PROFIEL

Sneller herstellen met passende zorg in de wijk
belangrijke rol. Die geeft een impuls om
de zorg niet langer vanuit enkele centrale
punten in Utrecht te leveren, zoals een
psychiatrisch ziekenhuis of centra voor
ambulante zorg, maar om die in de wijk
te organiseren.”

Joost Coffeng en Sanne Wullems, proeftuinleiders lokaal ggz en gedetacheerd vanuit Lister

S

pecialistische hulp aan mensen
met een ernstige psychiatrische
aandoening dicht bij huis en opname
voorkomend. Dat is kort gezegd het idee
achter de zogenaamde ‘proeftuinen’
oftewel lokale GGZ-teams. Het idee wordt
momenteel in Utrecht uitgewerkt en
onderzocht.
Zorgverzekeraar
Zilveren
Kruis
(voorheen Achmea), Gemeente Utrecht,
Altrecht, Kwintes, Lister, Victas en
cliënten- en familieorganisaties sloegen
de handen ineen. Ze verenigden zich in de
Task-Force EPA (Ernstige Psychiatrische
Aandoeningen) en schreven de notitie
‘Volwaardig Burgerschap en Psychiatrie’.
Daarin beschrijven ze nieuwe ontwikkelingen binnen de psychiatrie en
de zorg en formuleren ze de ambitie om
‘proeftuinen’ te creëren: lokale ggz- teams
in de wijken die passende hulp bieden

aan mensen met ernstige psychiatrische
problematiek. De ‘proeftuinen’ zijn
aanvullend aan Utrechtse Buurtteams.
Deze laatste teams kunnen bij complexe
zorgvragen de zorg tijdelijk overdragen
aan een lokaal ggz-team.
Lokale ggz-teams
Joost Coffeng, proeftuinleider namens alle
deelnemende partners en gedetacheerd
vanuit Lister, legt uit waarom: “Vroeger
werden mensen lang opgenomen, in
een vrij troosteloze omgeving. Eens ziek,
altijd ziek, dacht men toen. Nu is men
er meer van doordrongen dat mensen
van hun psychiatrische problematiek
kunnen herstellen. Bedden worden
afgebouwd en het doel is om mensen in
hun eigen omgeving op te vangen.” Zijn
collega Sanne Wullems vult aan: “Ook
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
uitgevoerd door de gemeente speelt een

Zo’n lokaal ggz-team bestaat uit
behandelaars,
hulpverleners
die
begeleiden naar wonen en werken,
mensen die zelf zijn hersteld van een
psychiatrische aandoening en hoop,
inspiratie en praktische tips kunnen
bieden en mensen die vanwege hun
ervaring met psychisch kwetsbare
familieleden weten wat werkt en
wat niet. Niet alleen mensen met een
psychiatrische aandoening kunnen er
terecht. Ook anderen die vragen of zorgen
hebben over deze groep bewoners, zoals
buren, huisartsen, sociale wijkteams,
woningbouwcoöperaties en wijkagenten,
kunnen er aankloppen. Coffeng: “Mensen
denken dat zo’n team meer psychiatrie
naar de wijk haalt, maar die psychiatrie
was er altijd al. Een lokaal ggz-wijkteam
vergroot het begrip en de sociale cohesie.”
Sneller herstel en weer ‘meedoen’
Coffeng en Wulllems verwachten dat
mensen door de proeftuinen sneller
herstellen en weer meer ‘meedoen’.
Wullems: “Mensen met een ernstig
psychische aandoening hebben gewone
wensen: meer contacten, werken en
een betekenisvol leven leiden. Maar het
kost hen meer moeite deze wensen te

realiseren. De huidige hulpverlening
is beperkt in staat hen te helpen die
achterstanden te overbruggen. Daarom
is een nauwere afstemming nodig
tussen maatschappelijke partijen.” De
proeftuinen willen juist dat bewerkstelligen. Coffeng: “De teams maken het
mogelijk dat mensen sneller en beter
gebruik kunnen maken van allerlei
formele maar ook informele netwerken
in de wijk, zoals buurthuizen. Zo versterk
je de gezonde kanten van mensen.”
Proeftuinen in Utrecht
Wullems en Coffeng van Lister zijn nu
bezig om de proeftuinen op te zetten in de
Utrechtse wijken Lunetten en Overvecht.
Ze brengen zorgverleners van Altrecht,
Lister en Victas bij elkaar en leggen een
netwerk aan met andere zorgverleners.
Een goede afstemming tussen alle partijen
vraagt tijd, maar Coffeng en Wullems
hebben enige haast. Coffeng: “Op dit
moment worden bedden in snel tempo
afgebouwd, maar de proeftuinen zijn
nog maar net in opbouw. We moeten
voorkomen dat mensen in de tussentijd in
een gat vallen of te weinig zorg krijgen en
weer terugvallen.”
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