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Voorwoord 
 

Voor u ligt het (eerste) advies van de Brede Raad 010 over de (O)GGZ:  

Advies Signalen in de (O)GGZ ‘Het moet niet gekker worden!’ 

Voor dit advies zijn -zoals gebruikelijk in een advies van de Brede Raad 010- de verhalen van de 
Rotterdammers de basis. Hun ervaringen in de praktijk en hun signalen over wat goed gaat en wat 
niet goed gaat, vindt u hier terug. Met die verhalen schetst de Brede Raad 010 een beeld van de 
effecten van het gemeentelijk beleid. 

Dit advies is tot stand gekomen met input van cliëntenraden, familieraden en belangenbehartigers in 
de (O)GGZ in Rotterdam. Niet alleen deelden zij hun verhalen en hun ervaringen, zij deelden ook hun 
ideeën en suggesties voor mogelijke oplossingen. De Brede Raad 010 heeft deze verder aangescherpt 
en verwoord in adviezen. 

Het advies is veelomvattend, want de (O)GGZ is veelomvattend: het gaat immers om meer dan 
‘alleen’ zorg of ondersteuning. De Brede Raad 010 zal dan ook meer adviezen uitbrengen die op 
specifieke onderdelen van de (O)GGZ  in zullen gaan, zoals bemoeizorg. 

U hoort weer van ons! 

 

Marjolijn Masselink 

Voorzitter Brede Raad 010 
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Leeswijzer 
 

Dit advies is als volgt opgebouwd: 
 
• Hoofdstuk 1 bevat een overzicht van alle adviezen. 
• Hoofdstuk 2 beschrijft de aanleiding van dit advies. 
• Hoofdstuk 3 schetst de context en bevat de algemene bevindingen 
• Hoofdstuk 4 gaat in op signalen rond zorg 
• Hoofdstuk 5 beschrijft signalen op het gebied van wonen. 
• Hoofdstuk 6 heet ‘Compliment!’ en spreekt voor zich 
• En in hoofdstuk 7 vindt u drie persoonlijke, geanonimiseerde verhalen. 
 
Aanrader 
Wij raden u aan om de persoonlijke verhalen in hoofdstuk 7 te lezen. Deze geven u een goed beeld 
van wat een psychische beperking betekent in het dagelijks leven, en hoe dit past (of niet past) in het 
gemeentelijk beleid.  
Duidelijk wordt dat cliënten uiteindelijk hetzelfde willen als de gemeente: zo zelfstandig mogelijk en 
zo gewoon mogelijk meedoen in de maatschappij. 
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1.  Overzicht adviezen 
 
De Brede Raad 010 adviseert aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). 
Onderstaande adviezen zijn daarom gericht aan het college van B&W te Rotterdam. 
 

Nr. Thema Pagina-

nummer 

1 a. Blijf de kennis over GGZ-problematiek bij de VraagWijzers en wijkteams 
continu verbeteren.  

b. Zorg dat de VraagWijzer en wijkteam geen drempel zijn naar de juiste 
zorg, maar juist een goede ingang. 

c. Zorg voor privacy voor cliënten bij de VraagWijzers. 

10 

2 a. Zorg dat de Rotterdammer weet dat hij gebruik kan maken van 
onafhankelijke cliëntondersteuning. 

b. Verspreid actief informatie daarover en waar die te vinden is. Neem 
deze informatie ook standaard op in de communicatie (brieven) van de 
gemeente naar cliënten. 

11 

3 Onderzoek de gehele keten: wachtlijsten behandeling, wachtlijsten 
wijkteams, wachtlijsten opname, enz. 

11 

4 Maak afspraken voor een terugkeer van Bed op Recept en Gesprek op 
Recept en andere tijdelijke maatregelen die als “vangnet” kunnen dienen 
om geen grote terugval te krijgen.  

12 

5 a. Onderzoek of ondersteuning flexibel en op maat van de persoon in 
kwestie kan worden ingezet. Doe een proef met een strippenkaart voor 
Wmo –ondersteuning. Bijvoorbeeld bij vermindering en/of beëindiging 
van de indicatie een strippenkaart met (reserve) uren begeleiding, dit 
geeft rust en zekerheid. 

b. Onderzoek de mogelijkheid van een “levensloopbestendige” 
begeleider, die levenslang met een cliënt mee kan gaan, die de weg 
weet in lokettenland, en de juiste zorg op het juiste moment snel kan 
regelen. 

c. Neem op in het protocol dat bij een indicatie of herindicatie de kind-
check wordt gedaan, door deze vraag als standaardvraag op te nemen. 

12/13 

6 a. Zorg voor meerdere ontmoetingsplekken voor diverse doelgroepen en 
schakel daarbij professionals en ervaringsdeskundigen in, niet alles kan 
met alleen vrijwilligers. 

b. Onderzoek de mogelijkheid van een andere ‘lichtere’ wijze van 
tijdelijke opvang. Bijvoorbeeld een logeerhuis, waar professionals 
aanwezig zijn en met openingstijden buiten kantooruren en in de 
weekeinden. 

c. Geef ruimte aan nieuwe initiatieven 
d. Er is behoefte zowel aan een plek voor ontmoeting als aan 

dagbesteding voor hoger opgeleiden. 

14 

7 a. Het aantal FACT-teams moet omhoog in plaats van omlaag en de 
verhoogde caseload moet terug.  

b. Onderzoek of de instellingen zich houden aan de landelijk gemaakte 
afspraken betreffende het ambulant werken. 

14 
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8 a. Mensen met een crisis moeten altijd in de regio kunnen worden 
opgenomen. Maak afspraken met de zorgaanbieders over een 
minimum aantal bedden zodat een noodzakelijke opname nooit wordt 
geweigerd vanwege bedden tekort. 

b. Laat de intake direct plaatsvinden door de hulpverlener bij wie iemand 
al eerder onder behandeling is geweest en laat die beslissen welke 
behandeling op dat acute moment nodig is en die hulp en zorg dan ook 
te verlenen. 
of: 

c. Zorg voor een aantal plekken -zowel fysiek als digitaal- op stedelijk 
niveau, waar kennis van (complexe) GGZ-problematiek is 
geconcentreerd, en waar men (op zeer korte termijn) kan verwijzen 
naar de juiste opvang en/of behandelaar. Dit stedelijk punt kan dan 
ook optreden als kenniscentrum (O)GGZ voor professionals en cliënten 
in Rotterdam. 

15 

9 Stimuleer het gebruik van en de bekendheid met de ‘crisiskaart’, zodat 
relevante gegevens over de gewenste zorg aan een cliënt (ook voor de 
jeugd-GGZ) altijd direct beschikbaar zijn. 

15 

10 a. Onderzoek de gehele keten voor wonen: wachtlijsten GGZ –
instellingen, beschermd wonen en zelfstandig wonen. 

b. Kom na onderzoek van de knelpunten met concrete oplossingen met 
alle relevante partijen 

c. Borg concrete oplossingen middels de volgende aanbestedingen zorg 
en welzijn.  

d. Rapporteer regelmatig over de bevindingen en de voortgang. 

16 

11 a. Zoek actief samen met de instellingen naar locaties voor beschermd 
wonen. 

b. Rapporteer regelmatig over de resultaten van deze zoekopdracht.  

16 

12 a. Maak het mogelijk dat GGZ-cliënten terug kunnen naar de wijk waar 
hun vangnet is, ook al staat dat haaks op de Rotterdam Wet. 

b. Maak afspraken met de corporaties zodat zij woningen aanbieden waar 
het netwerk van de cliënt is.   

c. Geef mensen die een sociale binding met Rotterdam hebben (weer) 
toegang tot de Rotterdamse woningmarkt, zodat ze na ontslag uit 
instellingen buiten de regio weer een plek vinden in een vertrouwde 
sociale omgeving.  

17 

13 Handhaaf de Rotterdam verzekering, juist ter voorkoming van verergering 
van problematiek en een daardoor groter beroep op (duurdere) zorg. 

18 
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2. Aanleiding advies 
 
Vooraf 
De Brede Raad 010 is een adviesraad van Rotterdammers met kennis en ervaring met de 
gemeentelijke uitvoering van de drie wetten in het sociaal domein: de Wmo, de Participatiewet en 
de Jeugdwet. Zij hebben een breed netwerk in de stad, waar zij ervaringen met het sociaal domein 
ophalen. De leden zijn zelf ervaringsdeskundig of werkzaam in het sociaal domein. 
 
 
Aanleiding advies 
In de Brede Raad 010 heeft een aantal leden ervaringsdeskundigheid met de (Openbare) Geestelijke 
Gezondheidszorg. (O)GGZ. Deze leden hebben na hun aantreden contact gezocht met familie- en 
cliëntenraden van GGZ instellingen en met belangenbehartigers, zoals het Basisberaad en Ypsilon1. 
Via deze contacten ontvingen zij diverse signalen over de problemen in de (O)GGZ. 
 
