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Wat is het perspectief van waaruit u kijkt (bijvoorbeeld, wetenschap, praktijkdeskundige, en welke 
achtergrond)? 

Ik ben klinisch psycholoog en hoogleraar innovatie in de GGZ. Mijn positie is zowel onderzoeker als 
clinicus. Ik heb een bijzondere affiniteit met de visie dat het dagelijks leven functioneren van mensen 
met een psychische kwetsbaarheid en hun betrokkenen, cruciaal is voor optimale zorg. Ik ben van 
mening dat moderne GGZ-hulpverlening teveel gericht is op het managen van wat mis loopt in het 
hoofd van mensen, te weinig op het ondersteunen en ontwikkelen van weerbaarheid voor 
kwetsbare mensen en hun omgeving. We laten hen te vaak in de steek of bieden antwoorden waar 
niet echt naar gevraagd wordt (noem het maar aanbod- in plaats van vraaggerichte zorg). 

  

Wat zou u, met de kennis van nu, het kabinet ten aanzien van de effecten van de generieke 
lockdown op kwetsbare groepen adviseren om precies weer zo te doen dit najaar, om een opleving 
te voorkomen of, mocht hij komen, snel in te dammen? Welke elementen in de aanpak van de 
lockdown zijn wat u betreft waard om vast te houden, te herhalen of uit te bouwen en waarom?  

Het allerbelangrijkst is dat we in deze omstandigheden leren wat we in een 1.5 meter maatschappij 
kunnen en moeten doen in de zorg. Deze situatie (of deze van een maand geleden) is mogelijk de 
beste en meest genormaliseerde situatie in de volgende 2-3 jaar. Er zijn in mijn overtuiging voor de 
modus waarop de GGZ tijdens deze crisis opereert, 3 situaties: 1) complete lockdown (een (tijdelijke) 
situatie waarin ook voedselwinkels gesloten zijn, enkel verplaatsingen uit nood kunnen gebeuren en 
er een ‘avondklok’ bestaat) met enkel urgente en medisch noodzakelijke interventies; 2) zorg in een 
1,5 meter maatschappij, hetgeen voor een prioritair beroep als de GGZ betekent dat reguliere zorg 
geboden wordt met de nodige bescherming (zoals ook in een groot warenhuis: mondkapje of achter 
het scherm, 1.5 meter afstand bij voorkeur, veel handenwassen); en 3) reguliere zorg (zoals voor 
COVID). In principe is ambulante zorg dus niet anders dan klinische zorg. Enkel in situatie 1 wordt 
zorg uitgesteld of wordt er getriageerd/geprioriteerd. In situatie 2 niet. In situatie 2 moeten ook 
reguliere problemen van de GGZ (wachtlijst, prioriteren naar ernst) gemanaged blijven (zoals we dat 
ook voor COVID hadden moeten doen). De verantwoordelijkheid (zorgplicht) is in principe een 
verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie en niet van de individuele medewerker. Deze laatste 
kan door persoonlijke omstandigheden ‘verschoningsgronden’ hebben. 

We verwarren de situatie constant. 

De reguliere GGZ zorg is niet onder de betere omstandigheden van de pandemie (eind mei-begin 
juni) hersteld (zie o.a. analyses van Trimbos en MIND). Voor sommigen wordt dan ook een 



heropflakkering van COVID een argument om nog restrictiever te worden. Mijn argument is dat 
vanaf eind april een 1,5 meter GGZ had moeten ontwikkeld worden en dat er geen enkele reden is 
om op te schalen wanneer cijfers ernstiger worden. Enkel wanneer het land in volledige lockdown 
zou gaan, kan opschalen overwogen worden. Maar omdat de GGZ bijzonder traag was in het 
implementeren van een regulieren 1.5 meter zorg, is deze situatie nooit echt gerealiseerd en komen 
we in de paradoxale situatie dat maatregelen versoepeld moeten worden, terwijl de pandemie 
cijfers slechter worden. 

