeling nodig.”  
 

Enkele toelichtingen van deelnemers die aangeven dat het op sommige punten wel en op andere niet bijdraagt:  

• “Het geeft wel dagritme en bezigheid, maar of het effectief is... Preventie bestaat niet in een woonwijk. Het 
moet eerst fout gaan dat er klachten komen van buren over de leefbaarheid.” 

• “Het is goed om de deur uit te gaan en lotgenoten te ontmoeten. Daardoor was hij niet eenzaam en hij 
weet nu wat hij kan doen om de angst terug te dringen. Maar het is voor hem een soort veldslag om er te 
komen en te werken.” 

• “Hoewel haar aandoening geen verbetering laat zien, vond ze er wel rust bij. Bij deze stoornis is meestal 
geen sprake van herstel, helaas. Maar ze heeft een beetje een zinvoller bestaan en kwaliteit van leven.” 
 

10.9. Preventie- en herstelmogelijkheden nog niet overal benut 
 
Preventieve voorzieningen en herstelgerichte activiteiten werden niet in alle zorgkantoorregio’s door de 
deelnemers gebruikt. Uit de regio Arnhem kwamen de meeste gebruikers.  
Herstelgerichte en ontwikkelingsgerichte cursussen worden door deelnemers genoemd in 24 van de 32 
zorgkantoorregio’s. Dit wordt het meeste genoemd in West-Brabant, Zuid-Hollandse Eilanden, Noord-Holland 
Noord, ’t Gooi, Zuidoost Brabant en Kennemerland en Waardenland.  
De deelnemers die gebruik maken van een of meer time-outvoorzieningen, logeerhuis, Bed, Stoel en Telefoon op 
recept kwamen uit 21 van de 32 zorgkantoorregio’s. Dit werd het meeste genoemd in Flevoland, Midden IJssel, 
Zeeland, Zwolle, Midden-Brabant en Friesland.  
Deelnemers die gebruik maakten van een zelfregiecentrum kwamen uit 14 van de 32 zorgkantoorregio’s. Dit wordt 
het meest genoemd in de zorgkantoorregio’s Zeeland, Zuid-Holland Noord, Amsterdam en Utrecht. In de andere 
regio’s door een enkeling of helemaal niet.   
Deelnemers die het meest positief waren, kwamen uit de regio’s Arnhem, Noordoost Brabant, Zuid-Holland Noord, 
Zuidoost Brabant en Noord en Midden-Limburg.  

 
10.10. Tips en suggesties van deelnemers voor preventie en herstelactiviteiten  
 
De tips en aanbevelingen van deelnemers voor preventie en herstel hebben betrekking op bereikbaarheid en 
beschikbaarheid:  

• “Als de activiteiten op maat zijn en cliënten aanspreken, dan motiveert hen dat om er aan deel te nemen.” 

• “Zorg voor duidelijke informatie over de mogelijkheden, zodat mensen weten waar ze terecht kunnen. En 
maak de activiteiten beter/makkelijker bereikbaar, bijvoorbeeld in je eigen wijk met het oog op problemen 
om te reizen.” 

• “Activeer buurtcirkels met soortgenoten die elkaar begrijpen. Mooie taak voor de wijkteams.” 

• “Ontwikkel meer herstelactiviteiten naast de reguliere ggz zorg. Het is belangrijk dat mensen met 
persoonlijke belevingen kunnen werken.” 

• “Het zal wel per persoon verschillen of er bepaalde voorwaarden nodig zijn voor herstelgerichte 
activiteiten. Waarschijnlijk moet iemand al redelijk stabiel zijn. Anders streef je je doel voorbij, als mensen 
eerst nog behandeling nodig hebben om stabiel te worden. Behandeling, preventie en herstel zouden 
samen aangeboden moeten worden. “  

 

10.11. Conclusies en aandachtspunten 
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Behandelaars en ervaringsdeskundigen geven het vaakst informatie over preventieve voorzieningen en 
herstelactiviteiten. Meer mensen maken gebruik van preventie dan bij de eerste monitor en nu ook van 
herstelactiviteiten. Ook de contacten met de professionele zorgverleners worden als herstelgericht benoemd. Voor 
het eerst worden ook contacten met de huisarts en POH GGZ genoemd.  
Mensen maken minder vaak gebruik van time-out-voorzieningen en Bed, Stoel en Telefoon op recept dan 
voorheen. Twee derde waardeert de preventieve voorzieningen. De cursussen dragen het meeste bij aan preventie, 
dus aan het voorkomen, uitstellen of verminderen van crisis. Deelnemen aan activiteiten in een zelfregiecentrum 
draagt het meest bij aan herstel. De ervaring om samen met anderen te leren hoe je weer grip op je leven krijgt, is 
een inspirerende leerschool.  
Als aandachtspunten voor de preventie en herstelmogelijkheden worden genoemd: 

• Informeer cliënten voor het ontslag uit crisisopname actief over de mogelijkheden. Informeer ook cliënten 
actief bij de huisarts of POH GGZ en cliënten die gebruik maken van ambulante zorg. En bespreek die 
mogelijkheden met hen.  

• Faciliteer het ontstaan van een dekkend netwerk van gemakkelijk bereikbare zelfregiecentra over het land 
die samen met ervaringsdeskundigen worden opgebouwd en in stand gehouden. 

• Verruim de mogelijkheden voor en de toegang tot time-out-voorzieningen en van Bed, Stoel of Telefoon 
op recept of zonder recept.  

• Ontwikkel in elke gemeente laagdrempelige contactmogelijkheden voor lotgenoten.  

• Zet ggz-ervaringsdeskundigheid in binnen sociale wijkteams. 

• Geef ervaringsdeskundigen ook een rol in de opleiding van huisartsen en POH GGZ en bij de Wmo-
beleidsevaluatie van de gemeente.  
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11. Praktische hulpmiddelen 
 
Naast preventieve voorzieningen zijn er ook praktische hulpmiddelen gericht op preventie. Met het doel dat 
mensen zelf een dreigende crisis herkennen en bijsturen. En dat mensen in hun omgeving adequaat reageren. 
Worden die vaak gebruikt en hebben mensen profijt van deze praktische hulpmiddelen? 
 

11.1. Praktische hulpmiddelen minder bekend bij cliënten en naasten? 
 
Mensen met een psychische aandoening zoeken naar manieren om met hun problemen te kunnen omgaan in 
periodes dat het moeilijk is. Of vroegtijdig te signaleren dat het niet goed dreigt te gaan en ze de mogelijkheid geeft 
nog te kunnen bijsturen. Denk hierbij aan de Crisiskaart en het signaleringsplan. Dit zijn als het ware handige 
hulpjes op papier of op internet die mensen zelf opstellen en die richting geven bij de signalering van symptomen 
en omgang met crises.  
 
Ongeveer een derde van de deelnemers (32%) had in 2017 een of meerdere hulpmiddelen gebruikt voor het 
omgaan met een crisis en hadden daar profijt van. Dat is minder dan bij de vorige meting: toen was het 44%. 
Wat de reden was om geen hulpmiddelen te gebruiken, was niet altijd duidelijk. Soms was de reden wel bekend: zo 
waren er in 2017 meer deelnemers die aangaven dat ze niet op de hoogte waren van het bestaan van deze 
hulpmiddelen (15%) of dat ze die hulpmiddelen niet nodig hadden, of dat die voor hen niet goed werkten (10%). Er 
waren ook nog steeds deelnemers die aangaven dat zij geen signaleringsplan, Crisiskaart of Triadekaart gebruikten, 
omdat de instelling daar niet aan mee werkte. 
 

Tabel 11 Het gebruik van praktische hulpmiddelen  

 

Gebruik van praktische hulpmiddelen 2016 2017 

gebruikt 1 of meer van deze hulpmiddelen 44% 32% 

niet van gehoord/ niet aangeboden 1% 15% 

nee, maar vond dat wel nodig  1% 12% 

nee, onnodig of werkt niet 4% 10% 

weet niet of verwant dit gebruikt 1% 5% 

nee, de instelling wil het niet 5% 2% 

nee, geen of een andere reden 44% 24% 

Aantal keer beantwoord 300 762 

 
 

11.2. Hulpmiddelen worden minder gebruikt, maar zijn moderner 
 
In 2017 gebruikten 175 deelnemers een signaleringsplan (23%) en in 2016 gebruikten 103 deelnemers dat (54%).  
In 2017 gebruikten 57 deelnemers de Crisiskaart 7%) In 2016 waren dit 36 deelnemers (12%). 
  
Door 247 deelnemers (32 van de 762 deelnemers) werden totaal 322 hulpmiddelen gebruikt in 2017. Het 
bekendste hulpmiddel dat gebruikt werd, is het signaleringsplan; dit was met 70% het vaakst genoemde van alle 
hulpmiddelen. De Crisiskaart werd ook vaak genoemd en stond met bijna een kwart op de tweede plaats van alle 
gebruikte hulpmiddelen.   
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Tabel 12 Welke hulpmiddelen gebruikte men? 

 

Welke hulpmiddelen gebruikte men? 2016 2017 

signaleringsplan  80% 70% 

Crisiskaart 26% 23% 

WhatsApp 2% 10% 

Life Chart 2% 6% 

medicatie 2% 6% 

zelfregiekaarten 2% 3% 

Triadekaart 1% 2% 

eHealth of chat 1% 2% 

anders 13% 10% 

Aantal keer beantwoord 132 247 

 
Digitale hulpmiddelen werden vaker gebruikt dan voorheen in plaats van hulpmiddelen op papier: een op de tien 
gebruikte bijvoorbeeld een WhatsApps zoals TemStem, eMoods, Moodivator, App met noodplan, 
suïcidepreventieapp en Prime. Bij digitale hulpmiddelen kun je ook denken aan eHealth online consulten of chatten 
met een hulpverlener en online zelfhulp bij allerlei problemen. Ook een digitale Life Chart werd genoemd. 
Verder werd ook gebruik gemaakt van zelfregiekaarten.  
Bij ‘andere’ hulpmiddelen noemden mensen ook het Wellness Recovery Action Plan (WRAP), dat ook genoemd 
werd bij preventie. Maar bijvoorbeeld ook een ‘to-do-list’, een stemmingsscorelijst en een anti-zelfdestructie-plan. 
Mantelzorgers kunnen vaak informatie geven over wat er bij een crisis aan de hand is. Een manier om te zorgen dat 
mensen die toevallig getuige zijn van een psychische crisis, deze mantelzorgers kunnen vinden, is de Triadekaart. In 
de Triadekaart staat welke personen bij een crisis ingeschakeld kunnen worden en het fungeert als instrument voor 
praktische samenwerking. De Triadekaart werd relatief weinig gebruikt. Bijna alleen naasten noemden dit en een 
enkele cliënt.  
Daarnaast is er een grote hoeveelheid instrumenten die een meerwaarde heeft na de acute fase van de crisis. 
Wanneer de symptomen zijn verminderd en mensen lichamelijk, psychisch en sociaal-emotioneel weer 
functioneren, zoeken mensen een nieuwe balans in hun leven. Om de psychische aandoening een plaats te geven 
werkten mensen in 2017 aan hun herstel met behulp van zelfhulpkaartjes en cursussen, bijvoorbeeld ‘Zicht op 
herstel’ en ‘Herstellen doe je zelf’.  
 

11.3. Zijn de hulpmiddelen bekend bij mensen die ervan moeten weten? 
 
De effectiviteit van een aantal hulpmiddelen valt of staat met de bekendheid ervan. Maar dat is niet voor alle 
hulpmiddelen even belangrijk. Het is wel belangrijk dat mensen in de directe omgeving op de hoogte zijn als de 
cliënt bijvoorbeeld de Crisiskaart, een Signaleringsplan of de Triadekaart gebruikt.  
 
Wie zijn op de hoogte van het signaleringsplan? 
Als iemand een signaleringsplan gebruikte, waren daar 2 á 3 mensen in de omgeving van op de hoogte.  
Familieleden waren het vaakst op de hoogte, zo’n drie op de vijf familieleden (58%). Daarnaast waren partners vaak 
op de hoogte (39%), op de voet gevolgd door de huisarts/POH GGZ en de crisisdienst (beiden 38%).  
Ook in 2016 waren er 2 á 3 mensen in de omgeving op de hoogte.  
 

Grafiek 28 Wie zijn op de hoogte van het signaleringsplan? 
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Wie zijn op de hoogte van de Crisiskaart? 
Bij iemand die de Crisiskaart gebruikte, waren daar gemiddeld 3 personen in de directe omgeving van op de 
hoogte. Familieleden waren het vaakst op de hoogte (68%). In 2016 waren meer familieleden daarvan op de 
hoogte (89%). Instanties waren in 2017 ook op de hoogte, maar minder vaak. Zo was de huisarts er bij bijna de helft 
van de gebruikers van op de hoogte (46%) en de crisisdienst bij ruim twee op de vijf gebruikers (44%). Ook vrienden 
en vriendinnen waren in een op de zes gevallen op de hoogte (16%). Soms waren ook anderen op de hoogte, zoals 
politie, collega’s of werkgever of het sociaal wijkteam. In een enkel geval was niemand op de hoogte van de 
Crisiskaart van de deelnemers.  
 

Grafiek 29.8 Wie zijn op de hoogte van de Crisiskaart 

 

 
 
 
De Triadekaart werd zowel in 2016 als in 2017 weinig gebruikt; namelijk 1% resp. 2%. Naast de familieleden waren 
begeleiders en huisarts daarvan het vaakst op de hoogte.  
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11.4. Er is meer waardering voor praktische hulpmiddelen 
 
Van alle 762 deelnemers gebruikten 247 een of meer praktische hulpmiddelen. Deelnemers waren positiever over 
de gebruikte hulpmiddelen dan voorheen. Ruim de helft (55%) was positief en ruim een op de vijf (21%) was er 
deels positief, deels negatief over.  
De deelnemers die positief waren, geven als reden aan dat het hulpmiddel hun zelfinzicht verbeterde, dat het 
duidelijk(er) was op welke signalen ze moesten letten; ze herkenden het als hun gedrag dreigde te ontsporen of 
emoties overheersten. En het hielp anderen erbij hoe ze moesten handelen. Deelnemers omschreven het nut van 
hulpmiddelen als een vorm van eigen regie en het werken vanuit eigen mogelijkheden.  
Een voorwaarde voor de effectiviteit van hulpmiddelen is, dat hulpverleners die het in het dossier hebben, ernaar 
kijken op het moment dat er een crisis is en dat de hulpverleners ernaar handelen. Dat was nog niet altijd het geval 
en dit was mede de reden dat een aantal deelnemers er deels positief en deels negatief tegenover stond.  
Daarnaast vonden deelnemers het soms moeilijk om het signaleringsplan of de Crisiskaart te gebruiken op het 
moment dat er een crisis was. Het is vooral nuttig als iemand nog niet te zeer ontregeld is; tijdens de crisis herkent 
iemand de signalen soms zelf niet meer.  
 

Grafiek 30 Waardering voor de gebruikte hulpmiddelen 

 

 
 
Enkele toelichtingen van deelnemers die positief zijn over hulpmiddelen: 

• “Als het slechter gaat en bij oplopende spanning, kan ik eerder zien welke stappen ik moet ondernemen.” 

• “Omdat er zinnige dingen in de Crisiskaart staan die ik in verwarring niet meer kan: mijn naam, wat ik heb, 
wat ik niet heb, bejegening, wat te doen, wie te bellen.” 