Deze signalen2 heeft de Brede Raad 010 in een bijeenkomst op 4 oktober 2016 met cliënten- 
familieraden en belangenbehartigers3 van de (O)GGZ besproken.  
In werkgroepen zijn de signalen besproken, de problemen in kaart gebracht en is naar oplossingen 
gezocht. Daarbij is niet gekeken naar wie verantwoordelijk is voor een mogelijke oplossing, maar 
naar wat nodig is om de problemen voor cliënten (O)GGZ  op te lossen.  
 
Basis voor dit advies aan de gemeente Rotterdam zijn de uitkomsten van de bijeenkomst. 
Bij het opstellen van dit advies gaat de Brede Raad 010 ervan uit, dat de gemeente Rotterdam, naast 
haar eigen gemeentelijke verantwoordelijkheid, ook haar regierol als regiogemeente oppakt en 
samen met de zorgaanbieders en zorgverzekeraars het initiatief neemt om gesignaleerde problemen 
op te lossen en hierover afspraken te maken. Dit geldt voor de problemen met de wachtlijsten, maar 
ook over het kunnen terug vallen op de ‘oude’ behandelaar. 
 
 

  

                                                           
1 Basisberaad: zet zich in voor collectieve belangenbehartiging van en versterking van de positie van de 
individuele cliënt met een psychische beperking. 
   Ypsilon: vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor 
psychose. 
2 Bijlage 1: Ontvangen signalen  
3 Bijlage 2: Aanwezige organisaties 4 oktober 2016 
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3. Context en algemene bevindingen  
 
Over wie gaat dit advies? 
 

Vera: Weet je, aan mij zie je niets. Ik val niemand lastig, zie er schoon en verzorgd uit net als 
zoveel anderen. Ik noem ons de “stille groep”. En dat is volgens mij de grootste groep binnen de 
GGZ waar juist de eenzaamheid zo vaak voorkomt en mensen niet weten hoe ze daar mee om 
moeten gaan. Er gaat nu zoveel aandacht uit naar de zgn. “verwarde personen” waardoor ik 
het idee heb dat wij vergeten worden. 

 
Tijdens de bijeenkomst op 4 oktober kwam sterk naar voren dat mensen met psychische beperkingen 
zich niet herkennen in alle media aandacht rond verwarde personen. Ook de aandacht van de 
landelijke en gemeentelijke overheid en van de media gaat vaak alleen over die ‘verwarde mens’. De 
ervaringsdeskundigen onderkennen dat het ziektebeeld gevolgen heeft voor hoe zij in de 
maatschappij kunnen functioneren. Zij kwamen tot de conclusie dat sommige mensen een levenslang 
zorgplan, een daarbij behorende indicatie en een vaste begeleider nodig hebben. Dit ondanks alle 
aandacht voor eigen kracht en participatie.   
De ervaringsdeskundigen gaven echter een duidelijk signaal af: “Nu alle aandacht alleen is gericht op 
de ‘verwarde mens’ hebben wij het idee dat wij worden vergeten en overgeslagen. Wij, die soms met 
veel moeite en vaak met een klein netwerk tòch overeind blijven. Vergeet ons niet!” 
Over die mensen gaat dit advies. 
 
 
Algemene bevindingen  
Mensen met een psychische beperking hebben last van veranderingen in het zorgsysteem. 
In 2012 is een akkoord gesloten tussen het ministerie van VWS4, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, 
beroepsverenigingen, en cliënten- en familieorganisaties.  In dit akkoord is o.a. het volgende 
afgesproken: 

- Het aantal bedden moet landelijk worden teruggebracht van 30.000 in 2012 naar 20.000 in 
2020.(In de regio Rotterdam, gaat dit volgens de Rotterdamse nota ‘Eerder thuis’ om 800 
plekken); 

- Er komt een basis –GGZ voor patiënten met een lichte tot matige problematiek. De 
verwachting was in 2012 dat zeker 20% van de patiënten die in de 2e lijn worden behandeld 
genoeg hebben aan de basis -GGZ 5;  

- Uitbreiding van ambulante teams; 
- Landelijke projecten rond stigma bestrijding. 

 
Tijdens de bijeenkomst gaven de aanwezigen aan dat de veranderingen (te) snel zijn gegaan en de 
bedden afbouw te vlug: mensen zijn overgeplaatst naar beschermd wonen en van beschermd wonen 
naar zelfstandig wonen, zonder voldoende begeleiding. Of mensen zijn van de 2e lijn bij de 1e lijn 
ondergebracht, vaak zonder ‘warme’ overdracht. Terugvallen op de ‘oude’ behandelaar is veelal 
onmogelijk.  
 
Vooral als het even niet goed met je gaat, dan wordt het moeilijk, vertelden de 
ervaringsdeskundigen. Dan moet je een duidelijke hulpvraag kunnen stellen en ook nog weten waar 
je die moet stellen. Er is dan ook veel behoefte aan een “levensloopbestendige” begeleider: een 
begeleider die levenslang met iemand mee kan gaan, de weg weet in lokettenland, en de juiste zorg 
op het juiste moment snel kan regelen.  

                                                           
4 VWS: Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
5 Een combinatie van gesprekken en e-health, of alleen gesprekken met een psycholoog of psychotherapeut. 
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Goede ondersteuning is essentieel om zelfstandig te kunnen blijven functioneren, en moet flexibel en 
op maat van de persoon in kwestie kunnen worden ingezet.  
 
Als iemand langs de VraagWijzer moet met een (extra) hulpvraag wordt daar de vraag van iemand 
met een complexe hulpvraag vaak niet goed begrepen.  
De eerste vraag aan VraagWijzer, Wijkteam en huisarts is dan ook: “Luister naar me, ik weet precies 
wanneer het fout gaat. Daarom trek ik nu aan de bel. Ik heb nu extra hulp nodig. Als ik nu niet 
geholpen wordt, gaat het mis. Dan zit ik spoedig bij de crisisdienst of word ik opgenomen.”   
 
Tijdens de bijeenkomst werden ook de onderwerpen mantelzorg, schuldhulpverlening en 
bemoeizorg besproken. De Brede Raad 010 is deze thema’s verder aan het onderzoeken en zal hier 
later op terugkomen. Over bemoeizorg wil de Brede Raad 010 graag verder praten met 
belanghebbenden, en wil daarvoor  in 2017 een vervolgbijeenkomst organiseren.  
 
 
Specifieke bevindingen  
De signalen die de Brede Raad 010 eerder ophaalde bij cliënten- en familieraden, zijn op 4 oktober 
aangevuld met meer signalen van de deelnemers. Vervolgens hebben de deelnemers besproken 
welke onderwerpen zij het belangrijkst vinden en wat het eerste moet worden aangepakt. 
In het volgende deel van dit advies vindt u dit terug. Per onderwerp is aangegeven wat het 
besproken signaal is en welke oplossing de deelnemers voorstellen: wat heb je wanneer nodig.   
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4. Zorg 
 
4.1 De toegang  
Tijdens de bijeenkomst van 4 oktober zijn de volgende constateringen gedaan. 
 

 VraagWijzers en Wijkteam 
De toegang tot de eerste- en tweedelijns (O)GGZ-zorg is in theorie goed geregeld via de VraagWijzers 
en het wijkteam, maar in de praktijk vinden mensen het moeilijk om duidelijk te krijgen waar ze met 
complexe vragen naar toe moeten. Zij vinden dat er zowel bij de VraagWijzer als bij het wijkteam te 
weinig kennis is van GGZ- problematiek.  Ook wordt GGZ- problematiek onderschat en worden 
cliënten te gemakkelijk verwezen naar “voorliggende voorzieningen”, zoals hun eigen netwerk. Maar 
daar zit vaak niet de kennis en ondersteuning die mensen nodig hebben, en soms ligt daar zelfs  de 
oorzaak van het probleem. 
 
Mensen met een hulpvraag hebben bij een bezoek aan de VraagWijzer behoefte aan privacy. De 
vraag stellen is al moeilijk genoeg en als dat in een situatie gebeurt waarin ‘de buren’ kunnen 
meeluisteren wordt het bijna onmogelijk.  
 
De meeste medewerkers van de wijkteams weten wel iets van curatieve6 en chronische intramurale 
zorg, maar de knip van de zorg tussen de diverse wetten waar alles onder valt (Wmo, Zvw7 en Wlz8)  
leidt ook bij hen tot veel vragen. Binnen Rotterdam is geen expertisecentrum waar je antwoord op 
deze vragen kan krijgen. Op de bijeenkomst pleiten de mensen er daarom voor dat er  meer 
aandacht wordt besteed aan GGZ-problematiek bij de opleiding  van medewerkers van wijkteams.  
 

Willem: Er werd een diagnose gesteld, maar niemand die je vertelt wat het betekent voor je 
leven. Je denkt: “Ik ben dus gek en heb levenslang “. Er is niemand die je vertelt of er 
herstelmogelijkheden zijn en hoe je dat dat dan moet aanpakken. 

 
1: Advies: 
a. Blijf de kennis over GGZ-problematiek bij de VraagWijzers en wijkteams continu verbeteren.  
b. Zorg dat de VraagWijzer en wijkteam geen drempel zijn naar de juiste zorg, maar juist een goede 

ingang. 
c. Zorg voor privacy voor cliënten bij de VraagWijzers. 
 

