
HET BELANG VAN EEN KLINISCHE 
OPNAME
De plaats van de kliniek binnen de ambulantiserende GGZ



Is klinische zorg nou 
echt zo slecht?
Opname is slecht

• ' Een opname moet zoveel mogelijk voorkomen worden‘.

• ' Opname is ook schadelijk‘.

• Klinische en ambulante zorg staan lijnrecht tegenover 
elkaar.

• Klinische zorg in verdomhoekje.

• Vanuit mijn eigen, practised based, andere ervaring.

• Geschiedenis van een slechte reputatie.



Indeling

Beleid

Zorgorganisatie

Patient



Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid 
bevorderen en lijden verlichten.

Ik zal aan de patiënt geen schade doen.

Opname geeft klinische verbetering Opname is schadelijk



Wat is klinische verbetering?

Verbetering functioneren:   
• GAF score *

• HRQoL **

• SIP
• SF-36
• Qoli’s
• Etc

* Reliability of The Global Assessment of Functioning Scale, Woldoff, thesis, 2004
** How useful is the concept of quality of life in psychiatry?, Katschnig, et. al. 1997 A history of health-related quality of life outcomes in psychiatry, Revicki et. al. 2014
*** Richtlijn psychiatrische diagnostiek, 2015 
**** De Health of the Nation Outcome Scales  (honos) als instrument voor ‘routine outcome assessment’, mulder et. Al. 2004

Symptoom reductie: ***
• APA
• CAN
• HoNos ****
• Etc



Onvervulde zorgbehoefte

• Bij langdurige zorgafhankelijke GGZ-clienten is 42% van de zorg behoefte niet vervuld.

• Vooral onvervulde zorgbehoeften op de terreinen gezelschap, zingeving/herstel, 
activiteiten overdag, psychisch onwelbevinden en intieme relaties. 

• Het percentage onvervulde zorgbehoefte ligt bij intramurale patienten iets hoger (17% vs
16%)

• Op elk van deze terreinen is het percentage onvervulde zorgbehoeften bij intramurale 
patienten ook iets hoger dan bij de andere LZA-cliënten. *

* Toekomstverkenning GGZ, 2010



Geeft opname symptoom reductie? 
• HoNos geeft een redelijke tot goede betrouwbaarheid en validiteit *

• Voldoende concurrent validiteit van HoNOS met BPRS (r=0,8) en de GAF (r=-0,7) 

• Een klinisch significante verbetering komt overeen met een ES>0,5

• Honos: 12 items met een 5 punt Likert-scores

• 4 klinische schalen:
• Gedragsproblemen met de items:

• 1. Agressief, agiteert en hyperactief gedrag,
• 2. Zelfverwonding, 
• 3. Verslavingsmiddelen. 

• Beperkingen met de items: 
• 4. Cognitieve problemen
• 5. Lichamelijke problemen.

• Symptomatologie met de items
• 6. Hallucinaties en wanen, 
• 7. Depressie en item 
• 8. Overige psychische en gedragsproblemen

• Sociale problemen
• 9. Relatie en sociale problemen, 
• 10. Algemene Dagelijkse Levensproblemen
• 11. Woonproblemen, 
• 12. Problemen met dagbesteding. 

*De Health of the Nation Outcome Scales  (honos) als instrument voor ‘routine outcome assessment’, mulder
et. Al. 2004



Symptoom reductie bij klinische behandeling 

• Nusselder 2021 (NL)

• Dean 2020 (UK)

• Hermes, 2017 (NL)

• De Beurs 2018 (NL)

• Boon 2019 (NL)

• Trauer 1999 (UK)





Kliniek: primum non nocere

schadelijk & stigmatiserend traumatiserend

* Perceptions of hospitalization-related trauma and treatment participation among individuals with 
psychotic disorders, Paksarian et. al. 2014

• Bijna 70% van patiënten met eerste psychose heeft 
een opname als traumatiserend of sterk 
verontrustend ervaren. *

• Dit geldt met name voor dwangtoepassingen *



Zorgorganisatie niveau
Wat kunnen we zeggen als klinische zorg vergeleken wordt met ambulante 
zorg?