• “Het signaleringsplan geeft me handvatten; dat helpt me minder machteloos te voelen. Dus: nu meer het 
gevoel van zelf de regie kunnen nemen.” 

• “De Life Chart helpt me om elke dag bij te houden. Ook de medicatie en wanneer ik die allemaal heb 
genomen.” 

• “Onze dochter neemt de Triadekaart als middel serieus als ze de controle over zichzelf verliest. Ook onze 
mening neemt ze dan mee.”  

• “Ik heb de kans gekregen om een signaleringsplan ‘op maat’ samen te stellen. Nu heb ik nieuwe manieren 
geleerd om met crisis en met preventie van crisis om te gaan.” 

 
Enkele toelichtingen van deelnemers die negatief zijn over hulpmiddelen: 

• “Ik vind het moeilijk om het erbij te pakken als het slechter met me gaat. Het schiet er dus vaak bij in om 
het op het juiste moment in te zetten.” 
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•  “Ik kan het op den duur niet meer toepassen omdat ik niet goed meer in het hier en nu kan zijn.” 

• Het helpt na verloop van tijd niet meer. Je kent het plan van voor naar achteren, maar de effectiviteit stopt 
er gewoon mee.” 

• “Het signaleringsplan is alleen ergens goed voor als er ook mee gewerkt wordt. Onze zoon moet ermee 
leren omgaan en leren om eerder aan te geven dat het niet goed gaat.” 
 

Deelnemers die deels positief/deels negatief waren over hulpmiddelen gaven meestal een positief aspect aan, 
gevolgd door de opmerking dat het hulpmiddel niet werd gebruikt als het nodig was. Hetzij omdat de cliënt al te 
veel in de war was om het hulpmiddel te gebruiken, hetzij omdat de hulpverleners het niet gebruikten.  
Deelnemers die neutraal stonden tegenover het gebruik van hulpmiddelen gaven aan dat het niet in alle situaties 
toepasbaar was, of dat ze er (nog) weinig gebruik van maakten.  
 

11.5. Deelnemers zijn positiever over de effecten dan voorheen 
 
Bijna twee derde van de 247 deelnemers die een hulpmiddel gebruikte, vond dat dit heeft bijgedragen aan het 
voorkomen, uitstellen of verminderen van een (nieuwe) crisis. Alle hulpmiddelen bij elkaar genomen, hebben die 
voor bijna een derde van de deelnemers veel (31%) geholpen en voor een derde van hen een beetje (32%).  
 

Grafiek 31 Hebben de hulpmiddelen geholpen? 

 

 
 
De effectiviteit van verschillende hulpmiddelen werd verschillend gewaardeerd door degenen die ze gebruiken: 
deelnemers vonden WRAP duidelijk het meest effectief als het gaat om het voorkomen, uitstellen of verminderen 
van crisis. Op de voet gevolgd door de Life Chart (47%), verschillende WhatsApps (44%) en de Triadekaart (40%).  
Maar dit gaat om relatief weinig gebruikers. Bijna een derde vond dat ook het signaleringsplan en de Crisiskaart 
hadden bijgedragen aan het voorkomen, uitstellen of verminderen van crisis. De effectiviteit van de Crisiskaart 
werd veel beter beoordeeld dan bij de eerste monitor. Voor de signaleringsplannen was dit ongeveer hetzelfde.  
Er waren in 2017 ook deelnemers die nog niet wisten of dit hulpmiddel hen had geholpen. Bijvoorbeeld omdat er 
zich geen nieuwe crisis had voorgedaan of omdat ze het nog niet lang gebruikten. 
 

Grafiek 32 Welke hulpmiddelen hebben het meeste effect? 
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Enkele toelichtingen van deelnemers over het effect van verschillende hulpmiddelen: 

• “Als ik afgleed naar ‘rood’, kon mijn vrouw of de psychiater me weer terugtrekken naar ‘oranje’. Dat heeft 
verder doordraaien voorkomen.” 

• “De acties op de crisiskaart/signaleringsplan gaven mij op betreffende momenten een geschikte afleiding.” 

• “Het helpt omdat ik mezelf veel sneller bewust ben van welk gedrag ik vertoon als ik richting crisis ga en 
mijn familieleden dat nu ook weten. Het wordt veel eerder opgemerkt. Ik kon veel eerder extra begeleiding 
inzetten en zakte minder diep weg.” 

• “Het gaf overzicht hoe het de afgelopen tijd geweest was. Bewustwording van oorzaken en gevolgen. Zo 
kon ik mijn eigen kennis er ervaring inzetten en heb ervaren dat ik kan veranderen.” 

• “Het maakte voor anderen meteen veel duidelijker wat er was. Dat ik me niet aanstel, dat ik geen epilepsie 
heb dus. Mijn ‘rare’ toestand’ wordt erin uitgelegd. Sommige hulpverleners hebben daar oren naar.” 

• “Mijn vriendinnen zagen beter in dat mijn drukdoenerij en veel lachen juist niet betekende dat het goed 
met me gaat, maar een indicatie is voor te veel spanning.” 

• “Ik ben in zo’n situatie vaak ‘vermijdend’, dus dan kan ik moeilijk inschatten waar ik sta.” 

• “We konden haar laten zien dat ze een grens had overschreden met haar gedrag, zoals in het 
signaleringsplan stond beschreven. Dat begrijpt ze nu beter.” 
 

Enkele toelichtingen van deelnemers die vinden dat hulpmiddelen geen of een negatief effect hebben: 

• “Alles voelt op zo’n moment nutteloos en zinloos.” 

• “Soms neemt een crisis zo snel toe, dat je niet meer de tijd hebt om de maatregelen uit het crisisplan uit te 
voeren.” 

• “Vroeger heb ik het heel vaak gebruikt. Weet van voor naar achteren wat erin staat. Alleen het heeft zijn 
effectiviteit verloren.” 

• “Er werd niet teruggekoppeld naar ons. …. Heel vreemd.” 
 

11.6. Praktische hulpmiddelen (nog) niet overal voorhanden 
 
We hebben gezien dat een signaleringsplan werd gebruikt door 23% van de deelnemers. Het gebruik daarvan werd 
het meest genoemd door deelnemers in de zorgkantoorregio’s Drenthe, Zwolle en Zuid-Hollandse Eilanden. En het 
minste in de zorgkantoorregio’s Midden-Holland en Groningen. 
De Crisiskaart werd gebruikt door 7% van de deelnemers. Dit werd het vaakst genoemd in de regio Midden-Holland 
en wordt niet genoemd in de regio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek Waterland en Zeeland.  
De Triadekaart werd gebruikt door 2% van de deelnemers. Het gebruik van de Triadekaart werd alleen genoemd in 
de zorgkantoorregio’s Amsterdam, Friesland, Haaglanden, West-Brabant, Zuid-Limburg en Zwolle.  
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11.7. Tips van deelnemers over het gebruik van hulpmiddelen 
 
Tips en aanbevelingen van deelnemers om het gebruik van hulpmiddelen te verbeteren hebben betrekking op de 
bekendheid ervan en hoe ervaren je bent in het gebruiken ervan: 

• “Het helpt als je omgeving je stimuleert om het plan erbij te pakken, zodat je er daadwerkelijk wat mee te 
gaan doen. “ 

• “Regelmatig opnieuw bekijken in een periode dat het even beter gaat. Je signaleringsplan up-to-date 
houden dus.” 

• “Het maken van hulpmiddelen zou standaard aangeboden moeten worden bij iedere aanmelding, als de 
cliënt ze niet heeft.”  

• “Maak vooral een App van deze instrumenten. “ 
 

11.8. Conclusies en aandachtspunten 
 
Iets minder deelnemers gebruikten in het onderzoek van 2017 hulpmiddelen zoals een signaleringsplan of de 
Crisiskaart dan bij de vorige monitor. Maar de mensen die deze hulpmiddelen hebben, waarderen deze meer dan 
voorheen. Als iemand een signaleringsplan of Crisiskaart gebruikt, zijn ca. 2 á 3 mensen in de omgeving op de 
hoogte, vooral familieleden en hulpverleners. Daarin zit ook winst: mensen in de omgeving weten beter wat ze bij 
(dreigende) crisis kunnen doen.  
Mensen vinden dat deze hulpmiddelen bijdragen aan het voorkomen, uitstellen of verminderen van crisis. Het 
WRAP, de Life Chart en WhatsApps worden nog door weinig deelnemers gebruikt, maar worden als effectiever 
beschouwd dan het signaleringsplan en de Crisiskaart.  
Een op de zeven mensen heeft nog nooit van deze hulpmiddelen gehoord en bij een op de tien werken ze niet. De 
Triadekaart wordt evenals bij de vorige monitor nauwelijks gebruikt. Er zijn evenals vorig jaar nog steeds 
instellingen die er niet mee willen werken of ze niet benutten. 
En er zijn ook aanbevelingen:  

• Maak het gebruik van hulpmiddelen waarmee cliënten zelf een crisis kunnen uitstellen of beter sturing 

kunnen geven aan hun gedrag een vast onderdeel van een behandelingstraject en oefen met cliënten in 

het toepassen ervan. En wanneer een signaleringsplan, Crisiskaart, Triadekaart, WRAP, Life Chart of 

WhatsApp niet bij deze cliënt passen, zoek dan samen naar andere bruikbare hulpmiddelen.  

• Check regelmatig of de gegevens in het signaleringsplan, de Crisiskaart en de Triadekaart nog actueel zijn 

en houd ze bij. 

• Stimuleer dat instanties waar iemand hulp zoekt bij een crisis altijd vragen of er een Crisiskaart of 

Triadekaart is dat hulpverleners ernaar handelen. 
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12. Het contact met ervaringsdeskundigen 
 
Cliënten en familieleden die de psychische aandoening een plek in hun leven hebben gegeven, kunnen hun 
ervaringen uitstekend inzetten voor mensen bij wie de crisis actueel is. Ervaringsdeskundigheid draagt vooral bij 
aan het bewustwordingsproces over het leven met een aandoening. De inzet van ervaringsdeskundigen neemt de 
laatste tijd een vlucht, maar draagt het ook bij aan het voorkomen, uitstellen of verminderen van crisis?   
 

12.1. Inzet van ervaringsdeskundigen bijna verdubbeld  
 
Het percentage ervaringsdeskundigen is in 2017 bijna verdubbeld in vergelijking met de eerste monitor. Dit geldt 
ook voor het aantal familie-ervaringsdeskundigen. Totaal werden 225 ervaringsdeskundigen en 70 familie-
ervaringsdeskundigen ingezet. Bij de eerste monitor waren dit 48 resp. 16.  
 

Grafiek 33 Inzet van (familie-)ervaringsdeskundigen 

 

 
 
Het percentage deelnemers dat gebruik maakt van ervaringsdeskundigheid is iets minder toegenomen (van 19% 
naar 33%) omdat meer deelnemers contact hadden met zowel ervaringsdeskundigen als met familie-
ervaringsdeskundigen. Ruim een kwart van de deelnemers (26%) heeft in 2017 contact gehad met 
ervaringsdeskundigen, 3% had contact met familie-ervaringsdeskundigen en 6% had contact met allebei. 
Logischerwijs hadden naasten vaker contact met familie-ervaringsdeskundigen (18 % van de naasten) dan cliënten 
(5% van de cliënten). Sommige deelnemers gaven aan dat ze zelf ervaringsdeskundige zijn.  
 
De contacten met de ervaringsdeskundigen kunnen voor, tijdens of na een crisis plaatsvinden. De meeste 
contacten waren na de crisis (38%) en ongeveer evenveel voor de crisis (29%) als tijdens een crisis (33%). Naasten 
hadden vaker tijdens de crisis (38%) contact met familie-ervaringsdeskundigen dan voor of na de crisis. 
 
De inzet van de ervaringsdeskundigen bestond uit het voeren van gesprekken in de vorm van persoonlijk contact of 
groepsgesprekken en ervaringen delen met elkaar. Ook het geven van informatie, uitleg en advies en cursussen 
werden genoemd.  
  

30%

9%

16%

5%

ervaringsdeskundigen

familie-ervaringsdeskundigen

Aantal deelnemers: 2016 (n=300) 2017 (n=762)



72 

 

12.2. Ervaringsdeskundigheid wordt hoog gewaardeerd 
 
Niet alleen werden meer ervaringsdeskundigen ingezet dan voorheen, de deelnemers die contacten hadden met 
ervaringsdeskundigen, waardeerden die contacten ook positiever. Drie van de vier deelnemers waren positief over 
de inzet van ervaringsdeskundigen. Zij vonden het contact met de ervaringsdeskundige laagdrempelig en ze 
waardeerden het dat ze begrip kregen van iemand die zich kan inleven en feedback en praktische tips kregen van 
iemand uit ervaring. Dit was 55% bij de eerste monitor.  
Deelnemers die aangaven dat ze de inzet van ervaringsdeskundigen hadden ervaren als deels positief, deels 
negatief, noemden daar bijvoorbeeld bij dat zij zich wel gehoord voelden, maar dat het de psychische problemen 
niet oploste. Belangrijke interventies in het contact waren: medeleven, bevestiging, acceptatie, herkenning en 
erkenning en dit werkte inspirerend, steunend, relativerend hoopgevend.  
Een enkele deelnemer waardeerde het contact met een ervaringsdeskundige niet (4%). Zij konden niet goed met de 
ervaringsdeskundige in gesprek komen, ze vonden bijvoorbeeld dat de ervaringsdeskundigen te veel over de eigen 
ervaringen sprak of hadden verwacht dat de ervaringsdeskundige hun klachten over de instelling zou oplossen.    
Er waren ook deelnemers die aangaven dat zij op dat moment niet toe waren aan contact met 
ervaringsdeskundigen.  
Deelnemers die neutraal scoorden, gaven aan dat zij nauwelijks contact hadden gehad of dat ze gewoonlijk 
terughoudend zijn in het uitwisselen van ervaringen.   

 

Grafiek 34 Waardering voor de inzet van ervaringsdeskundigen 

 

 
 
Enkele toelichtingen van cliënten en naasten die positief zijn over ervaringsdeskundigheid: 

• “Er was echt begrip voor mij en mensen die weten wat je meemaakt en hoe dat voelt, gaven oplossingen of 
alternatieve zienswijzen. Dat heeft me op het goede spoor gezet. “ 

• “Zij was deskundig, goed coachend en empathisch. Deze ervaringsdeskundige voelde mijn zoon goed aan 
waardoor er een goede band voor gesprekken ontstond.” 

•  “Het is fijn om te kunnen delen met iemand die weet hoe het is rondom ontwrichting maar ook om te 
herstellen. Gelijkwaardigheid, uitgaan van kracht en een connectie die niet verbaal te verwoorden is.” 

• “Er is minder stigmatisering, er wordt niet geoordeeld. Dat gaf mij minder schaamte, want ik voelde me 
vaak alleen, gek en onbegrepen. Maar hij was kalm en nuchter over dingen.”  

• “Ik heb meer over mezelf kunnen vertellen en dingen uit mijn verleden kunnen verwerken. Het helpt ook 
omdat je een beter beeld van de signalen kunnen zijn.” 

