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“Ik denk dat mensen met
psychische kwetsbaarheden veel

baat kunnen hebben bij een
goede implementatie van

bijvoorbeeld Welzijn Nieuwe Stijl,
herstel en netwerkzorg.
Maar ondanks de bewezen

lippendienst, worden de vernieu-
wingen niet goed geïmple-
menteerd. Daarom is het tijd

voor een tegengeluid.”

– pagina 1 5 –
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1 . Inleiding

Vorig jaar begon ik de website Mijn bondgenotenblog.

Ik wilde gaan bloggen over herstel, empowerment en ervarings-

deskundigheid. Daarnaast denk ik dat er behoefte is aan goede, eerli jke

informatie over geestelijke gezondheidszorg. Ik ken bijvoorbeeld geen

Nederlandse website die onafhankelijk en overzichtelijk informatie

verstrekt over psychofarmaca. Er zijn alleen een paar Engelstalige sites,

zoals Mad in America van Robert Whitaker en rxisk.org van David Healy.

In dit jaarverslag lees je welke plannen ik voor 2020 had met Mijn

bondgenotenblog. Ook lees je wat ik van deze plannen terecht bracht.

Maar de hoofdmoot van Tijd voor een intelligent tegengeluid.

Jaarverslag 2020 gaat over iets anders. In dit verslag, dat over het

opstartjaar van Mijn bondgenotenblog gaat, sta ik vooral stil bij mijn drijf-

veren. Welke problemen voor herstel van een psychische kwetsbaarheid

zie ik in het sociaal domein en de ggz? Wat wil ik precies gaan betekenen

met Mijn bondgenotenblog?

Daarmee gaat dit jaarverslag vooral over de raison d’être, het

bestaansrecht, van de website die ik in dat jaar begon.

Colofon

Tijdvooreen intelligent tegengeluid.

Jaarverslag 2020 is een eigen

uitgave.

Auteur: Chris Jongema.

mijnbondgenotenblog@gmail.com

www.mijnbondgenotenblog.com



2. De Kanteling

Januari 201 5. De Kanteling werd een feit. Maatschappelijke onder-

steuning, participatie en de Jeugdzorg waren niet langer de verant-

woordelijkheid van het rijk. Deze taken werden gedecentraliseerd.

Nederlandse gemeenten gingen de Jeugdzorg en de dagbesteding voor

mensen met een psychische kwetsbaarheid vormgeven.

Hierbij deed onze overheid twee beloftes.

Allereerst zou de overheid dichterbij de mensen komen te staan.

Samen met de burgers zou ze een ‘inclusieve samenleving’ maken, een

samenleving waarin iedereen volop ‘meedoet’.

De andere belofte was dat de eigen kracht van mensen versterkt

zou worden. Er zou, zo beloofde de overheid, gekeken worden naar de

kwaliteiten en mogelijkheden van mensen.

Experimentele fase

En dit had allemaal gekund.

In de jaren voorafgaand aan de Kanteling werd er namelijk volop

geëxperimenteerd in het sociaal domein.

Zo herinner ik mij het frontlijnteam in Leeuwarden. In dit prototype

van de huidige sociale wijkteams kregen sociaal werkers de vrije ruimte

om flexibel in te spelen op de ondersteuningsvragen van wijkbewoners.

En de vrije ruimte wierp zijn financiële vruchten af. Alleen al aan het

voorkomen van huisuitzettingen verdiende het frontlijnteam elke euro

twee keer terug, bleek uit naar ik meen een KPMG-onderzoek.

En er waren de organisaties door en voor mensen met een psychi-

sche kwetsbaarheid. Deze herstelgerichte initiatieven werden door

mensen met een psychische kwetsbaarheid zelf draaiende gehouden.

Ervaringsdeskundige inzet was bij deze organisaties niet nieuw, raar en

bedreigend, zoals bij veel ggz-instellingen. Ervaringsdeskundigheid was

bij organisaties voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid

vanzelfsprekend en gewoon. Het was er de norm.

Kortom, voorafgaand aan de Kanteling waren de kaarten goed

geschud. Maar hoe gingen Nederlandse gemeenten om met de kansen

die ze in januari 201 5 in de schoot geworpen kregen?
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Uitsluiting

De gemeenten pakten hun verantwoordelijkheid niet. Ze begonnen

mensen met een psychische kwetsbaarheid te discrimineren en te

stigmatiseren. Ze wilden cliënten van het sociaal domein niet includeren.

In de eerste jaren van de Kanteling gooiden veel gemeenten

cliënten van het sociaal domein uit de advies- en cliëntenraden van

ditzelfde sociaal domein.

