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IN
NEDERLAND
PRATEN WE
LIEVER OVER
FYSIEKE ZORG
DAN OVER
PSYCHISCHE

Met elke maand een lezing

Gratis lezingen
Met elke maand een lezing
over een psychiatrisch
onderwerp vestigen GGZ
Friesland en Leeuwarder
Courant de aandacht op de
geestelijke gezondheids-
zorg in Friesland. Op 10
november is de aftrap van
de negen delen tellende
serie. De eerste aflevering
heet Rotjeugd, over kinde-
ren die geen kind meer
kunnen zijn door proble-
men thuis, in hun omge-
ving of bijvoorbeeld door
een stoornis. De lezing
wordt gehouden in het
LC-gebouw (Sixmastraat
15, Leeuwarden) en is
gratis toegankelijk. Aan-
melden kan via de website
van GGZ Friesland:
www.ggzfriesland.nl/
publieksacademie.

GEZONDHEIDT E K S T H A N S W I L L E M SGEZONDHEID
Onbekend maakt onbemind. Maar mensen met psychische pro-
blemen moet je vooral niet mijden. De GGZ trekt aan de bel.

DEPRESSIE
E en gebroken arm wekt bijna tot vervelens

toe nieuwsgierigheid, bij een psychische
stoornis lopen zelfs vrienden of familiele-

den met een boogje om je heen. Adriaan Jansen weet
dat het beeld overtrokken is, maar als bestuurder van
GGZ Friesland gebruikt hij het om duidelijk te maken
dat de ene patiënt de andere niet is.

Samen optrekkend met deze krant wil GGZ Fries-
land iets doen aan de beeldvorming. ,,Van een cijfer-
matige benadering hou ik niet zo, maar het zou mooi
zijn als we ons realiseren dat veel mensen kampen
met psychische problemen of psychiatrische stoor-
nissen. En dat zij nu juist niet gebaat zijn met isole-
ment en mijdingsgedrag.’’

Als ergens geldt ‘onbekend maakt onbemind’dan
is het hier wel, wil hij maar zeggen. ,,De gebroken
arm staat op verjaardagsfeestjes in het middelpunt,
het familielid met een depressie of angststoornis
moet problemen vooral voor zich houden.’’

Misschien is de sector wel te bescheiden, denkt
Jansen, die twee jaar geleden aan het roer kwam van
GGZ Friesland dat in rustiger vaarwater is beland na
een roerige periode met financiële tegenslagen en
bestuurswisselingen. ,,We zouden vaker moet uitleg-
gen waartoe we hier op aarde zijn als GGZ. In Fries-
land hebben we afgelopen jaren een paar campagnes
gehouden om meer begrip te kweken voor mensen
met psychische problemen. Met als leidraad dat een
mens niet zijn ziekte is. Maar landelijk gebeurt er
weinig.’’

,,In Groot-Brittannië doen ze dat veel beter. Als een
bekend persoon zelfmoord pleegt als gevolg van een
stoornis of ziekte, verschijnt dezelfde dag de minister
van Volksgezondheid op de televisie om uitleg te
geven over die aandoening.’’

,,In Nederland praten we liever over fysieke zorg
dan over psychische. De overheid is praktisch on-
zichtbaar op ons terrein. Er gaan jaarlijks miljarden
verloren door verzuim als gevolg van psychische
problemen, maar het is net of we het niet willen zien.
Depressie is net zozeer een ziekte als een lichamelijk
mankement.’’

ZELFDODINGEN
Als voorbeeld noemt Jansen de taaie strijd die GGZ
Friesland voert om het voorkomen van suïcide hoger
op de agenda te krijgen. ,,Het aantal zelfdodingen
neemt jaar op jaar toe, terwijl bewezen is dat je met
gerichte programma’s veel leed kunt voorkomen. We
lopen daarmee voorop in Friesland, maar het kost
enorm veel moeite om de overheid daarin mee te
krijgen. Voor het terugdringen van het aantal slacht-
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offers in het verkeer krijg je de handen wel op elkaar,
maar suïcidepreventie is kennelijk niet interessant.’’

Dat er behoefte is aan informatie en uitleg, daar-
aan twijfelt Jansen niet. De impact van psychische
problemen en stoornissen is groot. ,,Neem een ziekte
als schizofrenie. Die zet je leven letterlijk en figuurlijk
op z’n kop. Je ziet en voelt dingen die er niet zijn, je
maakt enorme duikelingen in wat je beleeft. Relaties
gaan eraan stuk, ouders en partners verliezen de
greep, de patiënt komt in een akelig isolement.’’