• “Ze wisten goed waar ze het over hadden. Ze gaven mij hoop op herstel en de mogelijkheid om in de 
toekomst mijn eigen ervaringen in te zetten.”  
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Enkele toelichtingen van cliënten en naasten die deels positief/deels negatief of neutraal zijn over 
ervaringsdeskundigheid: 

• “Het is afhankelijk hoe de ervaringsdeskundige zich opstelt. Sommigen gedragen zich als de professionele 
begeleiding. Dan schiet het zijn doel voorbij.” 

• “Ze zijn er soms van overtuigd dat hun ervaring ook de ervaring is van een ander. Het is fijn als iemand 
herkenning kan geven, maar het is natuurlijk voor iedereen een andere ervaring. En daar moeten 
ervaringsdeskundigen voorzichtig mee zijn.” 

• “Ze zijn toegankelijk en de ervaring schept verbondenheid. Maar sommigen zijn zelf niet stabiel en dat 
voelt te onveilig voor mij.” 
 

Enkele toelichtingen van cliënten en naasten die negatief zijn over ervaringsdeskundigheid: 

• “Het hielp niks en zij wist zelf niet wat zij kon doen. Het ontbrak aan inlevingsvermogen en kennis om 
daadwerkelijk te helpen.” 

• “Ik had het idee dat ik tijdens mijn crisis nog steeds beter functioneerde dan de ervaringsdeskundige. Dat 
contact bood me dus niets.” 

• “Het helpt niet, omdat bij mij een crisis niet overgaat door te praten. Het is namelijk geen behandeling, je 
pakt de oorzaak niet aan. De volgende crisis kon er niet door voorkomen worden.” 

• “Door de schizofrene situatie van mijn zoon, kon de ervaringsdeskundige geen contact met hem hebben 
tijdens de laatste crisis. Hij zat in de gevangenis. Maar ook als hij daar niet gezeten had, was het pas 
mogelijk om na medicatie et contact weer een beetje op te pakken.” 
 

12.3. De positieve rol van familie-ervaringsdeskundigen 
 
De deelnemers omschreven de inzet van de familie-ervaringsdeskundige tijdens de opname met woorden als 
‘uitwisseling van ervaring met familieleden’ en ‘je gehoord en begrepen voelen’. Zij vonden vooral de ervaring fijn 
dat er erkenning en herkenning was en dat ze het gevoel hadden er in die moeilijke periode niet alleen voor te 
staan.  
De familie-ervaringsdeskundigen maakten deelnemers ook wegwijs als ze vragen hadden over het reilen en zeilen 
binnen de crisisopvang in de instelling en over het regelen van zakelijke aangelegenheden voor hun kind of partner.  
 
De ouders en partners die contact hadden met een familie-ervaringsdeskundige, waren veel positiever dan 
voorheen. Bijna vier op de vijf (79%) waren daarover positief. Zij waardeerden dat de familie-ervaringsdeskundigen 
hen ‘een steun in de rug gaven’ en dat ze inzicht kregen in de problematiek en hoe ze ermee om kunnen gaan als 
naaste. 
Deelnemers die aangaven dat ze de inzet van familie-ervaringsdeskundigen beleefden als deels positief, deels 
negatief, noemden daar bijvoorbeeld bij dat zij het contact wel plezierig vonden, maar dat ze toch alleen verder 
moeten. Of dat zij het principe van de familie-ervaringsdeskundige waardeerden, maar dat die in hun geval geen 
goed rolmodel was of dat de situaties te veel van elkaar verschilden.  
Een klein deel was negatief over de familie-ervaringsdeskundigen, omdat deze de problemen van de cliënt niet 
konden verhelpen.  
 

Grafiek 35 Waardering voor de inzet van familie-ervaringsdeskundigen 
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Enkele toelichtingen van naasten die positief zijn over familie-ervaringsdeskundigheid: 

• “Deze personen weten wat het is als je kind in deze afschuwelijke wanen leeft. Een buitenstaander kan het 
niet voelen. Ze spreken open en eerlijk over hun eigen ervaringen. Eindelijk iemand die er voor de familie 
was.” 

• “Het heeft mij veel inzicht gegeven, ook in mijn eigen gedrag en reactie op de problemen van mijn dochter. 
Ze weten precies waar je als ouder tegenaan loopt. Het stelde mij gerust dat ik er zo over kon praten met 
iemand.” 

• “Het ging erom de naasten begrip bij te brengen over zelfbeschadiging. Deze mensen kennen veel wegen 
en hadden door ervaring en kennis handige tips voor mij.” 
 

Enkele toelichtingen van naasten die negatief zijn over familie-ervaringsdeskundigheid: 

• “De tips kwamen te laat en waren niet afgestemd op onze specifieke situatie.” 

• “Het contact botste en het klikte gewoon niet.”  

• “Goed bedoeld, maar als partner kom je er niet veel verder mee.” 
 

Enkele toelichtingen van naasten die deels positief/deels negatief of neutraal zijn: 

• “De familie-ervaringsdeskundige heeft niet zoveel invloed op de zorg, zoals ik ervaar.” 

• “Omdat het er te weinig zijn en het niet altijd lukt of klikt.” 

• “Het is niet doorslaggevend, maar het is een goed hulpmiddel om de weg te vinden in het doolhof van de 
hulpverlening.” 

 

12.4. Deelnemers zijn positief over het effect van ervaringsdeskundigen  
 
Bijna twee op de vier deelnemers was van mening dat de inzet van ervaringsdeskundigen hen had geholpen om 
een crisis uit te stellen, te voorkomen om te verminderen. Dat zat hem vooral in het accepteren van wat er met je 
gebeurt als het niet goed gaat en daardoor het beter kunnen bijsturen van het eigen gedrag. 
 
Voor familie-ervaringsdeskundigen ligt dit lager: in 17% van de situaties had de inzet van de familie-
ervaringsdeskundige bijgedragen aan het voorkomen, uitstellen, of verminderen van crisis. De redenen hiervoor 
waren dat ouders beter wisten hoe ze met hun kind moesten omgaan en zich zekerder voelden over hun aanpak.  
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Grafiek 36 Draagt ervaringsdeskundigheid bij aan het uitstellen, voorkomen of verminderen van crisis? 

 

 
 
 

12.5. Ervaringsdeskundigen overal actief, familie-ervaringsdeskundigen nog niet? 
 
Deelnemers hadden contacten met ervaringsdeskundigen in alle zorgkantoorregio’s en het meeste in Rotterdam, 
Waardenland, Nijmegen, Midden-Brabant en Zwolle. Zij noemden contacten met familie-ervaringsdeskundigen in 
26 van de 32 regio’s. Het meeste in Waardenland en Midden-Holland.   
 

12.6. Tips en aandachtspunten van deelnemers voor 
(familie)ervaringsdeskundigen 
 
De tips en aandachtspunten hebben vooral betrekking op bredere inzet van ervaringsdeskundigen, op de condities 
waaronder zij ingezet worden en op opleiding: 

• “Ja, meer bekendheid en verplichte samenwerking tussen ggz en ervaringsdeskundigen.” 

• “Structureel en betaald inzetten, lijkt mij een grote meerwaarde hebben. Ook voordat er crisis is en ook in 
een setting voor langdurige zorg.” 

• “Het mag geen manier van bezuinigen zijn. Het is van belang dat het contacten gelijkwaardig blijven. En 
het kan niet zo zijn dat ervaringsdeskundigen als vrijwilligers in de lacunes stappen die vallen in het betaald 
personeel. “ 

• “Noem niet iedereen met ervaring een ervaringsdeskundig. Hier is meer voor nodig.” 

• “Bij de opleiding tot ggz-werker de verhalen van ervaringsdeskundigen gebruiken als bron van kennis.” 

• “Op het moment dat er een hulpvraag van ouders komt, direct een ervaringsdeskundige hierop laten 
inspelen: hulpvraag en hulpaanbod bij elkaar brengen.” 

 
12.7. Conclusies en aandachtpunten 
 
De inzet van ervaringsdeskundigen en familie-ervaringsdeskundigen is bijna verdubbeld ten opzichte van de eerste 
monitor. Ook de waardering is enorm toegenomen, vooral voor de inzet van familie-ervaringsdeskundigen, iets 
minder voor de ervaringsdeskundigen, maar die was al positief. Naasten hebben vooral contact met de familie-
ervaringsdeskundige tijdens de crisisopname en zo kunnen zij in die voor hen moeilijke periode hun ervaringen 
delen. Veel cliënten vinden ook dat de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan het voorkomen, uitstellen of 
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verminderen van crisis, omdat de gesprekken hen hebben geholpen om beter met de eigen situatie en crisis om te 
gaan. Voor ouders die contact hadden met familie-ervaringsdeskundigen was dat effect minder.  
De aandachtspunten voor de ervaringswerkers of -deskundigen zijn: 

• Inzet van meer ervaringsdeskundigheid in alle geledingen van de keten: dus ook in gemeenten, bij sociale 
wijkteams, in de Basis GGZ en in de ggz-instellingen inclusief de crisisopvang. Maar waken voor verdringing 
van betaalde arbeid. 

• Cliënten en naasten sneller informeren over de mogelijkheden om contact te leggen met 
ervaringsdeskundigen en verwijzen. En het liefst zo vroeg mogelijk inzetten, als een psychische aandoening 
zich voor het eerst manifesteert, als ondersteuning in de ‘gewone’ leefsituatie.  

• Ervaringsdeskundigheid breder inzetten bij opleidingen en bijscholingen van relevante beroepsgroepen: 
huisartsen, POH GGZ, sociaalpedagogische dienstverlening, maatschappelijk werk, gespecialiseerde 
verpleging.  

• Het aanbod van opleiding en scholing verbreden zodat meer gecertificeerde ervaringsdeskundigen 
beschikbaar komen.   
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13. Het belang van een sociaal netwerk  
 
Een sociaal netwerk en informele hulp van naasten zijn belangrijk in het leven van mensen met psychische 
aandoeningen. Zowel in stabiele periodes als in crisisperiodes. En hoewel we te maken met complexe situaties die 
om professionele hulp vragen, kan het sociale netwerk bijdragen aan het optimaliseren van de zorg voor cliënten. 
Maar soms is er geen contact met familieleden of ze zijn ze helemaal niet betrokken bij de crisiszorg. Dit terwijl ze 
juist een schat aan ervaringskennis hebben en de ggz veel te bieden. Hoe verhoudt zich dit tot de transitie in de 
zorg waar participatie en mantelzorg een veel belangrijker rol spelen dan vroeger? 

 
13.1. Informele hulp door familieleden wordt minder 
 
Een ruime meerderheid van de deelnemers (56%) kreeg in 2017 hulp van mensen uit hun omgeving (428 van de 
762 deelnemers). Dat is ongeveer gelijk aan het percentage bij de eerste monitor (59%). Hulp van familieleden, 
vrienden en van de partner werd het vaakst genoemd. Een op de zeven mensen kreeg hulp van buren; dat is veel 
minder dan bij de eerste monitor toen het bijna een kwart was (24%). Hulp van lotgenoten, collega’s en vrijwilligers 
kwam ook voor, maar vaak in combinatie met hulp van anderen.  
 
Mensen die informele hulp kregen, kregen dit van gemiddeld van 2 á 3 mensen. Dus deze 428 deelnemers kregen 
gezamenlijk informele hulp van 1100 mensen. Bijvoorbeeld een jongeman kreeg hulp van zijn moeder en zijn zus en 
van een buurman, of een moeder kreeg hulp van haar vriendin, haar kinderen en van haar broer.  
 

Tabel 13 Wie geeft informele hulp? 

 

Wie geeft informele hulp? 2016 2017 

vrienden/kennissen  49% 51% 

(ex-)partner 48% 44% 

ouders of schoonouders 47% 42% 

broers of zussen 42% 33% 

Lotgenoten 16% 20% 

Kinderen 19% 17% 

Buren 24% 14% 

andere familieleden 19% 13% 

collega's van het (vrijwilligers)werk 8% 9% 

Vrijwilligers 6% 6% 

anderen  7% 9% 

Aantal keer beantwoord 178 428 

 
Verder valt op dat het aandeel van familieleden in de hulp daalt. In 2017 gaven 449 familieleden hulp aan 298 
cliënten en in 2016 gaven 222 familieleden hulp aan 55 cliënten. Daarmee is het percentage cliënten dat informele 
hulp van familieleden kreeg, toegenomen (van 18% naar 39%), maar het percentage familieleden dat hen hulp 
biedt, afgenomen (van 74% naar 59%). Per saldo kregen meer cliënten de hulp van minder familieleden.  
 
Informele hulp bestaat volgens deelnemers uit zaken als:  

• Aanwezigheid: Het feit dat er iemand is, nabij blijft, ondanks alles wat er gebeurt.  

• Met iemand praten die luistert, die emotionele steun biedt of geruststelling; waar je stoom kunt afblazen. 
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• Praktische hulp bij dagelijkse dingen, zoals vervoer naar het ziekenhuis, hulp bij het doen van 
administratie, boodschappen doen, etc. 

• Van gedachten wisselen over wat je meemaakt, over de toekomst en je plannen bespreken.  

• Samen activiteiten ondernemen voor ontspanning of gezelligheid (bijvoorbeeld spelletjes) of samen 
werken aan iets waar de cliënt goed in is (bijvoorbeeld iets repareren, onderhouden) etc.   
 

Bij ruim vier op de tien deelnemers (44%) die na de melding van de psychische crisis ambulante zorg kregen, waren 
ook naasten betrokken of was er hulp uit het sociale netwerk. Bij deelnemers die werden opgenomen lag dit op 
een derde. Aan deelnemers die na de crisismelding geen zorg kregen, werd het minst informele hulp geboden, 
namelijk bij bijna een kwart (23%). Deze aantallen zijn allemaal lager dan bij de eerste monitor.  
 

Grafiek 37 Informele hulp in combinatie met professionele zorg 

 

 
 

13.2. Als naasten niet betrokken zijn, heeft dit soms een duidelijke reden 
 
Mensen die geen hulp kregen van mensen uit hun omgeving gaven daarbij vaak als reden aan dat er nauwelijks of 
geen sociaal netwerk was, omdat de familie te ver weg woont of omdat er geen contact meer is met familieleden. 
Dit werd genoemd door 19% van de deelnemers; bij de eerste monitor was dit 8%.  
 
Een verklaring ligt voor de hand. Deelnemers gaven verschillende verklaringen voor het afbrokkelen van contacten. 
Bijvoorbeeld: familieleden, vrienden, anderen laten het na verloop van tijd afweten, omdat ze iemand niet kunnen 
helpen en daarin teleurgesteld zijn, of omdat het te belastend voor hen is en ze er niet mee kunnen omgaan, of 
omdat psychisch-ziek zijn in hun ogen ‘gek’ is en ze niet begrijpen wat het is. Of omdat ze er geen begrip voor 
willen opbrengen. 
Ook zijn er veel situaties waarin mensen wel een sociaal netwerk hadden, maar geen informele hulp kregen van 
mensen uit dit netwerk. Interessant zijn de redenen die werden genoemd. Bijvoorbeeld omdat de cliënt geen 
contact wilde, zoals in situaties waarin iemand zich schaamt voor zijn aandoening of het niet nodig vindt. Soms ligt 
daaraan ook gebrek aan ziekte-inzicht ten grondslag, of is het juist een aspect van de aandoening dat iemand 
sociale contacten mijdt. In een aantal situaties gaven deelnemers juist aan dat de oorzaak van hun problemen ligt 
in de opvoeding of in de relationele sfeer en zij geen contact met de familie of ex-partner willen.  
 