Bakker e.a. (201 6, p. 1 1 ) schrijven in hun Movisie-publicatie Watwerkt bij

cliëntenparticipatie:
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“Moeili jk bereikbare doelgroepen (in het bijzonder migranten,

ggz-cliënten, dak- en thuislozen en verstandelijk gehandicapten)

zijn niet of nauwelijks betrokken. De meeste Wmo-raden

bestonden aanvankelijk uit belangenbehartigers. Gaandeweg is

er echter in veel gemeenten een verschuiving opgetreden naar

Wmo-raden waarin leden op persoonlijke titel zitting hebben.”

Nu verplichten de Wmo, Participatiewet en Jeugdzorgwet gemeenten

om cliënten of hun vertegenwoordigers in de formale cliëntenraden op

te nemen. Volgens deze wetten moeten zij daar de belangen van hun

achterban behartigen.

Maar je aan de wet houden, is niet iets wat je als Nederlandse

burgemeester of wethouder doet. Met als gevolg dat 79,7% van de

advies- en cliëntenraden naar eigen zeggen de cliënten en burgers uit

hun achterban niet bereikt (Bakker e.a. 201 6, p. 1 2).

Verwarde personen

Ook in het publieke debat werden mensen met een psychische kwets-

baarheid gestigmatiseerd.

De burgemeesters gingen het gesprek niet aan over hoe je naar

kwaliteiten en mogelijkheden van mensen kunt kijken. Of over wat er nu

precies nodig is voor het versterken van eigen kracht.

Nee, de gemeenten gooiden het over een andere boeg. Hun

burgemeesters zwengelden een debat aan over verwarde personen. Met

dit debat drukte de overheid mensen met psychische kwetsbaarheden in

de criminele hoek. Ikzelf en heel veel anderen hebben dit Verwarde
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Personendebat als uitermate stigmatiserend ervaren.

Net als bij het verdrijven van mensen met kwetsbaarheden uit de

advies- en cliëntenraden, braken gemeenten en het rijk hier opnieuw de

belofte dat de overheid dichterbij de burger zou komen te staan en naar

de kwaliteiten en mogelijkheden van mensen zou gaan kijken.

Een verkeerde gok

De decentralisaties van maatschappelijke ondersteuning, participatie en

de jeugdzorg gingen gepaard met bezuinigingen. Het rijk korte het

budget met een derde. Deze forse bezuiniging werd in vier jaar tijd

stapsgewijs opgelegd. Elk jaar werd op het budget gekort, tot de bezuini-

gingsdoelstelling van een derde in 201 8 werd bereikt.

De grootste fout die gemeenten in 201 5 maakten, was verwachten

dat deze bezuiniging teruggedraaid zou worden. De gemeenten namen

hier een gok. En ze gokten mis.

Hierdoor pakte een en ander desastreus uit voor het functioneren

van de sociale wijkteams en daarmee voor de implementatie van Welzijn

Nieuwe Stijl.

Indicaties

Tot 201 5 werd de dagbesteding van mensen met psychische

kwetsbaarheden in de ggz geregeld met indicaties en rugzakjes geld. Je

kreeg een indicatie voor de dagbesteding. De organisatie die deze dienst

aanbod, ontving per persoon een geldbedrag.

Ik ben rapporten tegengekomen waarin gerept werd van € 1 0.000,-

tot € 45.000,- per persoon per jaar aan rugzakgeld. Het is verder een pu-

bliek geheim dat de dagbesteding de financiële kurk was waarop de

grote, bureaucratische ggz-instellingen destijds dreven.

Dit indicatie/rugzakje-systeem had een perverse financiële prikkel.

Wanneer een cliënt door- of uitstroomde, verloor de instelling veel geld.

Herstellen, groeien en je verder ontwikkelingen (lees: weer iets van je

leven maken) werd niet gestimuleerd. Het indicatiecircus hospitaliseerde

cliënten. Het systeem hield mensen onnodig lang vast in dure zorg- en

ondersteuningsconstructies.

Deze hospitalisering werkte als een tweesnijdend zwaard. Niet

alleen werden er veel te hoge kosten gemaakt, de cliënt ontving evenmin

een dagbesteding die hij ervoer als waardevol en herstelondersteunend.
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Hij kreeg geen kwaliteit. De (uit collectieve middelen gefinancierde)

duurkoop was ook nog eens een miskoop.

Gordiaanse knoop

Met een beetje goede wil hadden Nederlandse wethouders en hun

gemeenteraden deze gordiaanse knoop van duur- en miskoop al in 201 5

kunnen doorhakken. Maar dit deden ze niet.

De gemeenten gokten erop dat het rijk in de jaren na 201 5 de

stapsgewijze, over vier jaar uitgespreide bezuiniging zou terugdraaien.

Met deze gok in het achterhoofd, wilden ze vervolgens het veel te dure,

geen kwaliteit leverende systeem één-op-één overnemen. Compleet met

indicatiecircus en krankzinnig hoge rugzakgelden.