 Onafhankelijke Cliëntondersteuning 
De Wmo 2015 bepaalt dat gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning moeten bieden, in de 
vorm van een gratis algemene voorziening.9 Cliënten met een zorgvraag hebben daar recht op bij het 
aanvragen van zorg. Maar informatie daarover is bijna niet te vinden. Ook als iemand wel weet waar 
hij moet zoeken, is de informatie heel erg summier.  
In Rotterdam is alleen stichting MEE door de gemeente aangewezen om onafhankelijke 
cliëntondersteuning te bieden.  Een vertrouwde, onafhankelijke cliëntondersteuner voor mensen 
met een GGZ- problematiek is echter gewenst, zo bleek tijdens de bijeenkomst. Een persoon met 
gedegen kennis van zaken over (O)GGZ die cliënten daadwerkelijk ter zijde kan staan in het contact 
met instanties en het verkrijgen van zorg. Dit omdat cliënten uit de GGZ soms moeite hebben met 
het formuleren van hun hulpvraag en niet altijd voldoende inzicht hebben in hun ziekte.  
  

                                                           
6 Curatieve zorg: medische zorg gericht op genezing of bestrijding van pijn 
7 Zvw: Zorgverzekeringswet 
8 Wlz: Wet langdurige zorg 
9 Bron:  Handreiking cliëntondersteuning. – VNG, oktober 2016 
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2: Advies:  
a. Zorg dat de Rotterdammer weet dat hij gebruik kan maken van onafhankelijke 

cliëntondersteuning. 
b. Verspreid actief informatie daarover en waar die te vinden is. Neem deze informatie ook 

standaard op in de communicatie (brieven) van de gemeente naar cliënten. 
 

 
4.2 Wachttijden zorg – De keten is verstopt 
Mensen met een psychisch probleem kunnen te maken krijgen met verschillende vormen van 
behandeling en opvang. Denk aan gesprekken bij de huisarts of de Praktijk ondersteuner huisarts 
(Poh), of bij het wijkteam. Denk aan opvang en behandeling in een GGZ- instelling of thuis, of aan   
ondersteuning thuis. En ondersteuning thuis kan op twee manieren gegeven worden: via een FACT-
team10 of via de Wmo (Ondersteunende Begeleiding).  
 
Mensen hebben dus hele verschillende vragen. Bij elk probleem en bij elke hulpvraag is er een 
wachtlijst, constateerden we op de bijeenkomst. Of het nu is voor een gesprek, een behandeling, of 
bij doorstroming van beschermd wonen naar zelfstandig wonen. De wachtlijsten zijn soms zo lang, 
dat dit zoveel stress oplevert bij mensen dat zij (weer) in een crisis komen.   
Er zijn niet alleen wachtlijsten bij instellingen GGZ  en van  beschermd wonen. Ook zijn er 
wachtlijsten voor een zelfstandige woning waardoor de uitstroom vanuit een instelling of vanuit  
beschermd wonen naar een eigen woning (al dan niet met ambulante begeleiding) vastloopt , 
waardoor i weer te lang “een bed vasthoudt”.  
Kortom:  de keten is verstopt! 

 

 Wachtlijst wijkteam 
Vervolgens lopen cliënten , na de selectie door de VraagWijzer, ook voor een gesprek met het 
wijkteam tegen een wachtlijst aan.  
Zelfs in acute situaties lukt het niet altijd zo’n wachtlijst te omzeilen. De VraagWijzer heeft hiervoor  
onvoldoende doorzettingsmacht. Dat kan voor een cliënt in psychische nood een bedreigende 
situatie opleveren.  
 
3: Advies:  

Onderzoek de gehele keten: wachtlijsten behandeling, wachtlijsten wijkteams, wachtlijsten 
opname, enz. 

 
 
4.3 Opname en behandeling in een GGZ- instelling 
In 2012 is voor deze regio afgesproken  om 30% van het aantal bedden te reduceren. Het lijkt er ook 
op dat behandeling korter duurt. Mensen met bijvoorbeeld verslavingsproblematiek worden slechts 
kort opgenomen. Je bent dan wel van de middelen af, maar daarmee ben je niet per se  de verslaving 
de baas. 
Door de opname zo kort te maken, creëert men dan ook draaideur cliënten11.  
Cliënten die in het verleden werden ontslagen uit een GGZ- instelling konden terugvallen op: 
-  Bed op Recept en  
-  de mogelijkheid tot Gesprek op Recept.  

                                                           
10 FACT - Flexible Assertive Community Treatment. Deze teams bieden ondersteuning in de wijk aan mensen 
met langdurige en ernstige psychiatrische problematiek gecombineerd met problemen op meerdere 
levensgebieden, zoals wonen en werken. 
11 Draaideur cliënten: Draaideurcliënten zijn cliënten die binnen drie maanden twee maal, of binnen vijf jaar 
vier maal zijn opgenomen (Definitie ministerie VWS). 
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Nu worden mensen ontslagen zonder dit steuntje in de rug.  
 

Vera: Na mijn lange opname ging ik naar huis en kon daar gebruiken maken van de diverse 
regelingen zoals BOR (bed op recept) en TOR (telefoon op recept). Dat gaf mij een veilig gevoel 
juist buiten kantoortijden en heeft bij mij heropnames voorkomen. 

 
4: Advies:  

Maak afspraken voor een terugkeer van Bed op Recept en Gesprek op Recept en andere 
tijdelijke maatregelen die als “vangnet” kunnen dienen om geen grote terugval te krijgen.  

 
 
4.4  (Her)Indicatie en nazorg 
Mensen met een psychische beperking, zijn mensen met een chronische aandoening die op enig 
moment weer op kan spelen. Zij hebben goede periodes en slechte periodes, maar zijn niet per 
definitie altijd verward. Zonder de juiste ondersteuning kan het echter gebeuren dat deze mensen 
onopgemerkt wel in de war raken en uiteindelijk gekke dingen gaan doen. Goede ondersteuning is 
daarom essentieel en moet flexibel en op maat van de persoon in kwestie worden ingezet.  
(Her)indicaties waarbij de bestaande hulpverlening wordt verminderd of zelfs eindigt leiden tot 
stress en spanning, was een conclusie tijdens de bijeenkomst. Ook de duur van de indicatie kan stress 
en spanning met zich meebrengen, zeker als de indicatie geldig is voor een korte periode. Een 
chronische aandoening gaat niet over, ondersteuning zal een leven lang nodig zijn. Alleen  met een 
wisselende behoefte: de ene keer wel en meer, de andere keer niet of minder. De mogelijkheid van 
een extra gesprek(ken) kan dan een oplossing zijn.  
Er is bij cliënten grote behoefte aan een “levensloopbestendige” begeleider, die levenslang met 
iemand mee gaat, die de weg weet in lokettenland, en de juiste zorg op het juiste moment snel kan 
regelen. 
 
Bij het stellen van een (her)indicatie is het ook noodzakelijk dat gekeken wordt of er (minderjarige) 
kinderen bij betrokken zijn en wat er voor hun nodig is, de zgn. kind-check. Zeker wanneer er sprake 
is van een opname. Dit vermindert stress bij cliënten. 
 
Ten slotte zou er in beginsel altijd sprake moeten zijn van een nazorg-traject waarin de bestaande 
hulpverlening wordt afgebouwd en afspraken worden gemaakt over ondersteuning bij terugval. Ook  
moet het mogelijk zijn om nog een aantal jaren rechtstreeks contact op te kunnen nemen met de 
“eigen” hulpverlener / hulpverleningsinstantie.  
 
Cliënten hebben behoefte aan een zogenaamde “strippenkaart”  waarmee zij zelf  kunnen 
beschikken over reserve-uren Wmo begeleiding , die zij kunnen inzetten wanneer dat nodig is. Alleen 
het idee al datje hierover beschikt, geeft rust en zekerheid. 
 

Willem: Waarom is er geen strippenkaart in de GGZ zorg? Dat zou enorm helpen, juist omdat 
de behoefte aan hulp zo wisselend kan zijn bij mensen met psychische problemen. Soms gaat 
het zo goed dat de ambulante begeleider helemaal niet hoeft te komen. 

 
 
5: Advies:  
a. Onderzoek of ondersteuning flexibel en op maat van de persoon in kwestie kan worden ingezet. 

Doe een proef met een strippenkaart voor Wmo –ondersteuning. Bijvoorbeeld bij vermindering 
en/of beëindiging van de indicatie een strippenkaart met (reserve) uren begeleiding, dit geeft 
rust en zekerheid. 
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b. Onderzoek de mogelijkheid van een “levensloopbestendige” begeleider, die levenslang met een 
cliënt mee kan gaan, die de weg weet in lokettenland, en de juiste zorg op het juiste moment 
snel kan regelen. 

c. Neem op in het protocol dat bij een indicatie of herindicatie de kind-check wordt gedaan, door 
deze vraag als standaardvraag op te nemen. 

