Symposium CCE GGZNL ‘Niet opsluiten maar aansluiten’
Donderdag 16 juni 2011 vond het symposium „Niet opsluiten maar aansluiten‟ in het Congrescentrum
De Reehorst in Ede plaats. Centrale vraag was hoe dwang en drang verder kan worden
teruggedrongen bij cliënten met ernstig probleemgedrag in de geestelijke gezondheidszorg? GGZ
Nederland en het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) hebben dezelfde doelstellingen als
het gaat om deze problematiek. Daarom gaan beide organisaties nauwer met elkaar samenwerken
door kennis en ervaring uit te wisselen. Het georganiseerde symposium was de eerste concrete
uitwerking van de samenwerking.
In totaal namen 157 bestuursleden, managers, teamleiders, projectleiders, psychiaters, psychologen
en verpleegkundigen die met dwang en drang te maken hebben, deel aan het symposium. Er was
sprake van over-inschrijving. In een inspirerend plenair ochtendprogramma gaven enkele sprekers
voorbeelden van goede praktijken. Ondersteund door een panel van ervaringsdeskundigen, familie en
hulpverleners gaf dr. Joost Jan Stolker, directeur behandelzaken Mentrum “een inkijk” in de praktijk
van het CCE. Hij pleit ervoor de deuren wagenwijd open te gooien. Door een (ander) perspectief van
de cliënt zelf, een familielid, vriend, ervaringsdeskundige of hulpverlener met een andere achtergrond
ontstaan nieuwe oplossingen. Elke Landeweer, onderzoeker aan het VUmc en Remy Welleman,
projectleider dwang en drang bij GGZ inGeest, presenteerden de voorlopige resultaten van een
onderzoek naar uitwisseling van verpleegkundigen binnen GGZ inGeest.
Monique Schippers, programmaleider ggz bij de inspectie, gaf aan dat er in 2009 bij de Inspectie 164
separaties langer dan drie maanden openstonden. Dr. Erik Noorthoorn, senior wetenschappelijk
onderzoeker bij GGNet gaf aan dat uit cijfers van het casusregister Argus bij GGNet bleek dat er 65
personen zijn die langer dan drie maanden gesepareerd zijn. Deze aantallen pleiten voor het inzetten
van extra expertise in dit soort casussen. Beiden benadrukten de noodzaak van structurele externe
consultatie en stelden verplichte consultatie als norm. Monique Schippers van de IGZ gaf daarnaast
aan dat zij het bedenkelijk vond dat een door een beroepsgroep eigen opgelegde norm nog niet eens
voor de helft wordt gehaald. Zij doelde op aanbeveling 24 uit de NVvP Richtlijn besluitvorming dwang:
opname en behandeling uit 2008. Hierin staat dat er na een week separeren geconsulteerd moet
worden. Uit het inspectierapport 2009 met betrekking tot thematisch onderzoek naar separeren blijkt
dat dit maar voor 44% is gebeurd.
Dagvoorzitster Arien Storm, kinder- en jeugdpsychiater bij Accare, interviewde onder andere een
zorgcoördinator en consultant van het CCE naar aanleiding van een consultatieproces bij GGZ
Nijmegen (nu Pro Persona). Rieneke de Wit sloot het ochtendgedeelte af. De oud-bestuurder van
GGZ Delfland en huidig bestuurder van het CCE benadrukte de noodzaak en behoefte van de
samenwerking. Het ochtendgedeelte werd na de lunch gevolgd door workshops. Hierin werden
praktijkvoorbeelden gepresenteerd waarbij dwang en drang bij deze zeer zorg- intensieve groep
succesvol is teruggebracht. Elke deelnemer kon meedoen met twee workshops.
De evaluatie leverde lovende feedback op. Het merendeel van de deelnemers gaf aan het als
inspirerend te hebben ervaren. 83% van de deelnemers gaven aan accommodatie, faciliteiten en
organisatie als goed tot heel goed te hebben ervaren. 82% heeft interesse in een eventuele
vervolgbijeenkomst. De focus op lastige situaties in plaats van lastige cliënten werd als een eye
opener en leerzaam aangegeven. De deelnemers konden tot slot suggesties doen voor thema‟s bij
een vervolgbijeenkomst. Hier werden o.a. dwang en drang bij jeugd aangegeven en analyse van
Arguscijfers.
Voor meer informatie over het symposium of de samenwerking kunt u contact opnemen met
Hamp Harmsen, beleidsadviseur GGZ Nederland, via (033) 460 8996 of
hharmsen@ggznederland.nl of Alice Padmos, regiodirecteur CCE, via (040) 253 9478 of
alicepadmos@cce.nl. Presentaties van het symposium zijn terug te vinden op de site
www.veiligezorgiederszorg.nl onder speerpunt dwang en drang.