En hier kwamen de sociale wijkteams in beeld. Opgeschaald vanuit

hun succesvolle prototypes, zoals het Leeuwarder frontlijnteam, kwamen

deze teams tijdens de kanteljaren in alle wijken terecht. Zij moesten van

hun wethouder als eerstelijnsvoorziening het indicatiecircus voor hun

rekening gaan nemen. Tenminste, zo ging het in mijn gemeente

Leeuwarden. Op deze manier konden de gemeenten blijven doen wat de

zorgkantoren daarvoor altijd deden: veel te hoge rugzakgelden de

instellingen inschuiven zonder lastige vragen te stellen over kwaliteit.

Voor de arme sociale teams begonnen de problemen zich op te

stapelen. De vrije ruimte verdween. De dure, hbo-opgeleide sociaal

werkers moesten zich bezig gaan houden met de bureaucratische

rompslomp van verwijzingen. Niks flexibel inspelen op de onder-

steuningsbehoefte van de wijkbewoner. Dat kwam in het gedrang.

De gordiaanse knoop, die de wethouders niet doorhakten, begon

voor de sociale wijkteams verstikkend te werken.

Exit menselijke maat

En hoe ging het met de bezuinigingen? Draaide het rijk die nog terug?

Nee. In 201 6 ging er weer een stuk van het budget af. In 201 7 ook.

Idem voor 201 8. De forse bezuiniging van een derde werd op grote lijnen

gewoon doorgevoerd. Omdat wethouders en burgemeesters in 201 5

hadden gegokt dat de bezuinigingen teruggedraaid zouden worden,

kwamen hun gemeenten financieel in zwaar weer terecht.

Niet dat ze onder ogen kwamen dat ze het indicatie/rugzakje-

systeem nu maar eens moesten afschaffen. Nee, deze waarheid kwamen
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ze niet onder ogen. De gemeenten hielden vast aan hun lobby bij het rijk

voor meer geld. Ze weigerden de dagbesteding fundamenteel anders te

gaan organiseren.

Liever drukten wethouders hun sociaal werkers in de wijkteams in

een onmogelijke spagaat. Ze schoven de bezuinigingen zónder een

reorganisatie op systeemniveau door naar het sociaal domein. Ze haalden

de kaasschaaf over de geïndiceerde dagbesteding.

Dit betekende dat de dure, hbo-opgeleide professionals in de

sociale wijkteams elk jaar weer wat meer mochten afknabbelen van de

dagbestedingsindicatie bij hun wijkbewoners met een psychische kwets-

baarheid.

Bij de wijkbewoners maakte het sociale wijkteam zich niet populair.

Op hun hbo-opleiding hadden de sociaal werkers geleerd hoe je present

bent. Hoe je aansluit bij de leefwereld van mensen. Hoe je vanuit het

aangaan van een relatie met je cliënt, deze cliënt ondersteunt. Dit is

waarom de sociaal werker vrije ruimte nodig heeft (en het frontlijnteam

in de experimentele fase nog zo succesvol was).

Maar nu dwongen Nederlandse wethouders deze professionals in

de rol van boeman. Ze moesten ongerijmd, kafkaësk beleid uitvoeren. De

menselijke maat verdween. De dure, hoog opgeleide hbo-professional

was voor de wijkbewoner alleen nog maar iemand die indicaties afpakt

namens de gemeente.

Hierdoor konden de sociaal werkers onmogelijk present zijn en ver-

trouwensrelaties opbouwen met wijkbewoners. Het hele succes van het

frontlijnteam, van sociaal werk pur sang, verpulverde.

Kloof nummer 3

Met hun verkeerde gok en hun heilloze indicatiecircus voor de dagbe-

steding, met dit onnavolgbare stukje mismanagement, sloegen Neder-

landse wethouders en burgemeesters kloof nummer drie tussen de

overheid en burgers met kwetsbaarheden.

Opnieuw kwam onze overheid haar beloftes niet na. Opnieuw

verzuimde ze om dichterbij de burger te gaan staan en eindelijk eens

kwaliteit te gaan leveren in de psychosociale en maatschappelijke onder-

steuning van mensen met psychische kwetsbaarheden.



3. De reguliere ggz

De gemeenten en het rijk waren niet de enige partijen die de afgelopen

jaren hun beloftes niet nakwamen. Want wat bracht de reguliere ggz

eigenlijk terecht van hun belofte om herstelgericht te gaan werken?

Ik herinner me nog ‘De herstelspecial‘ van GGZ Nederland (Haan,

de 201 3). In dit document worden herstel (p. 8 en 9) en ervarings-

deskundigheid (p. 1 0) redelijk goed omschreven, een zeldzaamheid in de

ggz. Ook de kenmerken van herstelondersteunende zorg kloppen (p. 1 1 ) .