Grafiek 38 Redenen dat informele hulp ontbreekt 
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Enkele toelichtingen over en van cliënten die wel informele hulp kregen: 

• “Ze zijn er altijd voor me: ze bezoeken me in het ziekenhuis, sturen kaarten of ik krijg telefoontjes.” 

• “Ze staan me bij, ze nemen taken van me over, gaan mee naar instanties als ik gesprekken heb, ze vertellen 
mij dat het niet erg is.” 

• “Ze helpen met huishoudelijke dingen, eten koken, een dagplanning maken.” 

• “Dat hele kleine beetje mensen dat over is, handelt met liefde en begrip. En geven mijn kind het gevoel van 
geborgenheid en veiligheid. All you need is …” 
 

Enkele toelichtingen van naasten over cliënten die geen informele hulp kregen: 

• “Het is altijd hetzelfde verhaal over haar moeilijkheden, het wordt niet beter en daar krijgen mensen 
genoeg van. Ik zelf trouwens ook, heeft ook met mijn leeftijd te maken. Zijn vrienden hebben hem laten 
vallen als een baksteen. Hij past niet meer in hun ‘wereldje’.” 

• “Ze gaat zich afzonderen. Ze heeft moeite met alle indrukken die ze krijgt en daarnaast heeft ze sociale 
problemen. Ze is veel gepest in het verleden en vertrouwt mensen niet.” 

• “Hij wil niet dat iemand weet dat hij zich slecht voelt. Hij schaamt zich. En wil zijn familie er niet mee 
belasten.” 

• “Zij vindt dat niet nodig, ze heeft geen ziekte-inzicht.” 
 

13.3. Betrokkenheid van vrienden, lotgenoten en familie wordt positief 
gewaardeerd 
 
Deelnemers die informele hulp kregen, waardeerden die voornamelijk positief. Daarbij maakte het nauwelijks 
verschil of die hulp geboden werd door familieleden, partners, lotgenoten, buren, vrienden of kennissen. Zeven op 
de tien deelnemers waren er positief over.  Familieleden en partners waren vaker betrokken tijdens de 
crisisopname dan vrienden en vriendinnen; die waren vaker betrokken in de thuissituatie.  
 
Het geeft steun dat familieleden en vrienden de cliënt goed kennen en dit geeft de cliënt een gevoel van 
verbondenheid en vertrouwen. De contacten ‘hebben me op de been gehouden’, was een veelgehoorde reactie. 
Ook is het positief dat cliënten niet vereenzamen, hun verhaal kwijt kunnen, dat ze voelen niet alleen te staan en 
dat ze even op iemand kunnen leunen als het nodig is. Familieleden vonden het daarnaast fijn als ze kunnen 
afstemmen met hulpverleners. 
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Grafiek 39 Waardering voor informele hulp 

 

 
 
Een op de twintig deelnemers was niet positief over de betrokkenheid van naasten. Hierbij werd genoemd dat zij 
de contacten met naasten extra stressvol vonden. Onder de deelnemers die informele hulp kregen, is het 
percentage dat die hulp als negatief ervaart fors afgenomen in vergelijking met de eerste monitor. 
Cliënten die niet waren opgenomen maar thuis extra zorg kregen, beleefden de betrokkenheid van naasten vaker 
negatief dan cliënten die waren opgenomen. Gemengde gevoelens speelden een rol: medeleven van naasten is 
belangrijk, maar de cliënt wil niet altijd alles met familieleden delen. Daarnaast willen mantelzorgers zelf ook zo nu 
en dan een beroep kunnen doen op ondersteuning. Naasten gaven ook aan dat zij het lastig vonden om met een 
familielid om te gaan dat zorg mijdt.  
 

13.4. De waardering voor informele hulp verschilt per zorgsituatie  
 
Bij 428 deelnemers was in 2017 sprake van een psychische crisis; bij 31% volgde opname, bij 41% volgde ambulante 
zorg en bij 28% gebeurde niets. In situaties waar ambulante zorg werd geboden, was bijna drie kwart (74%) positief 
over de informele hulp die ook in de thuissituatie geboden werd. In situaties waar na de crisismelding geen zorg 
werd geboden, was iets meer dan de helft positief over de informele hulp.  
  

Grafiek 40 Waardering voor informele hulp per zorgsituatie 
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Cliënten die informele hulp kregen, keken daar overigens iets anders naar dan naasten. In situaties waar na de 
crisismelding geen opname volgde en ook geen ambulante zorg geboden werd (n=70), was 57% van de cliënten 
positief over de informele hulp i.t.t. 43% van de naasten.  
 

13.5. Informele hulp draagt ook bij aan het voorkomen van crisis 
 
Bijna drie kwart van de deelnemers vond dat de informele hulp een positief effect had: vier op de tien (41%) 
deelnemers vonden dat informele hulp veel bijdroeg en bijna een derde (31%) vond dat het een beetje bijdroeg 
aan het voorkomen, uitstellen of verminderen van crisis. Een op de zeven gaf aan dat het niet geholpen had. Zij 
schreven dit toe aan de ernst of complexiteit van de problemen en gaven aan dat daarvoor professionele zorg 
nodig is. Of omdat het de naasten aan deskundigheid ontbreekt of omdat de relaties juist problemen stimuleren. 
Wat ook een rol kan spelen is, dat het voor naasten niet duidelijk is wat iemand helpt en wat juist niet.  
 

Grafiek 41 Het effect van informele hulp op het voorkomen, uitstellen of verminderen van crisis 
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Het effect van de informele hulp op het voorkomen, uitstellen of verminderen van crisis was anders per 
zorgsituatie. Deelnemers vonden dat informele hulp het minste effect had om crisis te voorkomen in situaties dat 
er na de crisismelding geen zorg volgde. In deze situaties (n=70), was men het minst positief over de informele hulp 
(29%). Naasten waren daarover het meest uitgesproken; een derde gaf aan dat informele hulp geen nieuwe crisis 
kan voorkomen als er helemaal geen zorg wordt geboden.  
En in situaties waar er na de crisismelding thuis zorg werd geboden (n=132), was bijna de helft van de deelnemers 
positief (47%) over het effect van informele hulp op het voorkomen van een nieuwe crisis.  Cliënten noemden 
hierbij vaak dat ze altijd bij naasten terecht kunnen en dat anderen er altijd voor hen zijn. Ook ervaren zij het als 
helpend dat er mensen zijn die in hen en in de goede afloop blijven geloven en dat liefde en betrokkenheid 
genezend werken.  
 

Grafiek 42 Het effect van informele hulp op het voorkomen, uitstellen of verminderen van crisis per 
zorgsituatie 

 

 
 
Enkele toelichtingen van cliënten die positief zijn over informele hulp: 

• “Positief, anders was ik er niet meer geweest. Ik was ziek en had mijn gedachten niet onder controle. Door 
mijn hulp hebben de kinderen mijn ziekte niet als negatief ervaren.” 

• “Geweldig dat mijn zus en tante ervoor zorgen dat de rest zich inhoudt en niet boos op mij wordt.” 

• “Ze kennen me echt als persoon en begrijpen me. Ik kan op hen terugvallen. Dankzij hun heb ik de crisis 
overleefd. Het is ‘lastiger’ om zelfmoord te plegen wanneer je merkt dat er mensen zijn die om je geven.” 

• “Ik durf nu mensen te betrekken die dichtbij staan, als het minder goed gaat. Ik kan tegen hen open en 
eerlijk zijn en zij weten ook wat te doen. Daardoor ben ik er op tijd bij als ik in een crisis dreig te raken.” 

 
Enkele toelichtingen van cliënten die negatief zijn over informele hulp: 

• “Er is weinig betrokkenheid. Men denkt dat je allerlei dingen makkelijk zelf kunt, terwijl dat niet het geval 
is. Men heeft geen besef van mijn ziektebeeld.” 

• “Het is een uitlaatklep, maar ze kunnen mij helaas niet genezen van de troep die antidepressivaverslaving 
heet en van de depressies en zelfmoordgedachtes.” 
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Enkele toelichtingen van cliënten die deels positief/deels negatief of neutraal zijn over informele hulp: 

• “De steun is fijn, maar ook lastig, pijnlijk om geliefden zoveel zorgen te zien maken om je. Daarnaast neemt 
het ook een stukje van je waardigheid weg om je op zulke kwetsbare momenten bloot te stellen.” 

• “Schoonfamilie en partner helpen en daar ben ik heel blij mee. Mijn eigen ouders? Ik vind het moeilijk om 
erover te praten en dat vinden zij ook, maar ze helpen me wel heel lief: financieel en praktisch. Mijn 
vrienden, zelfs mijn beste vrienden, reageren teleurstellend.” 

• “Ik vertrouw alleen die ene vriend van mij. Verder ervaar ik dat de mensen in mijn omgeving genoeg van 
hebben van mijn problemen.” 
 

Enkele toelichtingen van naasten die positief zijn over informele hulp: 

• “Zowel thuis als bij de opname kon haar partner haar bijstaan. Dat heeft haar veel meer rust gegeven, 
waardoor ze dus ook minder sedatie en minder beperkende maatregelen nodig had.” 

• “Als moeder en mantelzorger herinner ik mijn dochter aan afspraken. Vaak zorg ik ervoor dat omgeving, 
kleding e.d. netjes blijft. Schone omgeving, schoon hoofd. Dat helpt wel. Dat geeft ze zelf ook aan.” 

• “Hij is daardoor niet aan lager wal geraakt. Hij bleef merken dat hij mensen had waar hij op terug kon 
vallen. En toen hij slechter werd, hij ons inschakelde en steun zocht.” 

 
Enkele toelichtingen van naasten die negatief zijn over informele hulp: 

• “Te veel hulp van familie of netwerk maakt de relatie moeilijker.” 

• “Als mijn dochter voelt dat ik als moeder ook kan wegvallen, bijvoorbeeld als iemand wordt begraven, dan 
raakt ze in paniek en is een crisis niet ver weg.” 

• “Het is uitstel van echte zorg. Als hij zo verward is dat hij aan de drugs en drank ging en naar niemand 
luisterde.” 

• “Wij hebben daar de kennis niet voor om haar te helpen. Als hij zo gigantisch veel last heeft van drukte en 
bedreigend is en agressief. Het werd alleen maar erger.” 

 
Enkele toelichtingen van naasten die deels positief/deels negatief of neutraal zijn over informele hulp: 

• “De ene helft van de familie helpt; de andere helft veroorzaakt de crisis juist.” 

• “Het ging een tijdje goed, maar ik kon het niet voorkomen. Ondanks mijn steun heeft ze zichzelf toch weer 
verwond.” 

• “Soms zie ik dat mijn vader gebaat is bij bezoeken. Ik denk dat het hem tijdens een psychose wel iets helpt, 
maar uiteindelijk helpt vooral het depot. Dan herstelt hij binnen 1 á 2 weken.” 

• “Ik ben wel hoofdmantelzorger, maar ik vind dat bij een crisis het (F)ACT-team het moet overnemen. Ik kan 
dat niet oplossen.” 

 
13.6. Veel mantelzorgers krijgen zelf informele hulp, maar dat voldoet niet 
 
Er deden 228 naasten mee aan de tweede monitor. Dit zijn niet allemaal mantelzorgers. Ruim een op de vijf (22%) 
van de deelnemers aan de digitale vragenlijst was mantelzorger (n=162). De eerste monitor werd ingevuld door 
ruim een kwart (27%) mantelzorgers.  
Ditmaal is ook gevraagd of naasten zelf informele hulp krijgen. Bijna de helft van de mantelzorgers (46%) kreeg 
informele hulp.  Dat is vaker dan naasten die geen mantelzorger zijn. 
 

Grafiek 43 Informele hulp aan naasten: mantelzorgers en niet-mantelzorgers 
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Aan de naasten is gevraagd hoe zij de informele hulp die ze zelf krijgen, waarderen. Mantelzorgers waren daar 
minder positief over (61%) dan naasten die niet mantelzorgen (80%). Voor mantelzorgers bood informele hulp 
minder vaak een oplossing voor de belasting die zij ervoeren. 
 

Grafiek 44 Waardering voor de informele hulp door mantelzorgers en niet-mantelzorgers 

 

 
 

13.7. Informele hulp van buren, lotgenoten en vrijwilligers of via de Wmo is niet 
dik gezaaid  
 
Informele hulp van lotgenoten werd door deelnemers genoemd in 28 van de 32 zorgkantoorregio’s, maar het gaat 
in bijna alle regio’s om heel kleine aantallen. Het meest werd dit genoemd in de regio’s Zuid-Hollandse Eilanden en 
Midden-IJssel. Informele hulp van buren werd door deelnemers genoemd in 26 van de 32 regio’s. Het meest in 
regio Midden-IJssel. Informele hulp van vrijwilligers werd genoemd in 13 regio’s; het meest door deelnemers die 
kwamen uit Utrecht, Nijmegen en ’t Gooi.  
Enkele deelnemers noemden ook dat informele hulp geboden werd via het sociaal wijkteam of de Wmo. Dit was 
aan de orde in regio’s Arnhem, West-Brabant, Zuidoost Brabant en Utrecht.  

54%

62%

46%

38%

mantelzorger
(n=162)

niet-mantelzorger
(n=66)Aantal naasten:

krijgt geen
informele hulp

krijgt zelf
informele hulp

61%

80%

26%

20%

11%

0%3%
0%

mantelzorgers (n=162) niet-mantelzorgers (n=66)Aantal naasten:

positief

deels positief/ negatief

neutraal

negatief



85 

 

 

13.8. Tips en suggesties van deelnemers voor informele hulp en sociaal netwerk 
 
Enkele aanbevelingen van deelnemers: 

• “De familie informeren door de ggz en de familie ook betrekken bij de begeleiding. Geef hen mogelijkheid 
om vragen te kunnen stellen hoe ZIJ met de situatie kunnen omgaan. Het is voor hen ook niet 
gemakkelijk…” 

• “Een punt van aandacht voor hulpverleners en gemeenten: Ga er niet zomaar van uit dat de partner de rol 
van mantelzorger op zich kan nemen. Die rol is erg zwaar en zeker in tijden van crisis.” 

• “Biedt naasten uit het sociale netwerk de mogelijkheid om alarm te slaan bij een behandelaar, in plaats 
van alleen bij de crisisdienst.” 

• “In een individualistische maatschappij is het absurd om op anderen proberen te leunen. Dus maak ons 
zelfstandig!” 

• “Je hebt mentaal steun nodig als mantelzorger, maar ook praktische hulp om je eigen huishouden 
draaiende te houden. Dat ontbreekt vaak.”  

• “Wijs familie de weg naar bemoeizorg, als hun kind alle hulp weigert.” 
 

13.9. Conclusies en aandachtspunten   
 
De informele hulp is afgenomen in vergelijking met de vorige monitor, vooral van familieleden en buren. Aan 
cliënten die bij een crisis worden opgenomen of thuis zorg krijgen, is vaak naast de professionele zorg ook 
informele hulp. Vaker dan bij cliënten die geen professionele zorg krijgen tijdens een crisis. De mantelzorgers die 
deze hulp geven, zijn daarover minder positief dan de cliënten.  
Overigens zijn cliënten positiever over informele hulp dan naasten en vinden cliënten ook dat informele hulp vaker 
bijdraagt aan het voorkomen, uitstellen of verminderen van crisis. Degenen die vinden dat dit niet bijdraagt, geven 
aan dat hun probleem of aandoening sowieso op enig moment tot een crisis zal leiden, omdat behandeling beter 
helpt dan informele hulp.  
 