 
 
4.5 Zorg, dagbesteding en ontmoeting 
Op de bijeenkomst met cliënten- en familieraden gaven de deelnemers aan: 
“Ons ziektebeeld heeft gevolgen voor ons maatschappelijk functioneren, maar we bestaan niet alleen 
uit zorgmijders. Onze ziekte verergert als wij te lang op hulp moeten wachten, de wachtlijsten zijn 
voor ons funest. Een aantal van ons heeft een klein netwerk, we zouden graag willen dat er een 
mogelijkheid is om ons netwerk uit te breiden. Eenzaamheid komt niet alleen veel voor bij ouderen, 
maar is ook vaak een kenmerk van mensen met een psychische beperking.” 
 
Op werkdagen kan je tussen negen en vijf op verschillende plaatsen terecht, je behandelaar en je 
huisarts zijn te bereiken en misschien heb je dagbesteding. Maar ’s avonds, ’s nachts en in de 
weekenden is er alleen de crisisdienst.  
De deelnemers geven aan dat er behoefte is aan een plek waar je elkaar kunt ontmoeten, op elk 
moment van de dag, dus ook buiten kantooruren.  Er is behoefte aan lotgenotencontact, een plek 
waar je goede informatie kunt krijgen en een kopje koffie.  Er zou een computer moeten staan en er 
zou iemand moeten zijn die de weg weet in Rotterdam. De weg weten naar de VraagWijzer en de 
schuldhulpverlening, weten hoe je iemand kunt vinden als je niet alleen je vraag durft te stellen, of 
als je een steuntje in de rug nodig hebt. Maar ook iemand die weet waar je terecht kunt voor 
behandeling en ondersteuning. Een plek waar je even kunt binnen lopen als je het moeilijk hebt, 
zonder dat je direct de crisisdienst moet bellen.  
 

Willem: Weet je wat fijn zou zijn? Een plek waar je terecht kan als het even nodig is, als je je 
eenzaam voelt. Waar je gelijkgestemden vindt aan wie je niet alles hoeft uit te leggen en waar 
je gewoon jezelf kan en mag zijn. 

 
Voor zo’n ontmoetingsplek is meer nodig. Niet iedereen met (O)GGZ problematiek is laag opgeleid. 
Maar er is geen dagbesteding of een ontmoetingsplek voor een iemand met MAVO 4 of hoger.  In de 
Huizen van de Wijk is vaak geen aanbod voor mensen met GGZ-problematiek. Bovendien zijn de 
Huizen van de Wijk in de weekenden meestal gesloten.  
Verschillend aanbod is dus gewenst, evenals ruime openingstijden. Vooral in de  weekenden is er 
behoefte aan een ontmoetingsplek. 
De Buurtcirkel van Pameijer voldoet voor een aantal mensen aan een behoefte, en er zijn plaatsen 
waar mensen gezamenlijk kunnen eten. Maar ook dit is per wijk wisselend, en een groot aantal 
wijken heeft helemaal geen of geen passend aanbod. 
 
In andere steden zijn er meerdere initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn De Brouwerij en het 
Bed&Break Hotel in Arnhem dat een time out aanbiedt voor mensen met een  O)GGZ problematiek. 
Verder zijn er de ‘Vriendenhuizen’: zij bieden begeleiding, opvang en een kopje koffie.12 
In Rotterdam ontbreekt dit. 

  

                                                           
12 Zie ook www.vriendggz.nl 
 

http://www.vriendggz.nl/


Advies Signalen in de (O)GGZ, 12 december 2016  14 

 

Chrisje: Het voordeel van ervaringsdeskundigen op de werkvloer is dat ze weten wat het is om 
dakloos te zijn of weten wat een psychose is. Ze weten welke valkuilen er onderweg zijn op de 
weg naar herstel. 
Ze signaleren en maken het bespreekbaar. 

 
 
6: Advies:   
a. Zorg voor meerdere ontmoetingsplekken voor diverse doelgroepen en schakel daarbij 

professionals en ervaringsdeskundigen in, niet alles kan met alleen vrijwilligers. 
b. Onderzoek de mogelijkheid van een andere ‘lichtere’ wijze van tijdelijke opvang. Bijvoorbeeld 

een logeerhuis, waar professionals aanwezig zijn en met openingstijden buiten kantooruren en in 
de weekeinden. 

c. Geef ruimte aan nieuwe initiatieven 
d. Er is behoefte zowel aan een plek voor ontmoeting als aan dagbesteding voor hoger opgeleiden. 
 
 
4.6 Ondersteuning  FACT-teams13 
De druk op instellingen om mensen uit hun instelling te ontslaan, is groot. Ontslag uit een instelling 
gebeurt nu zonder dat de omgeving er klaar voor is. Vanuit de FACT-teams komt het signaal dat de 
caseload aan cliënten de laatste jaren fors is gestegen. Concreet betekent dit dat er bij een calamiteit 
een aantal cliënten die week niet bezocht en begeleid worden. 
Ook is er een wachtlijst bij de FACT-teams.  Cliënten gaan met ontslag en/of verhuizen naar de 
gemeente Rotterdam. Ook al is een aanvraag voor begeleiding door het FACT-team vroegtijdig 
gedaan, dan nog laat begeleiding van cliënten op zich wachten. Vooral bij Intensieve Thuis 
Behandeling (ITB) komt men uren tekort. 
 
7: Advies:  
a. Het aantal FACT-teams moet omhoog in plaats van omlaag en de verhoogde caseload moet 

terug.  
b. Onderzoek of de instellingen zich houden aan de landelijk gemaakte afspraken betreffende het 

ambulant werken. 
 
 
4.7 Crisis 

 Opvang 
Crisisopvang is typisch iets voor de GGZ. Bij terugval – zowel bij GGZ- problemen als bij 
verslavingszorg – weet de cliënt meestal zelf het beste wat hij nodig heeft en waar hij die hulp kan 
krijgen. Het ligt dan voor de hand dat de cliënt zich op dat moment bij die hulpverlener kan melden, 
daar de acute situatie kan bespreken en daar zo nodig tijdelijk weer onder behandeling komt.  
Dat zou de meest effectieve ingreep zijn en waarschijnlijk ook de kortst mogelijke ingreep, wat zowel 
goed is voor de cliënt (kwaliteit en resultaat van de zorg) als voor de kosten van de zorg.   
 
De praktijk is echter anders. Ook als je een (lange) hulpverleningsgeschiedenis hebt en weet welke 
hulp in deze situatie voor jou waarschijnlijk het beste is, dan kun je je niet melden bij de jou bekende 
hulpverlener – die ook jouw historische dossier heeft. 
Als cliënt moet je het hele intake-circus door, waarin VraagWijzer en wijkteam beoordelen of de 
problematiek wel acuut genoeg is en welke hulpverlening / behandeling daar het beste bij past. Dat 
kost – veel – kostbare tijd waarin de situatie van de cliënt onnodig kan verslechteren. 
 

                                                           
13 Zie voetnoot 9 
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Vera:  ‘s Middags had ik een gesprek bij een nieuwe behandelaar waarbij weer mijn hele 
verleden besproken werd en ik merkte tijdens het gesprek dat het niet lekker met me ging en 
toen ik in de avond thuiskwam was het echte foute boel. 

 
 
8: Advies:  
a. Mensen met een crisis moeten altijd in de regio kunnen worden opgenomen. Maak afspraken 

met de zorgaanbieders over een minimum aantal bedden zodat een noodzakelijke opname nooit 
wordt geweigerd vanwege bedden tekort. 

b. Laat de intake direct plaatsvinden door de hulpverlener bij wie iemand al eerder onder 
behandeling is geweest en laat die beslissen welke behandeling op dat acute moment nodig is en 
die hulp en zorg dan ook te verlenen. 
of: 

c. Zorg voor een aantal plekken -zowel fysiek als digitaal- op stedelijk niveau, waar kennis van 
(complexe) GGZ-problematiek is geconcentreerd, en waar men (op zeer korte termijn) kan 
verwijzen naar de juiste opvang en/of behandelaar. Dit stedelijk punt kan dan ook optreden als 
kenniscentrum (O)GGZ voor professionals en cliënten in Rotterdam. 

 

 Crisiskaart  
De afgelopen jaren is in Rotterdam goede ervaring opgedaan met de “crisiskaart” waarop GGZ-
cliënten in hun goede periode aangeven wat er met hen in een acute of crisissituatie moet gebeuren.  
Denk daarbij aan toestemming voor het soort opname, toestemming over medicatie, welke  
bejegening werkt en welke niet.  De crisiskaart is voor cliënten ook een goede manier om de regie 
over de eigen situatie te houden en kan gebruikt worden om aan te geven hoe noodzakelijk de 
zorgvraag is. 
 
9: Advies:  

Stimuleer het gebruik van en de bekendheid met de ‘crisiskaart’, zodat relevante gegevens 
over de gewenste zorg aan een cliënt (ook voor de jeugd-GGZ) altijd direct beschikbaar zijn. 
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5. Wonen 
 
5.1 Wachtlijsten / doorstroming 
Er zijn wachtlijsten in de gehele zorgketen van de GGZ, maar ook voor woonvormen. Er is een 
wachtlijst voor beschermd wonen, zodat mensen langer in een GGZ-instelling moeten blijven en 
daarmee een bed onnodig lang bezet blijft.  
Daarnaast is er een wachtlijst voor een sociale huurwoning. Daarbij wordt zowel door instellingen als 
door cliënten de Rotterdam Wet als een belemmering ervaren. Hieronder meer over de Rotterdam 
Wet.  
 