Maar wat bracht de ggz er uiteindelijk van terecht?

‘De herstelspecial‘

De eerste twee kenmerken van herstelondersteunende zorg zijn volgens

‘De herstelspecial‘ (1 ) presentie en (2) een terughoudend en bescheiden

omgang met de professionele referentiekaders (Haan, de 201 3, p. 1 1 ) .

Bij herstel heb je oog voor “iemands dromen, wensen, geschiede-

nis, levensverwachtingen, talenten, sterke en zwakke punten enzovoort.”

Het draait bij herstelondersteunende zorg om het eigen verhaal van de

cliënt en het benutten van de eigen kracht van de cliënt. Zulke zorg

“erkent, benut en stimuleert de ervaringsdeskundigheid van de cliënt,

omdat deze als geen ander weet wat de situatie voor hem/haar betekent

en op welke manier de zorg voldoende kan aansluiten op het persoonlij-

ke proces.” Verder is het informele steunsysteem belangrijk. Tot slot mag

het verlichten van lijden nooit ten koste gaan van eigen regie en au-

tonomie, wil je van herstelondersteunende zorg spreken (Haan, de 201 3,

p. 1 1 ) .

Dit is duidelijke taal. Maar wie ook maar iets weet van de Neder-

landse ggz, weet dat herstelondersteunende zorg alles is wat de regu-

liere ggz niet is. De klare wijn die ‘De herstelspecial‘ schenkt, is alles-

behalve ‘neutraal’. Het document spreekt de duidelijke taal van oorlogs-

retoriek. Anders gezegd: de special bindt een strijd aan.

Hoe nu verliep na 201 3 het gevecht tussen herstelondersteunde

zorg en de reguliere ggz?

Over de brug

Een jaar na ‘De herstelspecial‘ verscheen Over de brug (Couwenbergh en
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Weeghel, van 201 4). Dit sleuteldocument van de ggz-sector laat geen

spaan heel van het eigen verhaal, de bescheiden omgang met

professionele referentiekaders of de autonomie van de cliënt. Het deelt

herstel meedogenloos op in klinische herstel, maatschappelijk herstel en

persoonlijk herstel.

Klinisch herstel is symptoombestrijding met psychofarmaca.

Deze vorm van symptoombestrijding heeft niks te maken met ‘het

eigen verhaal’. Evenmin vooronderstelt farmacotherapie een terug-

houdende en bescheiden omgang met de eigen professionele

referentiekaders. Het geven van medicatie wordt vaak als onpersoonlijk

ervaren. Veel mensen vinden het vervelend.

Ook is deze behandelvorm berucht omdat hij niks heel laat van de

zelfregie van de patiënt. De medicijnen worden vaak onder dwang toe-

gediend. Ongeacht de vele schadelijke gevolgen van zowel dwang als de

medicatie voor de patiënt, gelooft menig ggz-professional bij het

verlenen van ‘klinisch herstel‘ heilig in zijn eigen professionele kader. Van

het credo dat autonomie boven het verlichten van lijden gaat, laat Over

de brug helemaal niks heel.

Een saillant detail is dat Ellen de Haan, auteur van ‘De herstel-

special’, meewerkte aan Over de brug (Couwenbergh en Weeghel, van

201 4, p. 68). Dus mede door de auteur van ‘De herstelspecial’, bli jkbaar

een sokkenheld, verloor herstelondersteunende zorg in een jaar tijd al-

weer de strijd van de onbescheiden symptoombestrijders uit de reguliere

ggz. En wat er met herstelondersteunende zorg gebeurde?

Het eigen verhaal van de cliënt verdween in de marge van ‘per-

soonlijk herstel’, samen met al die andere noties die de herstelbeweging

al decennialang naar voren brengt. De kern van de ggz bleef wat het

altijd was, namelijk mensen met medicijnen behandelen. Ook na 201 3.

Psychofarmaca

Met Over de brug serveerde de reguliere ggz niet alleen de herstel-

beweging af. Ook ging de Nederlandse fine fleur van psychiatrie,

klinische psychologie en kenniscentra, samen met de grote ggz-

instellingen en het ministerie van Volksgezondheid, voorbij aan de

wetenschappelijke controverse rondom psychofarmaca.

In de academische psychiatrie wordt vanaf de eeuwwisseling de

medicinale werking van psychofarmaca steeds serieuzer in twijfel

getrokken. Zo laat langetermijnonderzoek zien dat antipsychotica voor
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een verslechtering van het ziektebeeld zorgt bij mensen met psychoses.

Ook zorgen antidepressiva en antipsychotica voor heel veel sterfte, o.a.

door een verhoogd risico op hartfalen en suïcidaliteit (Gøtzsche 201 6).

‘Klinisch herstel‘ is, weten we nu, een Orwelliaanse dubbelspraak.