Aandachtspunten zijn:  

• Veel mensen zijn niet bekend met de zware last die mantelzorg voor een naaste met een psychiatrische 
aandoening met zich meebrengt. Betere voorlichting zou wenselijk zijn.  

• Er wordt in de Wmo veel gevraagd van familie en mantelzorgers; soms te veel. Geef sociale wijkteams 
handvatten om die situatie goed in te schatten en eventueel onvermogen te herkennen, zodat hulp van 
anderen tijdig ingeschakeld kan worden.  

• Mantelzorgers in contact brengen met familie-ervaringsdeskundigen of lotgenotengroepen. Of wijzen op 
de mogelijkheden van familie-organisaties die bijeenkomsten over specifieke onderwerpen organiseren. 

• Help cliënten die geen sociaal netwerk hebben erbij om een nieuwe kring van relevante anderen op te 
bouwen. Zoek binnen de ggz en de gemeente naar laagdrempelige mogelijkheden. 
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14.  2017 op een rijtje vanuit het perspectief van cliënten en naasten  
 
In deze tweede monitor geven 762 deelnemers de ervaringen weer die zij in 2017 hadden met zorg en 
ondersteuning, met crisisopvang en -zorg, met ambulante zorg en met periodes dat ze verstoken waren van zorg. 
Ze geven hun waardering voor praktische hulpmiddelen, preventieve voorzieningen en herstelactiviteiten, 
contacten met ervaringsdeskundigen, familie-ervaringsdeskundigen en informele hulp vanuit hun sociale netwerk. 
Welke ervaringen hebben hen geholpen om crisis te voorkomen, uit te stellen of te verminderen en welke hebben 
bijgedragen aan herstel?  
 
Veel deelnemers in dit onderzoek hebben in hun leven te maken gehad met zorg. Soms voor korte tijd, soms voor 
langere tijd. In een mensenleven zijn er periodes dat ‘alles z’n gangetje gaat’, periodes dat iemand groeit en zich 
ontwikkelt, of hectische tijden meemaakt en periodes van stilstand en terugval. Dat is voor deze deelnemers niet 
anders. Hieronder is in enkele overzichten weergegeven hoe de deelnemers hun ervaringen waarderen.  
 

Tabel 14 Welke ervaringen waren het meest positief?  

 

Welke ervaringen worden het hoogst gewaardeerd? % 

contact met familie-ervaringsdeskundigen voor, tijdens of na de 
crisis 

79% 

contact met ervaringsdeskundigen voor, tijdens of na de crisis 75% 

informele hulp vanuit sociaal netwerk  69% 

deelnemen aan preventieve voorzieningen of herstelgerichte 
activiteiten (gemiddeld) 

65% 

zorg thuis/ambulante zorg bij crisis 63% 

informele hulp voor naasten die mantelzorgen  61% 

gebruik van hulpmiddelen zoals signaleringsplan, Crisiskaart, 
Triadekaart, Life Chart, WhatsApp etc.  

55% 

locatie van de crisisopname 54% 

wachttijd voor zorg thuis/ambulante zorg 52% 

nazorg na crisisopname  50% 

wachttijd voor crisisopname  49% 

melding van psychische crisis bij instanties, beoordeling van de 
crisis en verwijzing  

44% 

crisisopname en zorg tijdens crisisopname 40% 

ervaring tijdens de periode dat er crisis is, maar geen zorg 3% 

 

Tabel 15 Welke ervaringen droegen het meeste bij aan herstel? 

 

Welke ervaringen dragen het meeste bij aan herstel? % 

deelnemen in een zelfregiecentrum  57% 

cursussen waarin wordt gewerkt aan inzicht en herstel 50% 

contacten met professionele hulpverleners 39% 

time-out-voorzieningen, Bed, Stoel of Telefoon op recept 19% 
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Tabel 16 Welke ervaringen hielpen het meest om crisis uit te stellen, te voorkomen of te verminderen? 

 

Welke ervaringen hebben het meeste effect op het uitstellen, 
voorkomen of verminderen van crisis? 

% 
 

cursussen waarin wordt gewerkt aan herstel en inzicht 60% 

zorg thuis/ambulante zorg bij crisis 50% 

deelname in een zelfregiecentrum  47% 

informele hulp vanuit sociaal netwerk  41% 

contact met ervaringsdeskundigen voor, tijdens of na de crisis 37% 

preventieve contacten met professionele hulpverleners 35% 

eerdere zorg uit de Zorgverzekeringswet en zorg en ondersteuning 
uit de Wmo 

35% 

crisisopname en zorg tijdens crisisopname 35% 

gebruik van hulpmiddelen zoals signaleringsplan, Crisiskaart, 
Triadekaart, Life Chart, WhatsApp etc.  

31% 

time-out-voorzieningen, Bed, Stoel of Telefoon op recept 31% 

contact met familie-ervaringsdeskundigen voor, tijdens of na de 
crisis 

17% 
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Bijlage 1. Samenvatting van knelpunten in de crisiszorg bij de eerste 
monitor (2016) 
 
In publicaties over onderzoek naar crisisopvang en -zorg in de ggz in Nederland vallen enkele ontwikkelingen en 
knelpunten op die relevant zijn voor dit onderzoek:  

• Uit de laatste jaarlijkse peiling van het Landelijk Panel Psychisch Gezienxxxiv medio 2015 blijkt dat een op de 
tien deelnemers te maken had met ambulante crisiszorg; een iets groter deel was (ook) vrijwillig of 
gedwongen opgenomen geweest. Tevens gaf een op de tien deelnemers aan dat zij geen crisiszorg hadden 
gehad, maar dat dit wel nodig was. 

• Uit de eerste peiling van de Monitor Zorg Verandertxxxv in januari 2016 blijkt dat een op de vijf deelnemers 
in het voorafgaande jaar direct of indirect met een crisis te maken had. Van hen gaf een derde aan dat zij 
geen zorg kregen tijdens de crisis, terwijl zij dit wel nodig vonden.  

• Mensen met (ernstige) psychiatrische problematiek blijven langer thuis wonen. Daardoor is meer    
aandacht nodig voor spreiding van ambulante voorzieningen.xxxvi 

• Snelle beddenafbouw en langzame opbouw van ambulante voorzieningen worden genoemd in de eerste 
rapportage in januari 2015 van het Trimbos Instituut die het proces van ambulantisering monitort. De 
doelstelling om 30% van de bedden ten opzichte van 2008 af te bouwen in 2020 is begin 2015 voor een 
groot deel al gehaald, maar de opbouw van ambulante teams en ambulante voorzieningen gaat te traag.  

• Onvoldoende beschikbaarheid van crisiszorg op het moment dat dit nodig is, wordt genoemd in de studie 
naar EPA-vignetten.xxxvii  

• Gemis aan time-out voorzieningen (als vangnet om tijdelijk tot rust te kunnen komen) en faciliteiten zoals 
Bed op recept, Stoel op recept en Telefoon op recept, worden onder andere genoemd in het  
onderzoek van bureau EEVAAxxxviii onder cliënten van Rivierduinen. Dit signaal wordt ook genoemd in de 
meldactie van het LPGGz in 2015 naar ambulantiseringxxxix, evenals de volgende 5 punten. 

• Onvoldoende zorg en ondersteuning na afloop van de crisis en het onvoldoende informeren en         
betrekken van naastbetrokkenen.  

• Mensen mét een Crisiskaart melden veel minder knelpunten dan mensen zonder Crisiskaart.           
Deelnemers die zelfstandig wonen, ervaren te weinig ondersteuning in de thuissituatie, te weinig zorg bij 
het omgaan met psychische problemen en te veel verschillende medewerkers van allerlei instanties. 

• Gebrek aan steun in de eigen omgeving. Ook signaleren zij dat er weinig mensen om hen heen zijn aan wie 
zij om steun kunnen vragen, overbelasting van familie en vrienden en te weinig mensen om leuke dingen 
in vrije tijd mee te ondernemen.  

• Beschikbaarheid van (betaalbare) zelfstandige woningen te vinden in een geschikte buurt en 
ondersteuning bij het vinden daarvan. 

• Uit de meldactie blijkt tevens dat het ontbreekt aan voldoende ambulante begeleiding, dagbesteding en 
mogelijkheden om iemand een dag op te nemen ter observatie.  

• Onduidelijke beoordeling van de noodzaak voor opname van mensen in een psychische crisis wordt 
genoemd door het onderzoeksinstituut SiRMxl in hun onderzoek naar acute psychiatrie. Hier wordt ook 
handelingsverlegenheid genoemd bij niet-ggz hulpverleners in het contact met mensen die in   psychische 
crisis verkeren.  

• De wachttijd na een melding totdat de crisisdienst er is, wordt ook door SiRM genoemd en tevens door de 
NZAxli in het ‘Factsheet wachttijden in de ziekenhuiszorg en ggz’. 

• Onduidelijkheid over besluiten tot opname, verwijzing en ontslag in ggz-instellingen worden genoemd 
door Tangram zorgadviseurs in haar onderzoek naar medisch noodzakelijke opname in de ggzxlii. Tevens 
concludeert Tangram dat er in de praktijk diverse verwijzers zijn en personen die besluiten nemen voor 
een opname. Naast de toestand waarin de cliënt verkeert, spelen ook de sociale situatie en de regionale 
situatie een rol in de afwegingen.   

• Knelpunten in de samenwerking tussen ggz-instellingen en politiexliii en tussen ggz-instellingen en    
eerstelijnshulpverleners bij de verwijzing in crisissituatiesxliv worden genoemd door verschillende            
instanties. 
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• Onvoldoende integrale en afgestemde ambulante zorg op meerdere levensgebieden voor mensen met    
ernstige psychische aandoeningen die zelfstandig wonen, wordt genoemd door Kenniscentrum Phrenosxlv.  

• Onvoldoende herstelgerichte zorg, dat wil zeggen zorg die naast klinisch herstel gericht is op 
maatschappelijk en persoonlijk herstel, wordt ook genoemd door Kenniscentrum Phrenos en in publicaties 
over herstel ondersteunende zorgxlvi. 

• Onvoldoende afstemming tussen ambulante en klinische behandeling wordt genoemd in het onderzoek 
naar (F)ACT-teamsxlvii en door de Taskforce EPA Midden Westelijk Utrechtxlviii 

• Het ontbreken van familiebeleid in ggz-instellingen en het niet actief betrekken van familie en naasten bij 
opname, behandeling en ontslag worden genoemd door onder meer het Expertisecentrum Mantelzorgxlix, 
ZIENNl en door Bahler en Oosterveldli.  

• Het onvoldoende benutten van hulpmiddelen die ontwikkeld zijn om meer grip te krijgen op de eigen crisis 
(Crisiskaart, zelfbindingscontract, eigen kracht conferenties) worden genoemd door Ypsilonlii, Stichting 
Crisiskaart Nederlandliii en het Erasmus MC en Yulius GGZliv. 

• Het belang van laagdrempelige maatschappelijke voorzieningen voor dagbesteding met een preventieve 
functie wordt genoemd door Esko Hänninenlv. 

• Inzet van ervaringsdeskundigen en (familie)ervaringsdeskundigen in de verslavingszorg is onderzocht door 
de Hogeschool van Utrechtlvi. 

• Tot slot speelt ook groeiende bezorgdheid over de problematiek van verwarde personenlvii, naar aanleiding 
van signalen van het Leger des Heilslviii en woningcorporatie Aedeslix en de daaropvolgende maatregelen 
vanuit het ministerie van VWSlx en de VNGlxi. Hoewel niet alle verwarde personen mensen zijn met 
psychische problematiek en niet alle mensen die psychisch kwetsbaar zijn of een langdurige ernstige 
psychische aandoening hebben, overlast veroorzaken, kunnen uitkomsten van beide onderzoekstrajecten 
elkaar versterken.lxii 
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Bijlage 2. Opzet en verantwoording van het onderzoek 
 
Korte beschrijving                                                                                                                                                       
Het onderzoek loopt van 2016 tot 2018. In deze periode worden meerdere malen ervaringen verzameld van 
cliënten en hun naasten met de acute psychiatrie. De ervaringen kunnen betrekking hebben op perioden dat het 
minder goed gaat, bij psychische crisis, op de crisisopvang, de zorg tijdens en na de crisis. Ook wordt in beeld 
gebracht welke zorg en ondersteuning cliënten gebruiken in perioden dat het beter gaat. Met hen samen wordt 
gekeken naar wat heeft bijgedragen aan hun herstel en preventie maar ook naar wat er anders en beter had 
gekund. 
 
Doel  
Het onderzoek brengt de staat van de transitie in beeld op het gebied van crisiszorg en herstel in de ggz gezien 
vanuit de gebruikers. Zowel landelijk als regionaal wordt gekeken welke passende oplossingen zijn er, hoe deze 
gerealiseerd kunnen worden en wie daar welk aandeel in heeft. Het onderzoek is toekomstgericht en gaat na 
verloop van tijd na wat mensen merken van veranderingen.   
 
Opzet en werkwijze 
In dit onderzoek worden gedurende de periode 2016 - 2018 ervaringen met de acute psychiatrie verzameld van 
cliënten en hun naastbetrokkenen. Dit gebeurt door middel van:  
1. een meldactie, landelijke kwantitatief onderzoek 
2. kwalitatieve verdiepingsinterviews  
3. bespreken van geanonimiseerde uitkomsten met regionale en landelijke stakeholders. 
4. een inventarisatie van tussentijdse ontwikkelingen 
5. een herhaling van deze onderdelen 1, 2 en 3. 
 
Ad 1. Landelijk kwantitatief onderzoek 
Met een landelijke meldactie in 2016 en 2017 wordt kwantitatief inzicht verkregen vanuit cliëntenperspectief. De 
informatie wordt verzameld middels een digitale vragenlijst die is uitgezet via de panels van LPGGz en het Panel 
Psychisch Gezien (van het Trimbos Instituut, Phrenos, LPGGz en NIVEL), via cliënten- en familieorganisaties, via 
cliënten- en familieraden in instellingen voor ggz en verslavingszorg, regionale steunpunten en cliëntenorganisaties 
voor migranten, GGZ Nederland en via Twitter en Facebook.  
De vragenlijst is in 2017 ingevuld door 762 deelnemers afkomstig uit heel Nederland en in 2016 door 300 
deelnemers. Deze groepen vormen bij benadering een goede afspiegeling van de doelgroep (op basis van de 
spreiding van de zorginstellingen). De uitkomsten mogen dan ook worden geïnterpreteerd als betrouwbare 
signalen van knelpunten en goede praktijken bij de crisisopvang in Nederland.  
 