10: Advies:   
a. Onderzoek de gehele keten voor wonen: wachtlijsten GGZ –instellingen, beschermd wonen en 

zelfstandig wonen. 
b. Kom na onderzoek van de knelpunten met concrete oplossingen met alle relevante partijen 
c. Borg concrete oplossingen middels de volgende aanbestedingen zorg en welzijn.  
d. Rapporteer regelmatig over de bevindingen en de voortgang . 
 
 
5.2 Beschermd wonen (bw) 
Op vragen van de heer M.G.J. van Elck (Leefbaar Rotterdam ) over wachtlijsten bij beschermd wonen, 
antwoordt wethouder De Jonge14 dat per 1-1-2015 er voor 92 mensen in de leeftijd van 18 jaar en 
ouder nog geen plaatsing gerealiseerd is. Vanuit een GGZ- instelling wordt gemeld dat een kwart van 
de cliënten langer dan een jaar wacht. Een aantal mensen wacht zelfs twee jaar. (In die tijd houden 
mensen  dan een bed “bezet”, waardoor de instroom weer stagneert). 
Uitbreiding van beschermd wonen vindt op dit moment plaats, maar instellingen hebben moeite om 
geschikte nieuwe locaties te vinden. Een reden hiervoor is dan men zoekt naar locaties waar vlakbij 
de beschermd wonen locatie zelfstandige woningen zijn, zodat de cliënt die beschermd wonen 
locatie als “vangnet” heeft .  
 
11: Advies:  
a. Zoek actief samen met de instellingen naar locaties voor beschermd wonen. 
b. Rapporteer regelmatig over de resultaten van deze zoekopdracht.  
 
 
5.3 Zelfstandig wonen en de Rotterdam Wet 
Er zijn mensen die na een periode van opname weer zelfstandig leren leven en voor wie “beschermd 
wonen” een aangewezen tussenstap is. Mensen op een “beschermd wonen”-plek die na enige tijd 
doorstromen naar een reguliere woning lopen vaak tegen de volgende drie problemen aan : 

 Enerzijds zijn er in Rotterdam te weinig goedkope huurwoningen en is daarvoor een 
wachtlijst (de meeste cliënten hebben een inkomen op bijstandsniveau en veel zitten 
bovendien in de schuldsanering). De wachtlijst met een urgentieverklaring was gemiddeld 
twee tot drie maanden, deze is nu opgelopen tot soms zes maanden. 

 Corporaties kunnen voor mensen met een urgentie een woning in heel Rotterdam aanwijzen 
en dat is vaak buiten een gebied waar het netwerk van de cliënt zich bevindt. Als je de 
woning weigert, kom je twee jaar niet meer aanmerking voor een woning. Het risico op 
terugval is dan groot, omdat je in de nieuwe woonwijk geen vangnet hebt.  

  

                                                           
14 Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid M.G.J. van Elck (LR) over Maanden op wachtlijst 
voor beschermd wonen. – 16bb7035, d.d. 20 september 2016. 
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 Anderzijds worden mensen geconfronteerd met de uitvoering van de Rotterdam Wet 
waardoor het moeilijk is om een woning te vinden in een vertrouwde omgeving. Bijvoorbeeld 
waar iemand een sociaal netwerk heeft, of in de buurt van de beschermd wonen instelling 
waar iemand inmiddels in de buurt bekend is en waar de vertrouwde hulpverleners nabij zijn. 

 
Je moet dan een woning zoeken of krijgt er een in een wijk waar je niemand kent. Het risico op 
terugval is dan groot, omdat je in de nieuwe woonwijk geen sociaal vangnet hebt.  
 
Voor cliënten die weer zelfstandig gaan wonen, is het in de buurt hebben van een vertrouwd, eigen 
netwerk / vangnet (familie of vrienden, dan wel beschermd wonen) belangrijk om weer zelfstandig te 
kunnen functioneren (eigen regie, zelfredzaamheid). Ontbreekt dat vangnet, dan kunnen 
eenzaamheid en afzondering een gevolg zijn. Dat kan leiden tot een sterke verslechtering als opmaat 
voor een volgende opname, waardoor de kring weer rond is en de cliënt terug bij af is.  
 

Willem: Tijdens mijn opname werd er gevraagd in welke wijk ik wilde wonen. Ik heb toen 
gekozen voor de wijk waar mijn familie woont. 

 
Voor Rotterdamse cliënten die in instellingen langdurig zijn opgenomen buiten de regio doet zich de 
extra complicatie voor dat zij gedurende de periode van opname in de gemeente Rotterdam worden 
uitgeschreven15 en na ontslag uit de instelling – als zij in Rotterdam geen woning (meer) hebben – in 
Rotterdam geen woning kunnen krijgen.  
 
12: Advies:  
a. Maak het mogelijk dat GGZ-cliënten terug kunnen naar de wijk waar hun vangnet is, ook al staat 

dat haaks op de Rotterdam Wet. 
b. Maak afspraken met de corporaties zodat zij woningen aanbieden waar het netwerk van de 

cliënt is.   
c. Geef mensen die een sociale binding met Rotterdam hebben (weer) toegang tot de Rotterdamse 

woningmarkt, zodat ze na ontslag uit instellingen buiten de regio weer een plek vinden in een 
vertrouwde sociale omgeving.  
 

 
  

                                                           
15 Datzelfde geldt voor mensen in instellingen buiten Rotterdam, die bij Rotterdam zijn uitgeschreven en 
terugkomen. 
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6. Compliment! 
 
Rotterdam verzekering 
Het huidige hoge eigen risico onder de Zorgverzekeringswet en de soms hoge eigen bijdragen voor 
geneesmiddelen of ambulante zorg, leiden er toe dat mensen afzien van het vragen van hulp of 
gebruikmaken van zorg. Hulp wordt daardoor voor een groep mensen steeds minder toegankelijk. 
De door Rotterdam collectief afgesloten zorgverzekering voor iedereen met een minimum inkomen 
tot 130% van het minimum loon en met een maximaal eigen risico van € 50,- per jaar is daarvoor een 
goede oplossing. Door het lage eigen risico komen mensen minder snel in de verleiding om andere 
uitgaven voor te laten gaan en zijn ze verzekerd van zorg. Een positieve bijwerking: “Dit geeft een 
gevoel van rust, ‘Hier hoef ik gelukkig niet voor te zorgen’ en zo heb ik altijd mijn medicijnen”.   
 
13: Advies:  

Handhaaf de Rotterdam verzekering, juist ter voorkoming van verergering van problematiek 
en een daardoor groter beroep op (duurdere) zorg. 
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7. Ten slotte:  Persoonlijke verhalen 
 

Hieronder vindt u drie persoonlijke, geanonimiseerde verhalen van Rotterdammers met een 

psychische beperking, die zelfstandig wonen en leven.  

Vera heeft een lange ervaring binnen de GGZ.  
Hieronder vertelt zij haar eigen verhaal.  
 
 
Jaren geleden heb ik een, zeg maar, forse zorgvraag gehad. In 2008/2009 was het echt heel erg en 
ben  ik 9 maanden opgenomen geweest. Ik kreeg toen een pittige diagnose.  
In die periode had ik geen inkomen en moest mijn huis worden verkocht.  
Tijdens de opname waren mijn kinderen van 16 en 20 jaar alleen thuis. Daar werd toen niet naar 
gekeken door de hulpverlening. Over wat dat met mij deed zal ik nu niet uitweiden, behalve dat het 
daardoor wel extra zwaar was.  
Uiteindelijk heb ik via een urgentie dit huis gevonden en het  samen met “De Klus” ( toenmalige afd. 
van de BAVO) opgeknapt.  
 
Tijdens mijn opname mocht ik  bij mijn eigen (ambulante) psychiater onder behandeling blijven. Dat 
was heel toen erg prettig.   
Dat zou nu niet meer kunnen trouwens. Stel dat ik nu begeleid zou worden door een FACT-team en 
zou verhuizen  naar een andere wijk, dan zou het zomaar kunnen dat ik naar een ander FACT-team 
word overgeplaatst en dat ik dan te maken krijg met een hele lange wachtlijst.  
 
Toen ik na de opname naar huis ging kreeg ik gespecialiseerde thuiszorg. Er waren toen allerlei 
regelingen die er nu niet meer zijn zoals “Telefoon op recept’ (TOR), Bed op recept (BOR, Maaltijd op 
recept (MOR) , Gesprek op recept (GOR) etc. Jouw SPV-er (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige) kon 
dat allemaal voor je aanvragen.  
Dat betekende dat je , als je het nodig had, kon bellen naar de SPV-er of dat je aan kon schuiven voor 
een maaltijd of een spelletje daar waar je eerder was opgenomen. Ik heb dat altijd als een soort 
vangnet beschouwd. Als ik merkte dat ik tegen een crisis aan zat, dan wist ik dat ik daar gebruik van 
kon maken. Dan belde ik met de afdeling en dan spraken we af dat ik b.v.  om 23.30 uur terug zou 
bellen als het rustig was. Dan kreeg je een vertrouwd iemand aan de lijn die je niets uit hoefde leggen.  
 