• Alternatief voor een klinische opname is intensieve behandeling thuis (IBT)

• Een andere vergelijking voor klinische zorg kan gemaakt worden met (F)ACT zorg. 



IHT overzicht 

?
• Johnson, 2005 (UK)
• Murphy, 2015 

• Stultz,2019 (CH) • Cornelis, 2021 (NL)



Er is geen verschil tussen IBT en klinische opname 



Mogelijk zijn patienten meer tevreden met 
IBT zorg



Alternatieve zorg (F)ACT

• Anno 2014 is naar schatting 15 tot 20 % van alle mensen met ernstige psychische 
aandoeningen in zorg bij een FACT-team. *

• Meest onderzochte model binnen de psychiatrische zorg voor EPA.**

• 1e generatie studies: verschillende RCT in Amerika waarbij eem significant betere 
zorg tov care as usual.

• 2e generatie studies: Verschillende RCT’s in Engeland geen significante betere zorg 
tov care as usual.

* Trendrapportage Trimbos Instituut, 2020
** Proefschrift: Assertive Community Treatment in the Netherlands, Vugt, 2015



2e generatie studies FACT

• Fekete, 1998 (US) • Killlaspy, 2006 (UK)
• Drake et al. 1998 (US)
• Morse et al. 2006 (US)

• Dekker, 2002 (NL)
• Sytema, 2007 (NL)
• Essock, 2006 (US)





Beleidsniveau
Hoe zijn we hier gekomen?

• Beslissing en beleid intramurale zorg Nederland, bestuurlijk akkoord 2013-2014

• Beloop van deinstitualisatie in Nederland en  Europa



Bestuurlijk akkoord toekomst GGZ 2013-2014

• ‘Zorgverzekeraars en zorgaanbieders delen de ambitie om de huidige totale 
beddencapaciteit in de periode 2020 fors af te bouwen met een derde ten opzichte 
van de bedden in 2008.’

• ‘Tijdens de behandeling van de complexe zorgvraag van de patiënt wordt er 
zoveel mogelijk gestreefd naar een aanpak waarbij ambulante behandeling 
uitgangspunt is. Daardoor kan het aantal bedden worden afgebouwd en de zorg 
worden omgezet naar ambulante hulp.’

• ‘Als het onontkoombaar is wordt een patiënt klinisch behandeld.‘

• ‘Mensen met een psychische aandoeningen willen zoveel mogelijk deelnemen aan 
en wonen in de maatschappij.’



Motieven voor ambulantisering *

• In de eerste plaats is de overweging dat een verblijf in de kliniek, ook als daar goede zorg 
wordt geboden, de kwaliteit van leven, de behandeling en het herstel van cliënten niet ten 
goede komt.

• Ambulante hulp biedt in dit opzicht veel meer mogelijkheden om aan te sluiten bij de 
fysieke, sociale en maat- schappelijke omstandigheden van cliënten en hun daaruit 
voortkomende praktische, psychiatrische en sociaal-maatschappelijke hulpvragen.

• Daar komt bij dat onderzoek in de loop der jaren heeft laten zien dat mensen met ernstige 
psychische aandoeningen – ook diegenen die langdurig in een intramurale setting 
verblijven – zelf doorgaans een sterke voorkeur hebben voor zelfstandig wonen en 
ambulante hulp

• De actuele belangstelling voor de mogelijkheden tot ambulantisering komt echter niet 
alleen voort uit zorginhoudelijke motieven maar ook uit financiële overwegingen.

* Trendrapportage GGZ 2012, Trimbos instituut



Voorwaarden deinstitualisatie*

• 'Community based care' moet voorhanden zijn.

• De zorgverlener moet toewijding voelen voor verandering.