Ad 2. Kwalitatieve verdiepingsinterviews  
Door middel van de interviews wordt in 2016 en 2018 kwalitatieve informatie verzameld en beschrijvingen van 
casussen van individuele personen. Deze dienen om de kwantitatieve informatie te verdiepen. 
In 2016 zijn interviews gehouden in twee regio’s, te weten Midden-Westelijk Utrecht en Midden-Brabant. Deze 
regio’s maakten onderdeel uit van het landelijk onderzoek naar ambulantisering dat het Trimbos Instituut 
uitvoertlxiii. Bij de keuze van de regio’s is rekening gehouden met de aanwezigheid van een grote geïntegreerde ggz-
instellinglxiv, samenwerking tussen regionale stakeholders, actieve belangenorganisaties, stedelijke en plattelands 
regio’s en verschillende zorgverzekeraars.  
In 2016 zijn de deelnemers voor de interviews geworven via regionale cliënten- en familieorganisaties, via cliënten- 
en familieraden in instellingen voor ggz en verslavingszorg en via huisartsen en Praktijkondersteuners POH GGZ in 
gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Er zijn 35 interviews afgenomen onder 21 cliënten en 14 naasten 
(familieleden en partners); 17 interviews in Midden-Westelijk Utrecht en 18 in Midden-Brabant.  
De interviews richten zich erop hoe cliënten en familieleden zoveel mogelijk zelf regie hebben in hun leven. Bij de 
interviews worden mensen betrokken die zelfstandig wonen, eventueel met begeleiding van het sociaal wijkteam 
of vanuit een (F)ACT-team. Dit kunnen mensen zijn die weleens te maken krijgen met een ernstige crisis, soms 
frequent, maar ook mensen die daar voor de eerste keer mee te maken krijgen.  
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In 2018 worden interviews gehouden over het thema herstel.  
 
Ad 3. Focusbijeenkomsten met regionale en landelijke stakeholders 
Regionale stakeholders zijn op verschillende manieren bij het onderzoek betrokken.  
Met regionale belanghebbenden is voorafgaand aan het onderzoek contact gelegd, zodat de voor hen relevante 
onderwerpen zijn meegenomen in de vragenlijsten.  
In2016 zijn de uitkomsten van de meldactie en de interviews geanonimiseerd tijdens focusbijeenkomsten 
besproken met 11 vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties in Midden-Brabant en 15 in Midden-
Westelijk Utrecht om de resultaten (beter) te duiden en gericht op het maken van concrete verbeterafspraken.  
Aan deze focusbijeenkomsten namen de volgende organisaties deel: Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang, 
sociale wijkteams, gemeenten (ambtenaren, wethouders), samenwerkingsverbanden van cliëntenorganisaties 
(stedelijk en regionaal), landelijke koepel van cliënten- en familieverenigingen, eerstelijns gezondheidscentrum, 
cliëntenraden van instellingen voor ggz en verslavingszorg, gemeentelijk front office OGGZ, familie-
ervaringsdeskundigen, ggz-instellingen, regionale huisartsenkring, zorgverzekeraar en regionale familieorganisaties.  
Daarnaast is een bijeenkomst gehouden met vertegenwoordigers van het Aanjaagteam Verwarde Personen, VNG, 
vereniging Ypsilon en stichting Borderlinelxv. 
In 2018 worden focusbijeenkomsten gehouden na afloop van de tweede monitor. Dan worden de uitkomsten van 
de tweede vragenlijst en de interviews monitor besproken met regionale stakeholders. 
 
Ad 4. Tussentijdse inventarisatie 
In 2017 is een inventarisatie gehouden van tussentijdse ontwikkelingen op het gebied van acute psychiatrie en 
herstelgerichte initiatieven. De opzet van het onderzoek is besproken met vertegenwoordigers van het 
Schakelteam Verwarde Personen.  
 
Werving van deelnemers 
Bij de oproep voor deelname aan het onderzoek is mensen gevraagd om hun ervaringen te melden, zowel positieve 
als negatieve.  
Er is gestreefd naar diversiteit qua crisiservaringen (EPA en niet-EPAlxvi) en qua multiculturele achtergrond. In de 
interviews zijn de volgende cliëntgroepen betrokken: 

- Mensen die weleens te maken krijgen met een ernstige crisis en zelfstandig wonen met begeleiding van 
het sociaal wijkteam; 

- Mensen die zelfstandig wonen met begeleiding van het (F)ACT-team; 
- Mensen die voor het eerst te maken krijgen met een ernstige crisis. 

 
Verwerking van de resultaten 
Voor de landelijke digitale meldactie is een vragenlijst ontwikkeld die open, gesloten en meerkeuzevragen bevat. 
De meldactie is uitgevoerd door middel van Spidox, een digitale enquêtetool die toegankelijk is via een URL link.  
Responses op de landelijke meldactie die niet behoren tot de vooraf afgebakende onderzoeksgroep vanwege de 
jonge leeftijd of de actualiteit van de gemelde ervaring, zijn buiten beschouwing gelaten. Bijvoorbeeld ervaringen 
over de jeugdzorg vanuit de Wmo of ervaringen met crisisopname die langer geleden zijn dan 12 maanden 
voorafgaand aan het onderzoek.   
In deze digitale enquêtetool zijn ook de antwoorden op de interviewvragen geregistreerd.  
Uit deze tool zijn rapportages gegenereerd en zijn de uitkomsten bewerkt en geanalyseerd; de kwalitatieve 
gegevens onder meer met behulp van Word Frequency Analysis.   
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Bijlage 3. Aantal deelnemers per zorgkantoorregio5 
 

 

Nummer Zorgkantoorregio Aantal deelnemers 

1 Zorgkantoor ’t Gooi 27 

2 Zorgkantoor Amstelland en De Meerlanden 11 

3 Zorgkantoor Amsterdam 46 

4 Zorgkantoor Apeldoorn/ Zutphen 12 

5 Zorgkantoor Arnhem 45 

6 Zorgkantoor Drenthe 26 

7 Zorgkantoor Flevoland 13 

8 Zorgkantoor Friesland 35 

9 Zorgkantoor Groningen 19 

10 Zorgkantoor Haaglanden 24 

11 Zorgkantoor Kennemerland 19 

12 Zorgkantoor Midden-Brabant 19 

13 Zorgkantoor Midden-Holland 12 

14 Zorgkantoor Midden-IJssel 13 

15 Zorgkantoor Nieuwe-Waterweg Noord 7 

16 Zorgkantoor Nijmegen 18 

17 Zorgkantoor Noord- en Midden-Limburg 20 

18 Zorgkantoor Noord-Holland Noord 26 

19 Zorgkantoor Noordoost Brabant 38 

20 Zorgkantoor Rotterdam 25 

21 Zorgkantoor Twente 23 

22 Zorgkantoor Utrecht 85 

23 Zorgkantoor Waardenland 9 

24 Zorgkantoor West-Brabant 31 

25 Zorgkantoor Westland Schieland Delfland 10 

26 Zorgkantoor Zaanstreek/ Waterland 11 

27 Zorgkantoor Zeeland 21 

28 Zorgkantoor Zuid-Holland Noord 23 

29 Zorgkantoor Zuid-Hollandse Eilanden 13 

30 Zorgkantoor Zuid-Limburg 21 

31 Zorgkantoor Zuidoost Brabant 33 

32 Zorgkantoor Zwolle 27 

    
 

 Totaal  Aantal deelnemers  762  

                                                             
5 De indeling van zorgkantoorregio’s geldt in het jaar 2017. Het aantal deelnemers is ongeveer naar verhouding van het inwoneraantal van de 
regio’s. De regio’s Drenthe en Utrecht zijn iets oververtegenwoordigd met resp. 3,8% en 3,4% en de aantallen in de regio’s Haaglanden en 
Waterland zijn naar verhouding iets lager; resp. 1,50% en 1,19%. 
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Bijlage 4: De landelijke digitale vragenlijst over crisiszorg en herstel 
 
 

 
Hebt u zelf in 2017 te maken gehad met een psychische crisis of met crisisopvang? Of iemand in uw omgeving die 
18 jaar of ouder is? Of heeft u juist een crisis kunnen voorkomen door preventieve activiteiten? Ook dan zijn wij 
benieuwd naar uw ervaringen.  
 
Wij willen graag van u weten of er in een crisissituatie tijdig zorg wordt geboden en of naasten worden betrokken. 
En welke activiteiten bijdragen aan preventie en herstel. Waarmee heeft u goede ervaringen en wat kan beter?  
Met uw antwoorden geven we signalen en tips aan organisaties in de zorg. En aan cliënten en naasten en hun 
organisaties.  
 
Het invullen duurt 15 á 20 minuten. U kunt tijdens het invullen terugbladeren naar vorige vragen. Als u een vraag 
niet kunt beantwoorden, kunt invullen 'n.v.t.' in het vakje neutraal.  
Als u in 2017 meerdere keren met crisis te maken had, vult u de vragen dan in voor de meest recente keer. Als u 
meer ervaringen wilt delen, kunt u deze aan het eind van de vragenlijst toelichten.  
 
Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.  
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.  
 
 
ALGEMENE VRAGEN OVER UW PERSOONLIJKE SITUATIE 
 
1. Voor wie vult u de vragenlijst in? 
voor uzelf    
voor uw partner    
voor uw vader/moeder    
voor uw zoon/dochter    
voor uw broer/zus    
voor een vriend/vriendin of bekende    
voor iemand van wie u mentor, bewindvoerder of curator bent, namelijk     
voor een ander familielid, namelijk    
 
2. Wat is uw leeftijd? 
     
3. Wat maakt dat u psychisch kwetsbaar bent? 
     
4. Hebt u in 2017 te maken gehad met een psychische crisis? 
ja    
nee    
     
UW ERVARING MET DE VERWIJZING EN UW WAARDERING EN AANBEVELINGEN DAARVOOR 
 
5. Waar heeft u (of uw naaste) gemeld dat crisisopvang nodig was bij de laatste crisis? 
bij de huisarts    
bij de praktijkondersteuner van de huisarts (POH GGZ)    
bij de crisisdienst van een ggz-instelling    
bij de politie    
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bij de eigen behandelaar (bijv. psychiater, psycholoog, psychotherapeut, etc.)    
bij de eigen hulpverlener of persoonlijk begeleider (bijv. (F)ACT-team, RIBW, thuiszorg, sociaal wijk- of buurtteam, 
etc.)    
bij het ziekenhuis (huisartsenpost (HAP) of spoedeisende hulp (SEH))    
bij de GGD    
bij tel. 112 of 113    
bij geen van deze instanties en personen, maar anders, namelijk bij .....    
u weet het niet    
   
6. Wat vond u van de laatste verwijzing? 
voornamelijk positief, omdat .....     
deels positief, deels negatief, omdat .....    
voornamelijk negatief, omdat .....     
neutraal (niet goed, niet slecht), omdat .....     
   
7. Wat vond u van het vervoer naar de plek waar de crisis werd beoordeeld? 
voornamelijk positief, omdat .....     
deels positief, deels negatief, omdat .....    
voornamelijk negatief, omdat .....    
n.v.t. , want vervoer was niet nodig, omdat .....    
neutraal (niet goed, niet slecht), omdat .....     
   
8. Volgde er na deze crisismelding een opname in een instelling? 
ja    
nee, u bleef thuis en u kreeg andere zorg    
nee, er gebeurde niets, maar ..... u vond dat wel nodig    
   
9. Heeft u tips of suggesties hoe de verwijzing beter kan? 
 
UW ERVARING MET CRISISOPNAME EN UW WAARDERING EN AANBEVELINGEN DAARVOOR 
 
10. Was er sprake van een gedwongen opname bij de laatste crisis? 
ja, omdat ..... (geef een toelichting of maatregel)    
nee    
   
11. Hoe lang heeft u gewacht op de crisisopname, nadat de melding was gedaan? 
opname was op dezelfde dag     
ca. een week    
ca. 1 tot 2 weken     
ca. 2 weken tot 1 maand    
ca. 1 tot 3 maanden    
langer, namelijk     
   
12. Wat vond u van de wachttijd voor de opname? 
voornamelijk positief, omdat .....    
deels positief, deels negatief, omdat .....    
voornamelijk negatief, omdat .....    
neutraal (niet goed, niet slecht), omdat .....    
   
13. In wat voor instelling verbleef u tijdens de laatste opname? 
in een gesloten afdeling in een ggz-instelling (bijv. high intensive care of crisisafdeling etc.)    
in een algemeen ziekenhuis (bijv. op de PAAZ (psychiatrische afdeling) of detox etc.)     
in een verslavingskliniek    
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deeltijdbehandeling met opname in een ggz-instelling    
opname voor een (gedrags)observatie     
in een time-out voorziening op indicatie, bijv. een bed op recept (BOR)     
in een time-out voorziening zonder indicatie    
in geen van bovenstaande instellingen, maar anders, namelijk     
   
14. Hoe heet de organisatie waar u toen verbleef? 
  
15. Hoe lang duurde deze opname? 
1 dag of 1 nacht    
1 dag tot 1 week    
1 tot 2 weken    
2 weken tot 1 maand    
1 tot 3 maanden    
langer dan 3 maanden, namelijk     
   
16. Welke professionele zorg kreeg u tijdens de laatste opname? 
behandeling of therapie door ….. 
gesprekken met ….. 
medicatie of extra medicatie, namelijk ….. 
activiteiten, namelijk ….. 
prikkelarme omgeving, namelijk ….. 
toezicht, door middel van ….. 
informatie over ….. 
bescherming/veiligheid, door ….. 
separatie/afzondering, door….. 
afkickprogramma, voor ….. 
vast dagprogramma, voor …..   
(ook) andere zorg, namelijk …..     
   
17. Wat vond u van de opname en de zorg tijdens de laatste crisis? 
voornamelijk positief, omdat .....     
deels positief, deels negatief, omdat .....     
voornamelijk negatief, omdat .....     
neutraal (niet goed, niet slecht), omdat .....     
   
18. Wat vond u van de locatie van de crisisopvang? 
positief, omdat .....    
deels positief, deels negatief, omdat .....     
neutraal (niet goed, niet slecht), omdat .....    
negatief, omdat .....     
   
19. In hoeverre heeft de laatste crisisopname bijgedragen aan het voorkomen, uitstellen of verminderen van 
nieuwe crisis? 
de opname heeft veel geholpen, omdat .....     
de opname heeft een beetje geholpen, omdat .....     
de opname heeft niets geholpen, omdat .....     
u weet nog niet of de opname heeft geholpen, omdat .....     
anders, namelijk …..    
   
20. Heeft u tips of suggesties hoe crisisopname (en -zorg) beter kan? 
  
UW ERVARING MET NAZORG EN UW WAARDERING EN AANBEVELINGEN DAARVOOR 
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Na ontslag uit crisisopname kan er sprake zijn van nazorg. Bijvoorbeeld evaluatie van uw opname, laboratorium-
controles, of tijdelijk interventiemogelijkheden om dreigende terugval te voorkomen. 
 
21. Kreeg u in 2017 informatie over de mogelijkheden voor nazorg? 
ja    
nee    
   
22. Van wie kreeg u informatie over de mogelijkheden voor nazorg? 
van de huisarts    
van de praktijkondersteuner van de huisarts (POH GGZ)    
van de crisisdienst van de ggz-instelling    
van de eigen behandelaar (bijv. psychiater, psycholoog of therapeut)     
van de eigen hulpverlener of persoonlijk begeleider (bijv. (F)ACT-team, RIBW, thuiszorg, het sociaal wijk- of 
buurtteam etc.)    
van het ziekenhuis (huisartsenpost (HAP) of spoedeisende hulp SEH))    
van een ervaringsdeskundige    
van geen van deze instanties of personen, maar van …..     
   