Weet je, aan mij zie je niets. Ik val niemand lastig, zie er schoon en verzorgd uit net als zoveel 
anderen, ik noem ons  de “stille groep”.  
Er gaat nu zoveel aandacht naar de zgn. verwarde personen waardoor ik het idee heb dat die andere 
“stille” groep vergeten wordt. En dat is volgens mij toch de grootste groep binnen de GGZ, waar juist 
die eenzaamheid zo vaak voor komt en mensen niet weten hoe daar mee om te gaan, of waar ze in 
tijd van (psychische) nood aan kunnen kloppen.  
 
Sinds 2014 ben ik gestart met een training en heb ik geen hulp meer. Aansluitend heb ik een opleiding 
MBO4 specifieke doelgroepen met addendum ervaringsdeskundigheid.  
Ik heb de opleiding voltooid en ben daar echt trots op. Het was een dure opleiding die voor mij 
betaald is door de vrienden van Parnassia. Ik mag intervisie doen en herstelgroepen leiden.  
O ja, ik moet nog iets vertellen. Bij de start van de opnamen gebruikte ik 14 tabletten. Bij mijn ontslag 
nog maar 1. Dat medicijngebruik heb ik zelf, in overleg met de behandelaar, afgebouwd.  
 
Begin 2016 kreeg ik pijnklachten. Ik ben gaan zoeken en kwam terecht bij een psychomotorisch 
therapeut (PMT) , die mij uitlegde dat de klachten stress gerelateerd zijn. Helaas is die therapeut 
wegens ziekte gestopt en moest ik zelf op zoek naar een ander. Ik ben gaan bellen en heb een 
organisatie gevonden en  moest opnieuw een intake doen. Dat vraagt heel veel van mij, omdat mijn 
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psychische  klachten te maken hebben met een traumatische jeugdervaring. Het is echt heel erg 
zwaar om steeds opnieuw dit verhaal te moeten vertellen, het is steeds weer erg confronterend.  
 
Een paar weken geleden ging het ineens mis. ’s Middags had ik een gesprek bij de nieuwe therapeut  
van die nieuwe organisatie voor PMT. Tijdens het gesprek voelde ik dat het niet goed met me ging. Ik 
heb niets gezegd en zij hebben niets gemerkt. Ik ben toen zelfs nog naar een afspraak gegaan van 
mijn vrijwilligerswerk, maar toen ik thuiskwam was het echt foute boel.   
Ik ben toen gaan chatten met 113 online https://www.113online.nl omdat ik heel erg bezig was met 
zelfmoord. Je moest dan eerst een testje doen en ik scoorde heel erg hoog.  
Tijdens het chatten met 113 online  moest ik te lang op antwoord wachten, waardoor ik helemaal 
vastliep in mijn hoofd. Ik heb dat gezegd en zij zeiden dat ik onmiddellijk de Crisisdienst moest bellen. 
Dat heb ik toen gedaan. Ik ben telefonisch te woord gestaan door de Crisisdienst en ze zeiden dat ik 
naar ze toe moest komen. Ik trok het echt  niet om daarheen te gaan.  In overleg met de Crisisdienst  
heb ik toen thuis medicatie genomen en ben gaan slapen, met de afspraak dat als het weer niet ging 
ik zou bellen. Nee, er komt dan niemand naar je toe.  
De volgende dag op woensdag heb ik de hele dag in shock thuis doorgebracht. Donderdag pas heb ik 
een mail naar de nieuwe psycholoog van de PMT behandeling gestuurd. Zij heeft me teruggebeld en 
wilde me doorsturen, omdat  hun organisatie bij nader inzien toch niet de juiste behandeling kan 
bieden.  
Gelukkig kreeg ik toevallig een WhatsApp bericht van een kennis die vroeg hoe het met me ging. 
Vanwege mijn korte antwoord begreep die kennis dat het niet goed ging en zij heeft de dagen erna 
iedere dag contact met me opgenomen. Nee, de Crisisdienst belde niet terug de dag nadat ik ze had 
gesproken. Er is geen opvolging. Althans ik heb er niets van gemerkt.  
Gaat er eigenlijk een bericht naar de huisarts vanuit de Crisisdienst?  Dat weet ik niet. Nou ja, ik moet 
vrijdag naar hem toe voor medicatie dan zal ik het vragen. Jammer, maar de huisarts heeft geen 
Praktijkondersteuner en zelf ook weinig verstand van GGZ problematiek.  
 
Weet je wat fijn zou zijn?  Een plek waar je terecht kan als het even nodig is, als je je eenzaam voelt. 
Waar je gelijkgestemden vindt aan wie je niet alles hoeft uit te leggen en  waar je gewoon jezelf kan 
en mag zijn, waar je een kop koffie kan drinken en waar ervaringsdeskundigen 24/7 de opvang doen, 
die weten wanneer je echt doorgestuurd moet worden naar professionele hulp. Een Vriendenhuis. In 
sommige steden bestaat dit al. In Arnhem heet het hotel,  geloof ik en in Amsterdam een 
Vriendenhuis. Het zou mij heel veel rust geven als ik zou weten dat ik daar terecht kan als het nodig is.  

  

https://www.113online.nl/
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Willem is GGZ- ervaringsdeskundige . 

Dit is zijn verhaal.  
 
 
Een paar jaar geleden ben ik alles kwijtgeraakt, mijn huis, mijn paspoort, echt alles. Ik had helemaal 
niets meer. Ik heb toen een oud pand gekraakt.  
Op een moment werd ik psychotisch.  
Er kwam iemand van ambulante begeleiding langs en dat vond ik prima. Ik heb toen een tijdje bij de 
Bouman gewoond, wij noemden dat luilekkerland. Je hoeft niets en als je dat wilt, dan kan je daar 
alles krijgen zoals alcohol en drugs.  
Na een tijdje ging het beter en ging ik daar weg. Er was wel een diagnose gesteld “bipolair en 
paranoïde schizofrenie”. Ik begreep niet helemaal  wat dat was. Je krijgt medicatie en daarmee is het 
klaar. Er is niemand die je vertelt wat die diagnose  betekent voor je leven en welke effecten die 
medicijnen op je (kunnen) hebben. Je denkt: “”Ik ben gek verklaard en heb nu levenslang”. Er is 
niemand die je vertelt of er herstelmogelijkheden zijn en hoe je dat dan moet aanpakken. 
Al had er maar een folder gelegen waar de basisinformatie in staat over de diagnose  en met 
verwijzingen  waar ik meer informatie kan vinden, of waar ik andere mensen kan vinden die hetzelfde 
hebben meegemaakt en die hun ervaring willen delen.  
 
Weer een tijd later werd ik opgenomen in het Erasmus MC. Daar was het precies hetzelfde, helemaal 
geen informatie. Echt helemaal niets.  
Ik weet nu dat er  in Finland 1,5 jaar lang één op één begeleiding wordt gegeven aan mensen die een 
GGZ diagnose krijgen. Met opmerkelijke goede resultaten. 
 
Via Pameijer heb ik mijn huidige woning gevonden, waar ik heel blij mee ben. Dat was trouwens best 
snel geregeld, binnen een paar weken nadat ze hadden gevraagd waar ik graag wilde wonen had ik 
dit huis. Ik had mijn voorkeur voor deze wijk uitgesproken omdat mijn familie hier woont. Het valt mij 
op dat in deze flat komen steeds meer mensen wonen die ambulante begeleiding hebben, sommigen 
vanwege  een verslaving en anderen omdat ze een GGZ diagnose hebben.  
Ik heb veel hulpverleners gehad. Er is een groot verloop onder de hulpverleners. Zo heb ik mijn zesde 
psychiater en mijn vijfde begeleider. Ik heb altijd het meest gehad aan mijn SPV-er (Sociaal 
Psychiatrisch Verpleegkundig), die mensen weten van wanten. 
Waarom is er eigenlijk geen, zeg maar “strippenkaart” in de GGZ zorg?  Dat zou enorm helpen, juist 
omdat de behoefte aan hulp zo wisselend kan zijn bij mensen met psychische problemen. Soms gaat 
het zelfs zo goed dat  de ambulante begeleiding eigenlijk niet te hoeft komen. Met die strippenkaart 
bedoel ik een soort hulp op afroep; hulp waar je een beroep op kan doen als het nodig is.  
Ik doe af en toe mee aan activiteiten van een lotgenotengroep. Dat kan als je wat verder bent in het 
proces. Niets is verplicht, als je niet wilt, doe je niet mee. 
 