Door op klinisch herstel in te zetten, zet de reguliere ggz zichzelf

te kijk als onprofessioneel.

Niet alleen ontkent de ggz het belang van het eigen verhaal, van

de bescheiden professional en van autonomie voor het herstel van de

patiënt. Met haar focus op medicinale behandelingen werkt de ggz ook

nog eens herstel van symptomen tegen, als we af mogen gaan op de

wetenschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen twintig jaar.

Compartimenten

De ggz ging de afgelopen tien jaar niet herstelgericht werken. Ze bleef

vasthouden aan symptoombestrijding met medicijnen, een behandel-

vorm die wetenschappelijk steeds controversiëler wordt.

Maar dit is nog niet alles. Het derde probleem van de ggz is het

langs elkaar heen werken van professionals. Dit probleem werd evenmin

aangepakt. In plaats daarvan compartimenteerde de ggz het afgelopen

decennium haar ggz-caseload.

De vier compartimenten waarover de reguliere ggz haar patiënten

verdeeld, zijn:

1 . Ernstig psychische aandoeningen (EPA).

2. Basale stoornissen.

3. Veel voorkomende stoornissen.

4. Schaduw- of lichte stoornissen.

Deze compartimenten sluiten patiënten op. Delespaul en de consensus-

groep EPA (201 3) schrijven:

“De ‘compartimenten’ verdelen de ggz-caseload over domeinen

of zorgnetwerken waartussen patiënten gedurende hun ziekte-

verloop kunnen migreren.”

Wanneer je eenmaal gelabeld bent als EPA, kun je voor paniekaanvallen

niet naar een vrijgevestigde psychotherapeut voor een cognitieve ge-
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dragstherapie. De vrijheid van de patiënt, zijn autonomie, werd flink in-

geperkt.

Met het EPA-label ben je overgeleverd aan het FACT-team. Zo'n

team zet primair in op medicatie en is niet vies van dwang en drang. Op

verschillende manieren wordt zo je herstel ondermijnd.

Eigen financiering

En dit is nog niet het hele verhaal van de compartimenten.

Ook “zal op termijn elk compartiment een eigen zorgcircuit,

methodieken en financiering ontwikkelen”, schrijven Delespaul en de

consensusgroep EPA (201 3).

Zoiets gaat de samenwerking tussen professionals natuurlijk niet

bevorderen. De compartimenten zijn de nieuwe eilandjes, compleet met

eigen methodes, circuits en financiële belangen. Het compartimenteren

van de ggz is dus niks anders dan het organiseren van nieuwe, elkaar

beconcurrerende specialisaties in de ggz.

De specialisaties zijn hierbij niet eens meer op diagnoses

gebaseerd. Ze zijn alleen nog maar op geldstromen gebaseerd. Dit maakt

van het compartimenteren van de ggz-caseload een vorm van luchtfiet-

serij die zijn weerga niet kent.

Open Dialogue

Tot slot staan de compartimenten elke serieuze kwaliteitsverbetering

van de ggz in de weg.

De Finse psycholoog Jaakko Seikkula ontwikkelde met zijn

collega's Open Dialogue. Dit is een netwerkzorgbenadering. Zij realiseren

bij mensen met een eerste psychose een afname van symptomen

(remissie) van maar liefst 80% (Seikkula e.a. 2006). Deze patiënten krijgen

in twee en vijf jaar na hun eerste psychose dus geen psychoses meer.

Vergelijk dit met de Nederlandse situatie. Volgens de ggz-zorgstandaard

ontwikkelt in Nederland maar liefst 70% van de mensen met een eerste

psychose zich tot een chronisch psychotische patiënt.

Open Dialogue werkt met een principe dat diametraal tegenover

de geldstroomspecialisatie van Philippe Delespaul en de reguliere ggz

staat. In Seikkula’s netwerkbenadering wordt iedereen betrokken die re-

levant is voor de ondersteuning van de cliënt en zijn netwerk. Ook de re-

latietherapeut, mocht die toevallig nodig zijn voor de ouders van een
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psychotische zoon, wordt bij de Open Dialogue-behandeling betrokken.

Dit principe heet psychologische continuïteit (Seikkula 201 5).

Anders dan Delespaul en de consensusgroep EPA (201 3), en

anders dan Over de brug (Couwenbergh e.a. 201 4), zet Open Dialogue

niet in op medicatie. In de acute fase van de psychose wordt geen behan-

deling met antipsychotica ingezet. Na de acute fase gebruikt een

minderheid antipsychotica, waarvan sommigen tijdelijk (rond de 20% in

Seikkula e.a. (2006), een derde in Seikkula (201 5)) .