• Politieke ondersteuning op hoogste en breedste niveau cruciaal.

• Goede timing is essentieel.

• Financiele middelen zijn noodzakelijk.

* Innovation in deinstitutionalization: a WHO expert survey, 2014



Deinstitualisatie in Europa
• Deinstitualisatie in Europa te komen tot stand door een verschuiving van patienten naar andere 

voorzieningen.*

* Schifting care from hospital to the community in Europe: Economic challenges and opportunities, Medeiros et.al, 2008
**Policies and practises for mental health in Europe-meeting the callenges

Groep 1:
Landen met laag aantal 
bedden en weinig 
alternatieve zorg.

Groep 2:
Landen met laag aantal 
bedden met verschuiving 
naar ambulante zorg.

Groep 3:
Landen met zowel hoog 
aantal bedden als hoog 
ambulante zorg.

• Echter concludeert WHO in hetzelfde jaar dat er 3 groepen landen te indentificeren zijn. **



Deinstitualisatie in Nederland
• Tussen 1999 en 2002 ‘spontane’ klinische beddenreductie, terugkijkend lijkt vooral dit financiële 

stimuleringsbeleid succesvol te zijn geweest.

• Vanaf 2012 geen evidente stroombeweging van kliniek naar beschermd wonen.*

* GGZ Trendrapportage 2010, Trimbos instituut
* Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2019, Timbos instituut



Zorg is complementair en niet alternatief

• Aangetoond dat klinische en ambulante zorg 
geen ‘plus/min model is’

• Hogere capaciteit ambulante zorg correleert 
met hogere capaciteit klinische zorg *

• Nederland scoort met name op ambulante 
zorg i.v.m. klinische zorg hoger dan andere 
landen

* The Relationship Between Hospital and Community Psychiatry: Complements, Not Substitutes? Perrera 2020



Als we terugkijken in 2022*

Waar zijn intramurale patienten gebleven?

• In de periode tot 2010 is er een verschuiving geweest naar beschermd wonen maar na 2010 is de 
verschuiving gestabiliseerd.

• Wel wordt er een forse stijging gezien ' Volledig Pakket Thuis' ( 29% in 2018) binnen RIBW

• Kijkend naar zorgkosten stijgt aandeel ambulante t.o.v. klinische zorg steeds verder.

* Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2019, Trimbos Instituut.



Zijn de zorgbehoefte van patienten
vervuld ?*

• 40% van de patienten heeft een onvervulde zorgbehoefte.

• De onvervulde zorgbehoefte liggen overwegend op het 'sociale domein'

• De ervaren zorgbehoefte is op 5 van de 13 aspecten op leefgebied verbeterd: 
sociale contacten, financiele situatie, persoonlijke verzorging, seksualiteit en 
intimiteit, geschikte huisvesting en ontvangen zorg (4% - 7%)

* Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2019, Trimbos Instituut.



Zijn de beoogde doelen van ambulantisering in 
Nederland behaald?*

' Een belangrijke, terugkerende bevinding in de 5 monitorjaren is dat er in het leven van 
mensen met een ernstige psychiatrische aandoening nauwelijks verbeteringen ten goede 
zijn aan te wijzen.

* Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2019, Trimbos Instituut.



Maar wat moeten we dan???

• Er zijn verschillende modellen voor indeling van intramurale zorg.

• We hebben het IBT en FACT model wat voor een bepaalde patienten populatie 
geschikt is.

• Of we houden wat we hebben?



Conclusie
• Klinische behandeling is niet evident goed of slecht.

• Klinische zorg is niet beter dan of slechter als alternatieve (ambulante) zorg.

• Pas op voor bestuurlijke besluiten, ze zijn gebaseerd op visies.

• Klinische en ambulante zorg zijn complementair en niet alternatief.

• De vraag is nog steeds wat is de taak voor psychiatrie? 

• Stop de discussie.



Discussie



Dank!