Ik heb ervaring met de Crisisdienst, die is er maar voor maximaal 4 tot 5 dagen. Je krijgt medicatie, 
medicatie om wat rustiger te worden, en dat is het.  Daarna moet je weer naar buiten. Nee, er is geen 
nazorg. Er is niet iemand die je na een paar dagen belt of alles o.k. met je is. Nee dat gebeurt niet.  
Ja, ook daar lopen ze tegen de wachtlijsten aan. Ik weet dat je In Dordrecht een buddy kan  krijgen via 
De Hoop, maar hoe dat precies werkt weet ik niet.  
 
Wat mij het meest heeft gestoord is dat er eigenlijk niet met je gesproken wordt. De diagnose wordt 
gesteld en daar hoort medicatie bij, en dat is dat. Dat een psychose niet zomaar uit de lucht komt 
vallen en dat er vaak onderliggende problematiek zoals trauma bij komt kijken, daar wordt volledig 
aan voorbij gegaan. 
 
Nu het weer wat beter gaat, zou ik mijn ervaringsdeskundigheid willen gaan inzetten, en ik ben dan 
ook van plan om de opleiding te gaan volgen.  
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Binnenkort ga ik mijn licht opsteken op een aantal plekken. Ik begin bij het Living Museum in 
Bennebroek bij Haarlem http://thelivingmuseum.nl/, dat is opgezet door een ervaringsdeskundige. Ik 
ga dat doen omdat ik heel graag een inloophuis in de wijk wil, een plek waar je naar toe kan, gewoon 
24/7. Misschien zelfs een paar dagen kan blijven als het nodig is. Waar je bezig kan zijn, een kop 
koffie kan drinken of een praatje maken, gewoon wat je wilt.  Er komen hier steeds meer mensen 
wonen die daar gebruik van kunnen maken. Als je het slim aanpakt, kan je het nog rendabel maken 
ook. In Arnhem is al zoiets en ook in Amsterdam. Vroeger had Pameijer heel veel projecten, maar nu 
is alles wegbezuinigd. Het lijkt me een mooi project om op te gaan zetten. Iets waar ik me echt voor 
wil inzetten, gewoon omdat het nodig is. Voorlopig ga ik dus mijn licht eens opsteken wat er allemaal 
al gebeurt op dit gebied elders in het land.  

  

http://thelivingmuseum.nl/
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Chrisje is als ervaringsdeskundige werkzaam in GGZ. 
Zij vertelt het volgende:  
 
 
In de aanloop naar mijn afstuderen van de reguliere MZ4-BBL opleiding tot Persoonlijk Begeleider 
Specifieke Doelgroepen aan ROC Midden Nederland, ben ik serieus gaan solliciteren naar een 
betaalde functie en die vond ik als peer support werker in Utrecht op een beschermd wonen (bw) voor 
mensen met autisme. 
Mijn passie voor het werken met mensen komt uit eigen ervaringen. Door mijn eigen herstel en 
succesverhalen, kwam het geloof weer terug in mijzelf en ik wilde dat (het liefst alle!) mensen die 
magie ook konden ervaren. 
 
Drie jaar geleden ben ik op een studiereis naar New York geweest. Mijn reisgezelschap bestond uit 
hulpverleners en GGZ cliënten. Met mijn achtergrond, autisme, was het best een avontuur om naar 
die drukke stad te gaan. Maar het ging hartstikke goed, ook omdat ik me heel goed had voorbereid. 
Daarnaast had ik gezorgd voor een goed vangnet: 2 ‘bodyguards’ waar ik terecht kon als ik in de 
knoop met mezelf zat of met anderen. In New York heb ik kennisgemaakt met verschillende projecten, 
waaronder The Rose House (https://rosehouserespite.org/). Dit laatste zag ik mezelf doen. En dat 
laatste en wel meer zaken tijdens deze reis, betekende voor mij een ware eye-opener, een life-
changing moment. 
 
Voor de duur van mijn opleiding, welke ik besloot te gaan doen naar aanleiding van de WRAP 
(Wellness Recovery Action Plan, een zelfmanagementplan en ook iets waarmee ik in New York 
kennismaakte en die ik mezelf zag geven), had ik een stageplek nodig. 
 
Via via kwam ik  terecht bij het pas opgezette Vriendenhuis in Amsterdam waar ik stage kon lopen bij 
Vriend GGZ, gesitueerd in een seniorentehuis (www.vriendggz.nl). Het Vriendenhuis is 24/7 open. Het 
is een plek waar je terecht kan als je nergens anders terecht kan. Je valt tussen wal en schip en zelfs 
de moeilijkste gevallen zijn welkom. Er zijn ook geen (lange) wachtlijsten. 
Tijdens deze eerste stage kon ik, door omstandigheden, mijn ervaringsdeskundigheid onbeperkt 
inzetten en uitgebreid kennismaken met hoe ik er zelf invulling aan kan geven. 
In mijn tweede stage, een psychiatrisch ziekenhuis in Rotterdam, ben ik meer naar de omschrijvingen 
gaan kijken van ‘wat is ervaringsdeskundigheid nu precies’, ook om helder te krijgen waar ik mij in het 
proces bevond. 
 
Door de 20- en 24-uursdiensten, kwam ik op een heel ander level met de cliënten in contact. Later 
kwam ik erachter door mijn studie, dat ik de presentatiebenadering al uitgebreid in mijn werk deed. 
 
Ik heb gekozen tussen twee totaal verschillende stages, omdat ik niet alleen graag het verschil wilde 
voelen, maar ook de overeenkomsten wilde zien. Op beide plekken vond ik onder mijn collega’s erg 
sociaal betrokken hulpverleners. Waar ik in het Vriendenhuis vaak alleen ervoor stond, het alleen 
moest uitzoeken, was het een ware verademing om in het psychiatrisch ziekenhuis zo’n breed scala 
aan verschillende disciplines te hebben. Echter waar een Vriendenhuis compleet op 
ervaringsdeskundigheid vaart en herstel, empowerment en hoop hoogtij viert, kwam ik in het 
ziekenhuis alleen maar angst tegen en een poging tot herstel, op een opgelegde manier. 
Angst onder patiënten, maar ook angst onder collega’s. Alles moet namelijk via regels en protocollen. 
De hulpverlener moet zich ook veilig voelen. Iedereen moest een naambordje op, maar op een 
gegeven ogenblik heb ik deze afgedaan. Ik wil mij niet verschillend voelen van een patiënt, die in 
eerste instantie ook mens is. Ik sta niet boven hen, ik beweeg mee met hen en ben al blij met kleine 
vorderingen. 
Het gevaar met een overvloed aan regels en protocollen is niet zo zeer in het moment zelf, want 
iemand zonder houvast, kan daar veel uit halen aan structuur. 

https://rosehouserespite.org/
http://www.vriendggz.nl/
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Het gevaar zit ‘em in de schijnveiligheid die je opbouwt in een psychiatrisch ziekenhuis. Echter op het 
moment dat het tijd wordt dat je de wijde wereld weer in wordt gestuurd en opgenomen moet 
worden door de samenleving, dan bestaan in ene al die regels, protocollen en structuren niet meer. 
Dan heb je ineens weer zoveel vrijheid en moet je je eigen regels bepalen. Als mensen dit niet aan 
kunnen, gaan ze in de ogen van de maatschappij rare dingen doen.  Dan val je in een gat en de kans 
om dan sneller weer terug opgenomen te zijn (wat je kent als veilig) is dan een stuk groter. 
Ik heb zelf gelukkig een groot netwerk, maar niet iedereen heeft een vangnet waar je terecht kan als 
je het nodig hebt. Je staat er dan werkelijk waar helemaal alleen voor en moet het zelf oplossen, 
terwijl je dat niet altijd kan of niet altijd weet hoe het moet. 
In een psychiatrisch ziekenhuis heb je ook totaal geen privacy, daar gaan de begeleiding vanuit hun 
regels/protocollen over de grenzen heen van de patiënt. Door het gebrek aan privacy kan je 
vertrouwen in mensen geschaad worden en daardoor heb je het moeilijk  als je weer zelfstandig gaat 
wonen. 
Soms worden er bij een ontslag uit een instelling wel afspraken gemaakt dat iemand bij een terugval 
of als die een time out nodig heeft, dat diegene dan terug kan komen, maar eigenlijk doen ze dat 
liever niet. Dit heeft te maken met doorstroming en de opvulling van bedden, wat soms belangrijker 
lijkt dan het belang van de persoon.  
In mijn werk op een BW, een voorbeeld van een mevrouw die uit een kliniek kwam, autisme en 
psychosegevoelig, in de eerste week escaleerde het al voor mevrouw. Het gaat anders dan anders, 
spanning loopt te hoog op, niet alles was goed overgedragen tussen de instellingen en ze verviel in 
psychosegedrag, een oud patroon van haar. Ze had niemand waar ze bij terecht kon voor een time-
out, in de eerste instantie niet in de kliniek, maar ook niet bij de behandelende instelling. Ze werd 
rond geschoven als een ding, want de papierwinkel was nog niet rond. Begeleiding werd ook onrustig, 
want ze hebben zorgen over de wijk en de andere bewoners. Allemaal hele goede redenen, maar ik 
ben veel geïnteresseerder in waarom het bij mevrouw escaleerde en wat we kunnen doen met zijn 
allen, ook mevrouw zelf, om te zorgen dat het niet meer escaleert. 
 