Waar in Nederland mensen met een psychose als een EPA gela-

belled worden en niet binnen vijf jaar van dit label afkomen (Delespaul

201 3), daar genezen psychotische patiënten bij Seikkula meestal al

binnen twee jaar (Seikkula 201 5).

Geen systeemverandering

Net als de Nederlandse gemeenten in het sociaal domein, die

verantwoordelijk zijn voor de dagbesteding van mensen met psychische

kwetsbaarheden, wil ook de reguliere ggz, verantwoordelijk voor de

behandelingen, het systeem niet veranderen.

De ggz leert niet van successen uit het buitenland, zoals Open

Dialogue. In plaats daarvan blijft de ggz mensen behandelen met

medicijnen. Zo blijft de sector vastlopen op de aloude farmacotherapie,

met alle schadelijke gevolgen van dien. Mensen leven korter door de

medicijnen, hun ziekteverloop verslechtert erdoor en de kosten in de ggz

blijven door dit conservatisme onbeheersbaar.

De belofte dat er ruimte komt voor herstel van een psychische

kwetsbaarheid, maakte de ggz niet waar. Om aan herstel te kunnen

werken, moet je eigen kracht van mensen aanboren door peer support.

Hoe doe je dat, eigen kracht aanboren en peer support tot zijn

recht laten komen? Zulke vragen moet je niet alleen stellen, je moet

zulke vragen ookwillen beantwoorden.

Met enkele ontwikkelingen was de Nederlandse ggz trouwens op

de goede weg. Ik denk aan ‘De herstelspecial’ van GGZ Nederland uit

201 3, maar ook aan Rehabilitatie ‘92 en aan HEE Trimbos in het eerste

decennium van onze eeuw. De herstelbeweging leek een plek te ver-

werven binnen de instituties. Ook waren er ontzettend veel andere initia-

tieven, vooral in het sociaal domein, waar peer support tot zijn recht

kwam en herstel plaatsvond.

Maar de reguliere ggz wilde het afgelopen decennium niet
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veranderen. Ze hield alles bij het oude. Met publicaties als die over de

EPA-consensus (Delespaul 201 3) en Over de brug (Crouwenbergh en

Weeghel, van 201 4), veegde de sector herstel als alternatief voor een

vastgelopen zorgtak van tafel. De reguliere ggz maakte een eigen versie

van herstel. Op die manier hoefde de sector niets te veranderen aan haar

geldverslindende systeem van medicijnbehandelingen, dwang en pater-

nalisme.

En dat terwijl de oorspronkelijke herstelgedachte – herstel zoals

dat vorm kreeg binnen de herstelbeweging – veel waarde en betekenis

heeft voor mensen die herstellen of herstelden van een psychische

kwetsbaarheid. Deze oorspronkelijke herstelgedachte was in ieder geval

voor mij belangrijk lichtpuntje, een teken van hoop, in de moeili jkste

periode van mijn leven.



4. Tijd voor een intelligent tegengeluid

De vernieuwingen in het sociaal domein en de ggz vinden dus niet plaats.

Tegelijk zijn de oorspronkelijke ideeën achter deze vernieuwingen op zich

goed. Ik denk dat mensen met psychische kwetsbaarheden veel baat

kunnen hebben bij een goede implementatie van bijvoorbeeld Welzijn

Nieuwe Stijl, herstel en netwerkzorg. Maar ondanks de bewezen lippen-

dienst, worden de vernieuwingen niet goed geïmplementeerd.

Daarom is het tijd voor een tegengeluid. Voor een, gezien de

complexiteit van de materie, intelligent tegengeluid.

Redeloos

De deceptie kwam voor mij in 201 8. Ik had bij Movisie geprobeerd mijn

kennis over herstel te borgen, wat mislukte.

In de loop van 201 9 begon ik op LinkedIn een paar kritische artike-

len te publiceren. Ik begon mijn tegengeluid te laten horen. Tegelijk werd

het in de ggz alleen maar erger. Terwijl bij politici en ggz-professionals de

mond overloopt van herstel, eigen regie en meedoen, verruimden ze in

januari 2020 de dwangmogelijkheden voor de reguliere ggz. Nu mogen

behandelaren ook thuis medicatie onder dwang toedienen.

Een volslagen redeloze wetswijziging, natuurlijk.

Catastrofe

De catastrofe is dat er niks veranderd, schreef de Duitse filosoof Walter

Benjamin eens. Om de onvermijdelijke catastrofe toch af te wenden,

besloot ik een website op te zetten.

De reden was simpel.

Ik vind dat het tijd wordt voor een verandering ten goede in het

sociaal domein en de ggz. De misstanden en uitsluiting moeten stoppen.

Behandelingen moeten werken en aansluiten bij de zorgbehoeftes van

patiënten (en niet door Big Pharma gedicteerd worden). Mensen met een

psychische kwetsbaarheid moeten de ruimte krijgen om aan herstel te

werken en mee te doen aan de samenleving.