,,Het is onze maatschappelijke opdracht om de
hulp te bieden die in zo’n situatie de beste is. Maar
ook om begrip te kweken bij de buitenwacht. We
steken veel energie in het contact met instanties als
de politie, gemeenten en collega-instellingen als
Jeugdhulp en Verslavingszorg.’’

Met ingang van 2015 verandert er veel voor GGZ
Friesland. Met de overheveling van jeugdzorg en
maatschappelijke ondersteuning naar de gemeenten
en chronische zorg naar verzekeraars, krijgt de sector
met meer partijen te maken. ,,Met de inhoud zijn we
het wel eens. De zorg moet dichter bij huis en patiën-
ten moeten niet worden benaderd door te veel hulp-
verleners.’’

,,Wat ons dwarszit is dat de stelselwijziging gepaard
gaat met forse bezuinigingen. Het is een ingewikkel-
de operatie met grote risico’s. Daarop moet je niet de
last van een zware financiële domper leggen. Je
speelt een moeilijke wedstrijd en dan worden intus-
sen de spelregels veranderd, daar lijkt het op.’’

ZELFBEKLAG
Met zelfbeklag kom je niet zo veel verder, realiseert
Jansen zich, maar het is niet mals wat de sector voor
de kiezen krijgt. ,,We moeten 125 arbeidsplaatsen
schrappen en leven in grote onzekerheid over de
hoeveelheid zorg die we volgend jaar kunnen leve-
ren. Bij de inkoop hadden we voorheen alleen te
maken met zorgverzekeraar De Friesland die mede
namens andere verzekeraars optrad. Nu moeten we
met elke maatschappij afzonderlijke afspraken ma-
ken.’’

,,Daarnaast krijgen we met alle gemeenten te ma-
ken. Wie kan er zoveel heren tegelijk dienen, denk ik
wel eens.’’ Waarschijnlijk weet GGZ Friesland pas
begin 2015 wat van de organisatie wordt verwacht.
,,Vertel mij maar eens hoe je onder zulke omstandig-
heden een begroting moet maken.’’

Hoe lastig het opereren is voor zorgaanbieders laat
Jansen zien aan de hand van een voorbeeld. ,,In Fra-
neker willen we nieuwbouw plegen en daar is 10
miljoen euro voor nodig. Voor die investering is
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financiering nodig van zowel gemeenten als banken.
Die twee benaderen zo’n financiering anders.’’

,,Het eerste dat alle gemeenten zeggen: ‘jullie eigen
vermogen is wel hoog, kan daaruit niet worden ge-
put?’ Als we vervolgens bij de bank komen, zegt die:
‘dat eigen vermogen van jullie is wel wat aan de lage
kant, kan dat niet wat omhoog?’ En ook de provincie
speelt nog een rol.’’

Denemarken heeft zo’n decentralisatie doorge-
voerd, vertelt Jansen. ,,Het duurde daar vijf, zes jaar
voordat alle plooien waren gladgestreken. Er wordt
veel van gemeenten gevraagd. Nogmaals: met de
gedachte achter de decentralisatie zijn we het eens.
Zorg moet dicht op de mensen. De kracht van de
gemeenschap moet worden benut om kwetsbare
mensen op gang te helpen.’’

SHOPPEN
GGZ Friesland neemt in de provincie ongeveer 70
procent van de psychische zorg voor zijn rekening.
Een keur aan kleinere zorgaanbieders heeft een deel
van de ‘markt’ veroverd. Jansen: ,,De gereguleerde
marktwerking die we nu kennen, heeft ons scherper
gemaakt. Enige concurrentie kan geen kwaad. Maar
wanneer gemeenten of verzekeraars gaan shoppen
moeten we wel zien te voorkomen dat patiënten
voortdurend met andere behandelaars te maken
krijgen.’’

,,Wij staan vooral voor de complexere zorg en we
zijn voor 95 procent verantwoordelijk voor crisiszorg.
Daarnaast doen we veel aan opleiding en onderzoek.
We hebben een geschiedenis van 150 jaar, we hebben
al menige storm doorstaan. Er is geen enkele reden
om bij de pakken neer te zitten. We blijven sturen op
onze kernwaarden en blijven trouw aan onze visie,
zodat we er over dertig jaar nog staan.’’
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