Een belangrijk probleem is de onduidelijke communicatie tussen RIVM, overheid en richtlijnen 
waarbij de RIVM communicatie soms sterk afweek van de inschatting van internationale experten. 
En hierdoor ontstaat een inconsistente praktijk. Het kernprobleem was het begrip ‘medisch 
noodzakelijk handelen’ dat voor velen geïnterpreteerd als iets anders dan een ‘prioritair beroep’. 
Omdat ons werk (medisch) noodzakelijk is/was zijn we een prioritair beroep – en dat heeft (ook voor 
het personeel in de supermarkt of de vuilnisophalers niets te maken niets te maken het feit dat 
mensen dood gaan als dit brood niet verkocht wordt of deze vuilnis pas na 1 week opgehaald 
wordt). Het betekent dat onze reguliere professionele bijdrage cruciaal is. 

Een andere verwarrende situatie is de communicatie rond eHealth. Om allerlei redenen 
(kostenbeheersing, wachtlijstbeleid) wordt eHealth gestimuleerd. Ten onrechte wordt eHealth 
beschouwd als een zinvol alternatief als het in de praktijk gebruikt wordt als enig alternatief (omdat 
reguliere zorg niet kan). Communicatie gaat bijvoorbeeld over het recht op eHealth. Niet over het 
even grote recht op face-to-face zorg als iemand zich daar beter bij voelt. De norm voor elke 
behandeling is immers informed consent. Opgelegde eHealth is aanbod- en niet vraaggerichte zorg.  

(zie ook www.sociaalweb.nl/blogs/de-ggz-in-conflict-met-zichzelf-hebben-hulpverleners-behoefte-
aan-surrogates) 

  

Wat zou u, met de kennis van nu, adviseren om – op het gebied van de generieke lockdown - dit 
najaar anders, of nieuw te doen – om een opleving te voorkomen of, mocht hij komen, snel in te 
dammen? En waarom? 

We zijn niet eens in staat om Corona onder controle te houden in de periode dat het virus het 
zwakste is en het samenleven van mensen minder risico gedrag vertonen (althans alternatieven (in 
open lucht hebben) en niet verplicht in gesloten ruimten dicht bij elkaar). Ik kan moeilijk inschatten 
of en in welke mate het Corona-virus in de winter aan sterkte zal toenemen (de kwetsbaarheid van 
mensen zal wel groter zijn en de leefwereld kleiner waardoor infecties toe zullen nemen). De 
verwachtingen zijn niet positief. Maar is het mijn overtuiging dat het virus met basis hygiënische 
maatregelen (indien deze voor handen zijn) kan worden ingedamd. Zoals aangegeven is de 
belangrijkste uitdaging de middenweg te vinden tussen fysieke afstand zonder sociale afstand. Niet 
voor iedereen is Corona negatief. Sommige psychisch kwetsbare mensen leven op nu ze minder op 
hun tippen moeten lopen om te beantwoorden aan de maatschappelijke normen. Anderen missen 
de sociale contacten en de structuur die een deel van hun broze weerbaarheid vormt. Het 
samenleven op enkele vierkante meter brengt sommigen dichter bij elkaar. Voor anderen is het een 
hel (traumatisch) zonder de gebruikelijke escape van voor Corona. 

De situaties maken duidelijk dat de kern van het psychisch functioneren (kwetsbaarheid en/of 
weerbaarheid) in het dagelijkse leven gelegen is. Daarom moet ook de hulp zich daarop 
concentreren. De psychiatrie moet blijvend present en in het leven van mensen geïntegreerd 
aanwezig zijn. De GGZ moet bij de volgende lockdown haar positie als prioritair beroep waar maken. 



Maar de GGZ niet alleen. Misschien even belangrijk is dat bij de volgende lockdown de mantelzorg in 
stand gehouden blijft. De hygiënische maatregelen zouden bij een opflakkering van Covid 
grotendeels voldoende moeten zijn en wel fysieke afstand (1,5 meter is niet onoverkomelijk) maar 
geen sociale afstand te realiseren. 

Dit draagt bij tot een presente zorg in het dagelijkse leven. Cruciaal hierbij is een triadische 
samenwerking op basis van shared decision making.  

 