That’s it.

De naam die ik voor de website bedacht, was Mijn bondgenoten-

blog.
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5. Mijn drijfveren op een rij

Wat wil ik met Mijn bondgenotenblog gaan betekenen?

1 . Herstel – Allereerst wil ik mijn kennis over herstel van een psychische

kwetsbaarheid borgen. In de periode tussen 2009 en 201 4 werkte ik bij

een cliëntgestuurd initiatief aan mijn herstel. We ontwikkelden bij dit

initiatief een werkwijze die beginselen van Welzijn Nieuwe Stijl

samenbracht met herstelgericht werken, zelfsturing in teams en de

herprofessionalisering van sociaal werk (generalisme, normalisering). Na

een vergeefse poging mijn kennis bij Movisie te borgen, wil ik deze kennis

gaan uitwerken en beschikbaar maken op Mijn bondgenotenblog.

2. Transformatie ggz/sociaal domein – Ik wil een steentje verleggen bij

het veranderen van de ggz. Omdat herstel, zoals wij dat destijds bij het

cliëntgestuurde initiatief zagen, verbonden is met empowerment en

ervaringsdeskundigheid (inspiratie: HEE Trimbos), hoop ik een bijdrage te

leveren aan het vermenselijken en democratiseren van onze ggz. Trimbos

lijkt de oorspronkelijke, emancipatoire herstelvisie los te laten en te

verruilen voor de paternalistische herstelvisie van de reguliere ggz. Ik

weet niet wat we van dit instituut nog mogen verwachten. Ook moet er

in het sociaal domein veel meer ruimte komen voor herstel.

Levensgrote problemen

Voor de transformatie of systeemverandering naar een ggz en een

sociaal domein die herstel van een psychische kwetsbaarheid onder-

steunen, moeten er volgens mij vier levensgrote problemen aangepakt

worden.

Deze problemen zijn:

1 . Psychofarmaca – Herstel vraagt om een strijdbare houding tegen

psychofarmaca, omdat deze medicatie een verslechtering van het

ziekteverloop veroorzaakt. Zo veroorzaken antidepressiva suïcides en

toont veel wetenschappelijk onderzoek aan dat antipsychotica psychoses

veroorzaken (Gøtzsche 201 6). Psychofarmaca ondermijnen herstel. Zie

ook: www.madinamerica.com en www.davidhealy.org.
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2. Geen kennis gemeenten – Bestuurders en hoge ambtenaren van

gemeenten lijken het belang van presentie, Welzijn Nieuwe Stijl,

generalisme en normalisering niet te begrijpen. Hoe je moet organiseren

om effectief en doelmatig te zijn met sociale interventies is geen vraag

die leeft op het niveau van bestuur en politiek. Liever negeren en

discrimineren Nederlandse gemeenten mensen die vanwege hun psychi-

sche kwetsbaarheden vastlopen in hun leven.

3. Geen goede informatie behandelingen – Veel behandelingen in de

ggz pakken slecht uit, zoals die met psychofarmaca en dwang. In de

Engelstalige wereld zijn er enkele goede, onafhankelijke websites die

hierover informatie verstrekken. Dit ontbreekt voor zover ik weet in

Nederland. Met Mijn bondgenotenblog wil ik onafhankelijke informatie

gaan geven over behandelingen in de ggz.

4. Mensenrechtenschendingen – Mijn bondgenotenblog wil eerli jke en

onafhankelijke informatie geven over de mensenrechtenschendingen en

uitsluiting waarmee mensen met een psychische kwetsbaarheid te maken

hebben. Hier vallen de talloze schendingen van het VN-verdrag voor

gehandicapten onder, net als andere vormen van stigmatisering en

discriminatie door het rijk en de gemeenten.

Eigen kracht

Oplossingen voor de vele problemen in de ggz en het sociaal domein

bestaan. Naast het kraken van enkele kritische noten, wil ik met Mijn

bondgenotenblog kijken naar waar het wel goed gaat met het aanboren

van eigen kracht bij mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ik wil de

verhalen vertellen van mensen die hun kwaliteiten en mogelijkheden

ontdekken en in hun kracht komen te staan.
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6. Mijn plannen voor 2020

Natuurlijk wilde ik niet alles wat ik opsom onder 5. Mijn drijfveren op een

rij meteen realiseren. Het jaar 2020 was het opstartjaar van Mijn bond-

genotenblog. Ik concentreerde me dan ook op het opzetten van mijn

nieuwe website. Ik maakte de volgende plannen:

1 . Website – Ik wilde de website opzetten. Op deze website wilde ik

blogs en vaste informatiepagina's kunnen plaatsen. Ook wilde ik pdf-files

kunnen uploaden.