23. Heeft u in 2017 gebruik gemaakt van nazorg? 
ja    
nee, u bent nog opgenomen     
nee, u vond het onnodig, omdat .....     
nee, maar u vond het wel nodig    
   
24. Wie gaf de nazorg? 
de huisarts    
de praktijkondersteuner van de huisarts (POH GGZ)    
de eigen behandelaar (bijv. psychiater. psycholoog, psychotherapeut)    
de eigen hulpverlener of persoonlijk begeleider (bijv. (F)ACT-team, RIBW, thuiszorg, het sociaal wijk- of buurtteam 
etc.)    
anders, namelijk door ….. 
een ervaringsdeskundige    
geen van deze instanties en personen, maar .....     
   
25. Waaruit bestond de nazorg na de opname? 
  
26. Wat vond u van deze nazorg? 
voornamelijk positief, omdat .....     
deels positief, deels negatief, omdat .....    
voornamelijk negatief, omdat .....     
neutraal (niet goed, niet slecht), omdat .....     
   
27. Heeft u tips of suggesties hoe nazorg beter kan? 
  
UW ERVARING MET EXTRA AMBULANTE ZORG EN UW WAARDERING EN AANBEVELINGEN DAARVOOR 
U werd niet opgenomen tijdens de crisis maar u kreeg andere professionele zorg. Bijvoorbeeld thuis of ambulant. 
Of u kreeg méér zorg dan u al had vóór de crisis; extra zorg dus.  
 
28. Hoe lang heeft u gewacht op deze zorg nadat de laatste crisismelding was gedaan? 
ca. een week    
ca. 1 tot 2 weken    
ca. 2 weken tot 1 maand    
ca. 1 tot 3 maanden    
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langer, namelijk .….  
   
29. Wat vond u van de wachttijd? 
voornamelijk positief, omdat .....     
deels positief/deels negatief, omdat .....     
neutraal (niet goed, niet slecht), omdat .....    
voornamelijk negatief, omdat .....     
   
30. Welke extra zorg kreeg u tijdens de laatste crisis, in plaats van een opname? 
dagbehandeling in een ggz-instelling (zonder opname), namelijk …..     
behandeling of therapie buitenshuis door ….. 
gesprekken buitenshuis met …..   
behandeling thuis door ….. 
gesprekken thuis met ….. 
begeleiding thuis door ….. 
medicatie of extra medicatie ….. 
toezicht in de thuissituatie door …..    
telefonische contacten met de behandelaar of begeleider, namelijk …..     
informatie, namelijk …..     
andere zorg, namelijk …..     
   
31. Hoe heet de organisatie die tijdens de laatste crisis deze zorg gaf? 
  
32. Hoe lang duurde deze zorg? 
1 dag    
1 dag tot 1 week    
1 tot 2 weken    
1 tot 3 maanden     
langer dan 3 maanden     
   
33. Wat vond u van deze extra zorg? 
voornamelijk positief, omdat .....     
deels positief/deels negatief, omdat .....     
neutraal (niet goed, niet slecht), omdat .....    
voornamelijk negatief, omdat .....     
   
34. In hoeverre heeft deze extra zorg (ambulant of thuis) tijdens de crisis bijgedragen aan het voorkomen, uitstellen 
of verminderen van (nieuwe) crises? 
dit heeft veel geholpen, omdat .....     
dit heeft een beetje geholpen, omdat .....     
dit heeft niets geholpen, omdat .....     
u weet nog niet of dit geholpen heeft, omdat .....     
anders, namelijk ……   
   
35. Heeft u tips of suggesties hoe de extra zorg -die in plaats van een opname wordt geboden- beter kan? 
  
UW ERVARING MET HET UITBLIJVEN VAN ZORG EN UW WAARDERING EN AANBEVELINGEN DAARVOOR 
U bent na de crisismelding in 2017 niet opgenomen én u kreeg geen andere professionele zorg. 
 
36. Wat is de reden dat u na de crisismelding geen zorg kreeg? 
  
37. Heeft het uitblijven van zorg gevolgen voor u gehad? 
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38. Hoe heeft u deze periode ervaren? 
voornamelijk positief, omdat .....     
deels positief/deels negatief, omdat .....     
voornamelijk negatief, omdat .....     
neutraal (niet goed, niet slecht), omdat .....    
   
39. Heeft u tips of suggesties hoe de opvolging van een crisismelding beter kan? 
  
UW ERVARING MET PREVENTIE EN HERSTEL EN UW WAARDERING EN AANBEVELINGEN DAARVOOR 
Bij preventie kunt u denken aan activiteiten of voorzieningen die u helpen om crisis te voorkomen of uit te stellen. 
Bijvoorbeeld een tijdje uit de eigen omgeving weg om tot rust te komen, etc.  
Soms zijn er ook activiteiten of voorzieningen die gericht zijn op herstel. Bijvoorbeeld bezoeken van een 
zelfregiecentrum. 
 
40. Kreeg u in 2017 informatie over mogelijkheden voor PREVENTIE? 
ja    
nee, want     
  
41. Van wie kreeg u informatie over de mogelijkheden voor preventie? 
van de huisarts    
van de praktijkondersteuner van de huisarts (POH GGZ)    
van de crisisdienst van een ggz instelling    
van de eigen behandelaar (bijv. psychiater, psycholoog of therapeut)     
van de eigen hulpverlener of persoonlijk begeleider (bijv. (F)ACT-team, RIBW, thuiszorg, het sociaal wijk- of 
buurtteam, etc.)    
van het ziekenhuis (huisartsenpost (HAP) of spoedeisende hulp (SEH))    
was al bekend via familie of vrienden    
van ervaringsdeskundige    
van geen van deze instanties en personen, maar van ….. 
     
42. Kreeg u in 2017 informatie over mogelijkheden gericht op HERSTEL? 
ja    
nee, want ….. 
     
43. Van wie kreeg u informatie over de mogelijkheden gericht op herstel? 
van de huisarts    
van de praktijkondersteuner van de huisarts (POH GGZ)    
van de crisisdienst van een ggz instelling    
van de eigen behandelaar (bijv. psychiater, psycholoog of therapeut)     
van de eigen hulpverlener of persoonlijk begeleider (bijv. (F)ACT-team, RIBW, thuiszorg, het sociaal wijk- of 
buurtteam, etc.)    
van het ziekenhuis (huisartsenpost (HAP) of spoedeisende hulp (SEH))    
was al bekend via familie of vrienden    
van ervaringsdeskundige    
van geen van deze instanties en personen, maar van …..  
   
44. Heeft u in 2017 gebruik gemaakt van activiteiten of voorzieningen gericht op preventie EN/OF herstel? 
ja    
nee, want …..    
nee, maar u vond dat wel nodig    
 
45. Van welke voorziening of activiteit heeft u in 2017 gebruik gemaakt t.b.v. preventie of herstel? 
Bed op recept (BOR)    
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Telefoon op recept (TOR)    
Stoel op recept     
een time-out-voorziening (zoals een respijthuis of zorghotel)    
een herstelacademie of zelfregiecentrum (of -werkplaats)    
een cursus over     
contact met huisarts of praktijkondersteuner van de huisarts (POH GGZ)    
contact met een behandelaar (bijv. psychiater, psycholoog of therapeut)    
contact met hulpverlener of persoonlijk begeleider (bijv. (F)ACT-team, RIBW, thuiszorg, het sociaal wijk- of 
buurtteam, etc.)    
contact met andere instanties of personen, namelijk met …… 
   
46. Hoe heet de organisatie of instelling die de voorzieningen of activiteiten bood? 
  
47. Hoe lang maakt(e) u daarvan gebruik? 
1 dag tot 1 week     
1 tot 2 weken     
2 weken tot 1 maand    
1 tot 3 maanden     
langer dan 3 maanden, namelijk …..     
   
48. Welke ondersteuning of activiteiten werden geboden? 
  
49. Wat vond u van deze voorzieningen en activiteiten? 
voornamelijk positief, omdat .....     
deels positief, deels negatief, omdat .....     
neutraal (niet goed, niet slecht), omdat .....     
voornamelijk negatief, omdat .....     
   
50. Wat vond u van de locatie waar u de preventie- of herstelactiviteiten volgde? 
voornamelijk positief, omdat .....     
deels positief, deels negatief, omdat .....     
neutraal (niet goed, niet slecht), omdat .....     
voornamelijk negatief, omdat .....     
   
51. In hoeverre waren deze activiteiten of voorzieningen PREVENTIEF en hebben ze bijgedragen aan het 
voorkomen, uitstellen of verminderen van een (nieuwe) crises? 
dit heeft veel geholpen, omdat .....     
dit heeft een beetje geholpen, omdat .....     
dit heeft niets geholpen, omdat .....     
ik weet nog niet of dit geholpen heeft, omdat .....     
   
52. In hoeverre hebben deze activiteiten of voorzieningen bijgedragen aan uw HERSTEL? 
dit heeft veel bijgedragen aan herstel, omdat .....    
dit heeft een beetje bijgedragen aan herstel, omdat .....     
dit heeft op sommige punten wel en op andere punten niet bijgedragen aan herstel, want     
dit heeft nauwelijks bijgedragen aan herstel, omdat .....     
dit heeft niet bijgedragen aan herstel, omdat .....     
   
53. Heeft u tips of suggesties hoe activiteiten gericht op preventie en herstel beter kunnen?   
  
UW ERVARING MET HULPMIDDELEN VOOR HET OMGAAN MET EEN CRISIS EN UW WAARDERING EN 
AANBEVELINGEN DAARVOOR 
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Het gaat om hulpmiddelen of instrumenten die u (en anderen) helpen om beter met de (crisis)situatie om te gaan. 
Bijvoorbeeld een Crisiskaart, een Signaleringsplan, een Triadekaart, een Life Chart etc. 
 
54. Heeft u in 2017 hulpmiddelen gebruikt? 
ja    
nee, want …… 
nee, maar u vond dat wel nodig    
 
55. Welke hulpmiddelen heeft u gebruikt? 
Crisiskaart    
Triadekaart     
Signaleringsplan     
Zelfregiekaarten     
een WhatsApp, namelijk ….. 
anders, namelijk ….. 
   
56. Wie zijn er op de hoogte van de hulpmiddelen die u (heeft) gebruikt? 
uw partner    
uw ouder(s)    
uw kind(eren)    
overige familieleden     
de crisisdienst van de ggz     
uw huisarts     
uw praktijkondersteuner (POH GGZ)     
anderen, namelijk …..     
   
57. Wat vond u van de hulpmiddelen die u heeft gebruikt? 
voornamelijk positief, omdat .....     
deels positief, deels negatief, omdat .....     
voornamelijk negatief, omdat .....     
neutraal (niet goed, niet slecht), omdat .....     
   
58. In hoeverre hebben deze hulpmiddelen bijgedragen aan het voorkomen, uitstellen of verminderen van een 
(nieuwe) crises? 
dit heeft veel geholpen, omdat .....     
dit heeft een beetje geholpen, omdat .....     
dit heeft niets geholpen, omdat .....     
u weet nog niet of dit geholpen heeft, omdat .....     
anders, namelijk ….. 
   
59. Heeft u tips of suggesties voor hulpmiddelen bij omgaan met een crisis? 
     
CONTACT MET ERVARINGSDESKUNDIGEN EN UW WAARDERING EN AANBEVELINGEN DAARVOOR 
In de ggz worden soms ervaringsdeskundigen en familie-ervaringsdeskundigen ingezet. Deze mensen hebben zelf 
of in hun familie te maken gehad met psychische aandoeningen en/of met crisis. Zij ondersteunen cliënten en 
familieleden vanuit hun eigen ervaring en deskundigheid.  
 
60. Heeft u in 2017 contact gehad met ervaringswerkers of ervaringsdeskundigen? 
ja, met ervaringsdeskundige(n)    
ja, met familie-ervaringsdeskundige(n)    
ja, met allebei    
nee    
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61. Wanneer had u contact met deze ervaringsdeskundigen? 
voor de laatste crisis    
tijdens de laatste crisis    
na de laatste crisis    
   
62. Waaruit bestond de inzet van deze ervaringsdeskundigen? 
  
63. Wat vond u van de inzet van deze ervaringsdeskundigen? 
voornamelijk positief, omdat .....     
deels positief, deels negatief, omdat .....    
voornamelijk negatief, omdat .....     
neutraal (niet goed, niet slecht), omdat .....     
   
64. In hoeverre heeft de inzet van deze ervaringsdeskundigen bijgedragen aan het voorkomen, uitstellen of 
verminderen van (nieuwe) crises? 
dit heeft veel geholpen, omdat .....    
dit heeft een beetje geholpen, omdat .....    
dit heeft niets geholpen, omdat .....    
anders, namelijk ….. 
   
65. Heeft u tips of suggesties hoe de inzet van ervaringsdeskundigen beter kan? 
     
UW ERVARING MET EERDERE GGZ-ZORG EN UW WAARDERING EN AANBEVELINGEN DAARVOOR 
 
Het gaat hier om ggz-zorg die u voorheen al kreeg; dus zorg die u al vóór de laatste crisis kreeg. Mogelijk kreeg u 
zorg van verschillende instanties. Bijvoorbeeld: behandeling, dagbehandeling tijdelijke opname in een instelling of 
begeleiding door een (F)ACT-team via de zorgverzekering. Of begeleiding, dagbesteding of Beschermd wonen via 
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of AWBZ overgangsrecht. Of langdurige opname via de AWBZ of 
Wet Langdurige Zorg (Wlz). 
 
66. Maakte u vóór de laatste crisis al gebruik van ggz-zorg? 
ja    
nee, want ….. 
 
67. Van welke zorg maakte u gebruik vóór de laatste crisis? 
behandeling en tijdelijk verblijf in een ggz-instelling     
tijdelijke opname in een afkickkliniek of instelling voor verslavingszorg    
Beschermd wonen  met een ZZP GGZ C (bijv. in een RIBW)    
ambulante behandeling door een psychiater, psychotherapeut of psycholoog    
begeleiding thuis (woonbegeleiding) vanuit de Wmo     
begeleiding thuis door een (F)ACT-team    
dagbehandeling in een ggz-instelling    
dagbesteding in een dagactiviteitencentrum (begeleiding in een groep)    
dagopvang of inloophuis    
hulp in de huishouding vanuit de Wmo    
persoonlijke verzorging en/of wijkverpleging     
begeleiding naar en/of bijscholing naar werk     
kortdurend verblijf, logeeropvang of respite care     
anders, namelijk …..     
     
68. Hoe heet de organisatie of instelling die deze zorg bood? 
 
69. Hoe lang maakt(e) u gebruik van deze zorg? 
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1 dag tot 1 week    
1 tot 2 weken    
2 weken tot 1 maand    
1 tot 3 maanden     
langer dan 3 maanden, namelijk ….. 
     
70. In hoeverre heeft deze zorg bijgedragen aan het voorkomen, uitstellen of verminderen van crises? 
dit heeft veel geholpen, omdat .....     
dit heeft een beetje geholpen, omdat .....     
dit heeft niets geholpen, omdat .....     
neutraal/geen mening    
 
71. Heeft u tips of suggesties hoe de zorg die u vóór de laatste crisis kreeg, beter kan? 
  
FAMILIE EN SOCIAAL NETWERK; MANTELZORG EN INFORMELE HULP; UW WAARDERING EN AANBEVELINGEN 
DAAROVER 
 
Soms zijn er mensen in de omgeving die hulp of zorg bieden. Familieleden, vrienden, bekenden of anderen springen 
soms bij of geven steun. Bijvoorbeeld in het dagelijks leven of tijdens een crisis.  
 