Eigenlijk zou er rond iedereen een vangnet moeten zijn, niemand uitgezonderd. Bodyguards, om in 
mijn eigen oplossing te spreken. We spreken over een samenleving vanuit de politiek over participatie 
en de zorg dichterbij halen, maar dat gevoel heb ik nog steeds niet helemaal. Er zijn genoeg 
initiatieven, welke goed werken, maar dat zijn maar druppels op een gloeiend hete plaat en alles lijkt 
langs elkaar heen te werken i.p.v. samen. 
 
Ik denk dat op veel vraagstukken die er nu spelen, een vriendenhuis een ware oplossing kan zijn. 
Een Vriendenhuis heeft vele functies, waaronder een woonfunctie, een dag- en werkbesteding. 
De woonfunctie kan kortdurend zijn, net zoals de Rose House dienen als een tussenvoorziening om 
opname te voorkomen, een time-out, maar het kan ook verschillende jaren duren of alles ertussen. 
Het voordeel van ervaringsdeskundigen op de werkvloer, is dat ze weten wat het is om dakloos te zijn 
of weten wat een psychose is. Ze weten welke valkuilen er onderweg zijn op de weg naar herstel. 
Ze signaleren en maken het bespreekbaar. Het publiek is heel divers, omdat alle achtergronden 
welkom zijn. Het kost 20 euro per dag om in een Vriendenhuis te wonen. Van die 20 euro krijg je 
boodschappengeld terug, waar je eten voor kan kopen. Wil je ondersteuning op verschillende 
gebieden, dan kan dat via de Wmo. 
 
Mijn tip is om tijd en ruimte te geven aan de mens. Dat kost geld, maar het is een investering. Het 
effect op lange termijn is zo groot, dat het goedkoper is dan iemand die telkens terug komt en weer 
zorg nodig heeft. In plaats daarvan kan diegene terugkomen om bijvoorbeeld een andere persoon die 
lijdt, te helpen/ondersteunen. Wie gaat voor korte termijnsuccessen, zal nooit een lange termijn 
succes worden. 
  
Mijn droom is dat het liefst in elke stad een of meerdere Vriendenhuizen zijn. Het liefst ook eentje in 
Rotterdam e.o. Waar ik heel veel voor mijn peers kan betekenen, maar waar ik zelf ook terecht kan 
als ik in de knoop met mezelf zit. Het is namelijk een wisselwerking, wederkerigheid. En ook al stel ik 
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niet direct een hulpvraag, ik merk dat ik vaak in het werk door de manieren van mijn peers een 
oplossing kan vinden voor mijn eigen hulpvraag. 
 
De inzet van ervaringsdeskundigheid is een must. Wilma Boevink is ervaringsdeskundige 
(http://www.e-hulp.nl/partners/wilma-boevink/) en werkt als wetenschapper bij het 
Trimbosinstituut. Ze is bezig met het opzetten van een vakvereniging van ervaringsdeskundigen 
(http://www.ervaringswerkers.org/) en zij is een voorbeeld voor veel mensen zoals ik. En er zijn nog 
meer mensen die hierin mooie en bijzondere stappen (mogen) maken en ik weet dat ik daarin ook het 
een en ander kan betekenen. 
 
Dat is de reden waarom ik niet anoniem in mijn verhaal wil zijn. Ik ben al te vaak anoniem geweest en 
dat maakte mij in mijn geval ook als niet gezien, niet (h)erkend. 
Mijn naam en gegevens zijn daarom bekend bij de Brede Raad 010. Mocht u nog vragen hebben 
n.a.v. mijn verhaal of opmerkingen, dan kunt u zich via hun altijd tot mij wenden. 

  

http://www.e-hulp.nl/partners/wilma-boevink/
http://www.ervaringswerkers.org/
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Bijlage 1 – Overzicht ontvangen signalen 
 
Signalen (O)GGZ  
Onderstaand de signalen die je toegestuurd hebt gekregen, aangevuld met nieuwe signalen. De 
nieuwe signalen staan schuin gedrukt. 
 
 
Preventie en opname 
In de regio Rotterdam wordt het aantal bedden met 800 verminderd.  
Diverse onderzoeken tonen aan dat er nog geen adequate outreachende opvang aanwezig is, terwijl 
dit wel door de GGZ is toegezegd.  
 

- Wachtlijsten opnames – bekend is dat crisisopnamen doorgestuurd worden naar buiten de 
regio – Bedden vermindering. 
 

- Kortere opnames? (worden mensen te vroeg naar huis gestuurd?) 
 

- Bij opname van één van de ouders wordt er onvoldoende op de kinderen gelet en/of 
maatregelen getroffen voor opvang 

 
- Extra kosten medicijnen, buiten de eigen bijdrage 

Lithium – 80,- euro per jaar (noodzakelijk medicijn ter voorkoming van een psychose) 
Vraag: nog meer uitzoeken 
 

- Wat er niet meer is: 
o gesprek en bed op recept 
o nazorg na opname, alleen bereikbaar tijdens kantoor uren 

 
- Crisiscentrum maximaal 3 tot 5 dagen opname 

 
- Telefonische hulpdienst werkt matig 

 
- Wachtlijst FACT-team 

FACT-teams hebben een grotere caseload gekregen 
 

- Aantal zelfdodingen neemt toe   
 

- Onbekendheid met onafhankelijke cliëntondersteuning 
 

- Gebruik van internet bij het vinden van de VraagWijzer en een goede kennis van de 
Nederlandse taal is een belemmering 
 

- Eigen risico van 385,- euro per jaar 
Het is een keuze tussen opname of drank of drugs?  
Mensen met een kleine portemonnee worden zo zorgmijders. Eerst moeten hulpverleners 
mensen motiveren, dan haken zij af want: helaas, het kost u 385,- euro 
  

- Mensen motiveren kost al veel tijd, maar de tijd tussen hulp willen en hulp krijgen duurt te 
lang: verwijzing, na weken pas een telefonische intake, weer wachten, dan een intake op 
locatie en dan pas hulp. 
 

- Gratis tolken zijn er niet meer, dit kan problemen opleveren bij de hulpverlening. 
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Uitstroom 

- Wachtlijsten voor Beschermd Wonen 
 

- Wachtlijsten voor een eigen woning 
 

- Wmo – indicatie voor maximaal 5 jaar wordt in de startfase vaak korter gegeven. Dat  
geeft bij deze groep veel spanning en stress 

 
 
Zelfstandig wonen - vrijwilligerswerk en betaald werk 

- PIT – thuiszorg = speciale thuiszorg voor GGZ –cliënten 
 

- Onvoldoende sociale huurwoningen (lange wachttijden) 
Vaak sociaal zwakke complexen en/of buurten – niet te verwachten dat men daar terug kan 
vallen op de buren. 
 

- De doelgroep kan slecht sociale contacten onderhouden. Eenzaamheid – sociaal isolement is 
het gevolg. 
 

- Onvoldoende dagopvang 
 

- Respijtzorg: Waar is die te vinden? Biedt het een veilige omgeving? 
 

- Stigmatisering: 
o problemen bij het vinden van werk 
o maar ook, zeker door de excessen die hebben plaatsgevonden, angst voor de 

doelgroep 
 

- Mensen moeten eerst lang wachten op een eigen huis en dan pas mag je bijzondere bijstand 
aanvragen. Weer acht weken wachten 
Dit betekent dubbele kosten huur . . . of een kale woning 
 

- Indicaties voor dagbesteding duren maanden, ook als dit een indicatie – goedkeuring voor 
vrijwilligers werk is 
Is pre – indicatie een alternatief? 
 

- Stigmatisering: 
De gemeente Rotterdam heeft een zonekaart gemaakt waarin beschreven waar een GGZ – 
cliënt na opname een nieuwe woning krijgt toegewezen: 
- dit kan betekenen dat men verder van familie komt te wonen 
- dit kan betekenen dat men niet terug kan keren naar de oude, vertrouwde buurt 
- het betekent ook dat vrije vestiging voor een GGZ- cliënt niet mogelijk is 
Hoezo ben ik anders?  
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Bijlage 2 – Overzicht aanwezige organisaties 4 oktober 2016  
 
 
 

Naam organisatie 

N.B.  Per organisatie hebben meerdere personen deelgenomen 

 

Basisberaad / Platform cliëntenraden 

Bavo Europoort 

Beleidsraad Bavo Europoort 

Cliënt Indigo 

Cliëntenraad Antes  

Cliëntenraad Bavo Europoort 

Cliëntenraad Bavo Europoort kbb  

Cliëntenraad Corridor 

Cliëntenraad Dok 

Cliëntenraad  

Cliëntenraad Lucertis  

Cliëntenraad Pameijer Sociale Psychiatrie 

Cliëntmedezeggenschap Yulius 

Cliëntenraad CvD 

Familieraad Parnassiagroep 

GGZ Delfland 

Maatgeving Beleidsadvies 

NAS Pauluskerk 

PiP-i-Psy 

Reakt 

Taskforce GGz LPGGz 

Vriend GGZ / Vriendenhuis 

Ypsilon 