2. Huisstijl – Voor de website en communicatie wilde ik een eigen

huisstijl ontwikkelen. Voor de huisstijl wilde ik een lettertype en kleuren

kiezen. Ook wilde ik een logo maken.

3. Facebookpagina – Ter ondersteuning van de website wilde ik een

facebookpagina aanmaken voor Mijn bondgenotenblog.

4. Informatiepagina's – Ik wilde informatiepagina's maken over herstel,

empowerment en ervaringsdeskundigheid. Ook wilde ik de pagina's

maken met informatie over elektroshocks, psychofarmaca, mensen-

rechten en uitsluiting.

5. Blogs – Elke twee tot zes weken wilde ik een blog publiceren. Op die

manier wilde ik discussies aanzwengelen en tegelijk aan de bekendheid

van Mijn bondgenotenblog werken.
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7. Wat lukte en wat niet?

Wat bracht ik in 2020 van mijn plannen terecht? Ik zette (1 ) de website

op, ontwikkelde (2) een huisstijl en zette (3) een facebookpagina op.

Niet alles lukte. Van (4) de informatiepagina's schreef ik die voor

herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid. De pagina's over elek-

troshocks, psychofarmaca, mensenrechten en uitsluiting schoten erbij in.

Ook had ik eventueel nog wat extra informatiepagina’s over herstel

willen schrijven. Aan (5) het schrijven van blogs kwam ik niet toe.

Complexe materie

De reden dat ik niet blogte en lang niet alle informatiepagina’s geschre-

ven kreeg, is simpel. Toen ik mij verdiepte in de literatuur over psycho-

farmaca, bleek de materie veel complexer en omvattender te zijn dan ik

van tevoren had verwacht. Ik moest enkele biologische mechanismen

doorgronden die nieuw voor mij waren.

Ook ontdekte ik dat er in de wetenschappelijke literatuur heel

veel gemanipuleerd wordt met onderzoeksgegevens. Veel publicaties

bezon-digen zich aan leugens. Slordig citeren is eerder de norm dan de

uitzondering. Resultaten die de farmacie onwelgevallig zijn, worden

meestal vooringenomen geïnterpreteerd of strategisch verzwegen bij

het trekken van conclusies.

Het doorgronden van enkele biologische mechanismen en het

napluizen van referenties nam veel tijd in beslag. Daardoor kwam ik niet

toe aan bloggen en het schrijven van een aantal informatiepagina’s.

Veel informatie

Daarbij stapelde de informatie die ik vergaarde zich op. Ik begon te zoe-

ken naar een vorm waarin ik alle informatie kon gieten.

Ik begon eerst aan één long read te schrijven. Dat werden er twee.

Al snel transformeerden deze long reads in een paper, die al vrij snel

enkele tientallen pagina’s begon te beslaan. Ik koos tenslotte voor een

zesdelige serie long reads – die in 2021 verschijnt. De serie wordt een

reactie op een brief van het Trimbos aan staatssecretaris Blokhuis van

Volksgezondheid.

Het schrijven van blogs zette ik in 2020 op het tweede plan.
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8. Bereik en kosten

Bereik website in 2020: 221 bezoekers.

Bereik Facebookpagina: verwaarloosbaar.

Kosten: €1 50,-. Ik genereer geen inkomsten met Mijn bondgenotenblog.

Het vergroten van het aantal bezoekers had geen prioriteit in 2020. Ik

wilde eerst goede informatie verzamelen over psychofarmaca en andere

problemen in de ggz en dit in 2021 beginnen te delen op Mijn

bondgenotenblog.
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9. De lessen die ik trek uit mijn opstartjaar

Welke lessen vallen er te trekken uit mijn eerste jaar online met Mijn

bondgenotenblog?

1 . Opzetten website –Wat voor mensen die zelf een site willen opzetten

misschien interessant is, is dat ik veel baat had bij een boek over

WordPress. Goed inlezen in hoe je een website bouwt, heeft voor mij veel

duidelijk gemaakt over welke keuzes je hierbij moet maken en waar je op

moet letten. Het opzetten van de website duurde enige maanden.

2. Informatie verzamelen – Het vergaren van informatie is veel tijds-

intensiever dan ik dacht. Het is lastig om in te schatten hoeveel tijd je

ervoor nodig hebt.

3. Gewoon beginnen – Vooraf wist ik niet waaraan ik begon. Ik startte

iets nieuws. Mijn keus om de site op te zetten en snel online te plaatsen,

en daarmee dus gewoon maar te beginnen, is volgens mij de juiste keus

geweest. Toen bleek dat het verzamelen van informatie over psychofar-

maca veel tijd in beslag nam, besloot ik het bloggen in het opstartjaar

naar het tweede plan te schuiven. Dat zie ik als een goede keus. In 2021

kan ik op de verzamelde kennis voortborduren.
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