72. Kreeg u in 2017 hulp van mensen uit uw omgeving (vóór of tijdens de crisis)? 
ja    
nee, want ….. 
     
73. Van wie kreeg u deze hulp? 
van uw partner    
van uw ouders of schoonouders    
van uw kind(eren)    
van uw broers en/of zussen     
van andere familieleden    
van vrienden of kennissen    
van buren    
van lotgenoten (bijvoorbeeld mede-cliënten of ex-cliënten)    
van collega's van uw werk    
van vrijwilligers    
anders, namelijk …..      
     
74. Waarbij hielpen zij u?     
     
75. Hoe waardeert u de betrokkenheid van familie en/of netwerk? 
voornamelijk positief, omdat .....     
deels positief, deels negatief, omdat .....     
voornamelijk negatief, omdat .....     
neutraal (niet goed, niet slecht), omdat .....    
     
76. In hoeverre heeft de hulp van uw familie en/of netwerk bijgedragen aan het voorkomen, uitstellen of 
verminderen van crises? 
dit heeft veel geholpen, omdat .....     
dit heeft een beetje geholpen, omdat .....     
dit heeft niets geholpen, omdat .....     
u weet niet of dit helpt, omdat .....     
     
77. Heeft u tips of suggesties voor hulp van familie en/of netwerk? 
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AFSLUITING 
U bent bijna aan het einde van de vragenlijst. Hier kun u eventueel aanvullende informatie geven.  
Tot slot willen we u graag nog iets vragen 
 
78. Wilt u iets aanvullen wat niet aan bod is gekomen? 
 
79. Wilt u de eerste 4 cijfers van uw postcode geven? 
      
80. Bent u bereid om uw en toe te lichten in een gesprek met een medewerker van het MIND Landelijk Platform 
Psychische Gezondheid? 
ja    
nee    
          
81. Gegevens waarop u bereikbaar bent 
Naam    
Adres    
Postcode    
Woonplaats    
Telefoonnummer    
Mailadres     
  
HARTELIJK DANK VOOR UW DEELNAME AAN DIT ONDERZOEK 
Dit is het einde van de vragenlijst.  
Bijzonder veel dank voor de informatie die u heeft gegeven over uw ervaringen.  
Hiermee gaan we aan de slag om organisaties die verantwoordelijk zijn voor de zorg te beïnvloeden op punten 
waar het beter kan.  
Dat wat u heeft geholpen bij uw herstel is mogelijk bruikbaar voor andere cliënten en naasten die op zoek zijn naar 
wat hen helpen kan.  
Daarom nogmaals: hartelijk dank voor uw deelname.  
 
 
ALGEMENE VRAGEN VOOR NAASTEN – IDENTIEKE SET MET AANVULLING6 
 
a. Bent u mantelzorger van degene voor wie u de vragenlijst invult? 

ja    

nee    

   

b. Krijgt u zelf als naaste (of als mantelzorger) hulp van familie of netwerk? 

ja    

nee    

   

c. Wat vindt u van de hulp of ondersteuning die u zelf krijgt van uw familie of netwerk? 

voornamelijk positief, omdat .....    

deels positief/deels negatief, omdat .....     

voornamelijk negatief, omdat .....     

neutraal (niet goed, niet slecht), omdat .....     

 

                                                             
6 ‘uw naaste’ i.p.v. ‘u’ en antwoordcategorie ‘niet bekend’ bij vragen 21, 32, 40, 42, 44, 47, 54, 66, 69, 72 
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Bijlage 5. Afkortingen  

 
ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder  
ART Assertive Recovery Triad 
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
Basis GGZ (ook wel generalistische Basis GGZ) i.t.t. gespecialiseerde ggz 
BCC BeschikbaarheidsComponent voor Crisiszorg (kosten voor beschikbaarheid van crisisfunctie) 
BW Beschermd Wonen 
BOR Bed Op Recept 
CVA Cerebro Vasculair Accident  
DBC Diagnose Behandel Combinatie 
ECT Elektroconvulsietherapie 
EPA Ernstige Psychiatrische Aandoeningen 
(F)ACT Flexible Assertive Community Treatment  
FAST Fexibel Assertief Stabiliserend Team  
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 
HAP Huisartsenpost 
HEE Herstel Empowerment en Ervaringsdeskundigheid 
HIC High Intensive Care 
IBS Inbewaringstelling 
IBT Intensief Behandelteam Thuis 
IHT Intensive Home-Treatment team 
IPS Individuele Plaatsing en Steun trajectbegeleiding 
LPGGz Landelijk Platform GGz (tegenwoordig MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid) 
MHFA Mental Health First Aid 
OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 
PAAZ Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis 
PIT Preventief Interventie Team 
PGB PersoonsGebonden Budget (PGB’ers: hulpverleners betaald uit een PGB) 
POH GGZ Praktijkondersteuner GGZ 
PTSS Post Traumatisch Stress Syndroom 
PUK Psychiatrische UniversiteitsKliniek 
RCO Regionale Cliëntenorganisatie 
RACT Resource Group Assertive Community Treatment 
RIBW Regionale Instelling voor Beschermd Wonen 
RM Rechterlijke Machtiging 
SEH Spoedeisende hulp 
SPV’er Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 
SiRM Strategies in Regulated Markets  (consultancy) 
TOR Telefoon Op Recept 
VIP-team Vroege Interventie Psychose-team 
VWS Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
Wlz Wet Langdurige Zorg 
Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
WRAP Wellness Recovery Action Plan 
ZIN Zorginstituut Nederland (voorheen CvZ) 
ZvW Zorgverzekeringswet  
ZZP Zorgzwaartepakket 
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Bijlage 6. Voetnoten en referenties 

i Het programma Zorg Verandert wordt uitgevoerd via een samenwerkingsverband van penvoerder Ieder(in). 
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Instituut. 2010. 
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verzorgingsgebieden van de meeste grote geïntegreerde ggz-instellingen af te bakenen.  
 
ix Monitor Zorg Verandert. Een peiling onder mensen met een aandoening of beperking en mantelzorgers over de 
veranderde zorgwetgeving. Meting december 2015-januari 2016. Zorg Verandert/ Marktonderzoekscoach.  
Tweede meting. November 2016. 
 
x Bestuurlijk akkoord GGZ 2014-2017: GGZ Nederland. Landelijk Platform GGz. Landelijke Vereniging 
Georganiseerde eerstelijn (LVE), Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen, MEER GGZ, ministerie van VWS, 
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & 
Psychotherapeuten (NVVP), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Platform Verpleegkundigen & 
Verzorgenden Nederland (V&VN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). 
 
xi Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ. Trimbos Instituut, 2015. 
 
xii Over de Brug. Plan van aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning van mensen met ernstige 
psychische aandoeningen. Kenniscentrum Phrenos. Projectgroep Pan van Aanpak ernstige psychische 
aandoeningen. September 2014. 
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xiv Crisis Resolution Home Treatment; Platform IHT. Januari 2017.  
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xvi Zorg naar gemeenten. Op weg naar de bedoeling van de Wmo. Vijf verdiepende onderzoeken naar de ervaringen 
van cliënten en naasten gedurende de transitie van AWBZ zorg naar gemeenten. AVI Cliëntenmonitor. December 
2016.   
 
xvii Factsheet over optimale FACT-zorg volgens cliënten. Resultaten van een onderzoek door de Regionale Expert 
Teams in Amsterdam, Flevoland, Gelderland, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland, november 2015. 
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xviii Monitor Crisiszorg in de GGZ. Een peiling onder mensen met een psychische aandoening en naastbetrokkenen 
over de veranderingen in de crisiszorg, nazorg en preventie. Eerste meting april - juni 2016. Landelijk Platform GGz; 
Zorg Verandert. Oktober 2016.   
 
xix Brief ‘Adviesaanvraag bekostiging acute ggz’, Kenmerk 0217452/0296075; NZa, 1 december 2016. 
 
xx Werkwijzer ‘Medisch noodzakelijk verblijf GZ’. Bureau HHM in opdracht van GGZ Nederland en i.s.m. MIND, de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).  
 
xxi Generieke module acute psychiatrie. SiRM/Netwerk kwaliteitsontwikkeling. 2017. 
 
xxii De investering bedraagt 6 miljoen. De RAV’s (Regionale Ambulance Voorziening) kunnen naast de reguliere 
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xxiii Passend vervoer voor personen met verward gedrag. SiRM. Maart 2017. 
  
xxiv Voorlopig model Melding. SiRM. Oktober 2017. 
 
xxv Afspraken wachttijden ggz, Brief van VWS aan Tweede kamer, Kenmerk 1176040-166129-CZ VWS; 13 juli 2017. 
Partijen: GGZ-Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Nederlands Instituut van Psychologen, Verpleegkundigen & 
Verzorgenden Nederland, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde 
Psychologen en Psychotherapeuten, MIND, Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen en 
Platform Meer GGZ. 
 
xxvi Bouwstenen voor participatie en herstel. Ruimte voor mensen met een psychische kwetsbaarheid om vanuit 
eigen regie hun leven (weer) op te pakken. MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Februari 2017.  
 
xxvii Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ, 2016. Trimbos Instituut, 2016.  
 
xxviii Generieke Module Samenwerking en ondersteuning naasten. Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. December 
2016. 
 
xxix Generieke Module Herstelondersteuning. Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Oktober 2017.  
 
xxx Database samenwerking zorgverzekeraars en gemeenten (overzicht per Wmo-regio). Andersson, Elffers Felix. 
Juni 2017.  
 
xxxi Monitorrapportage ‘Stand van het land’, goed werkende aanpak personen met verward gedrag. Significant. 
September 2017.  
 
xxxii Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ, 2016. Trimbos Instituut, 2017. 
 
xxxiii Begeleidingscommissie Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ. Brief aan de 
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mensen met psychische aandoeningen. Leefsituatie en ontvangen zorg’. Trimbos Instituut, mei 2015. 
 
xxxv Monitor Zorg Verandert. Een peiling onder mensen met een aandoening of beperking en mantelzorgers over de 
veranderde zorgwetgeving. Meting december 2015-januari 2016. Zorg Verandert/ Marktonderzoekscoach. 
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xxxvii EPA-vignettenstudie. Overzicht EPA-cliënten per gemeente, ingedeeld naar zorggebruik. Vektis, mei 2014. 
 
xxxviii Waarom is er behoefte aan BOR /TOR en wat zijn alternatieven vanuit het perspectief van cliënten? Bureau 
EEVAA, 2016. 
 
xxxix Meldactie ambulantisering, LPGGz. Maart 2015.  
 
xl Acute geestelijke gezondheidszorg, knelpunten en verbetervoorstellen in de keten, SiRM, 11 februari 2015. 
 
xli Factsheet Wachttijden in de ziekenhuiszorg en ggz, NZA, november 2015. 
 
xlii Medisch noodzakelijke opname in de GGZ. Over behandeling, verblijf, wonen en werken. TANGRAM-
zorgadviseurs, 15 februari 2015. 
 
xliii Convenant tussen GGZ Nederland en politie, 2012.  
 
xliv Handreiking voor samenwerkingsafspraken huisartsenpost en acute ggz. Ineen en GGZ Nederland, 2016. 
 
xlv Over de Brug. Plan van aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning van mensen met ernstige 
psychische aandoeningen. Kenniscentrum Phrenos. Projectgroep Pan van Aanpak ernstige psychische 
aandoeningen. September 2014. 
 
xlvi ‘Omgaan met hulpverleners en hun boodschap’, John Jongejan. ‘Ziektemanagement en herstel. Ervaringen met 
de implementatie van Illness Management and Recovery’, Bert-Jan Roosenschoon, Frits Bovenberg. Lilianne 
Pardoel en Monique Hiwat, uit: Herstelondersteunende zorg. SWP, 2012.  
 
xlvii (Flexibele) Assertive Community Treatment. Databank effectieve sociale interventies. Marieke Ploegmakers, 
MOVISIE, december 2010.  
 
xlviii Volwaardig burgerschap en psychiatrie, Taskforce EPA Midden Westelijk Utrecht, juli 2015. 
 
xlix Familie in de GGZ, Partner in zorg, Van beleid naar uitvoering. Vilans en MOVISIE/Expertisecentrum Mantelzorg, 
2008.  
 
l Dwarsverbanden leggen, Een onderzoek naar crisisopvang in het informele steunnetwerk, ZIENN, opvang en 
ondersteuning, 2016. 
 
li ‘Shared decision making’, Michiel Bahler en Henk Oosterveld, uit: Herstelondersteunende zorg, SWP, 2013. 
 
lii Triadekaart, Ypsilon, vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor 
psychose, 2013. 
 
liii Stichting Crisiskaart Nederland, 2016. 
 
liv Crisisplan voorkomt kwart van gedwongen opnamen, Psychiatrische patiënten hebben baat bij het opstellen van 
een crisisplan, Tijdschrift JAMA Psychiatry, juni 2016.  
  
lv Choices for recovery, Community-based rehabilitation and the clubhouse model as means to mental health 
reforms, Esko Hänninen, National institute for health and welfare, 50/2012. 
 
lvi Inzet en waarde van ervaringsdeskundigheid in de GGZ, HU, Kenniscentrum Sociale innovatie, 2008. 
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lvii Groeiende bezorgdheid om verwarde personen, De problematiek, de uitdagingen en de 
veranderingsmogelijkheden in de (crisis)zorg in West-Brabant. Robuust, GGZ WNB, GGZ Breburg, IMW Breda en 
GGD West-Brabant, juni 2016. 
 
lviii Verwarde mensen op straat, De uitkomsten van een beeldvormend onderzoek onder dak- en thuislozen in de 
laagdrempelige opvang in twee grote steden, VEZC/Leger des Heils, 20 november 2015. 
 
lix Factsheet ‘Verwarde personen’, Aedes, december 2015. 
 
lx Brief ‘Aanjaagteam verwarde personen’, Bijlage Plan van aanpak. Brief van het ministerie van VWS aan de Tweede 
Kamer, kenmerk 824278-140428-CZ, 3 september 2015. 
 
lxi Brief ‘Aandacht voor verwardheid’ van VNG aan Nederlandse gemeenten, kenmerk ECSD/4201501824, 10 
november 2015. 
 
lxii Brief van LPGGz aan het ministerie van VWS inzake de problematiek van verwarde personen, kenmerk 15-
080/mta, 1 juli 2015. 
 
lxiv Nederland kent geen formele regio-indeling voor (de samenwerking in) de zorg voor mensen met ernstige 
psychische aandoeningen. Midden-Brabant is het verzorgingsgebied van GGz Breburg en Midden-Westelijk Utrecht 
is het verzorgingsgebied van Altrecht.  
 
lxv Stichting Borderline is een landelijk erkende patiëntenorganisatie en in eerste instantie bedoeld om de belangen 
te behartigen van mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis of mensen die zich hierin herkennen. 
 
lxvi EPA staat voor Ernstige Psychische Aandoeningen. Dit behelst de groep mensen die langdurig te maken heeft 
met psychische aandoeningen. Niet-EPA behelst de groep mensen die eenmalig of voor het eerst te maken heeft 
met een psychisch of psychiatrisch probleem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


