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In hartje Maastricht bevindt zich sinds 2020 het Huis 
voor Schematherapie. Het huis is een waardevolle toe-
voeging aan het Limburgse GGZ-landschap, getuige 
de snelle groei die het doormaakt: van vijf oprichters 
bij de start naar intussen een team van twaalf thera-
peuten. Door zelf te groeien en innovatieve toepassin-
gen van schematherapie te bedenken, proberen de 
schematherapeuten de wachttijden te beperken tot 
circa drie maanden. Cliënten komen uit heel Limburg.

“Schematherapie is een vorm van psychotherapie, waar-
in ervaringsgerichte en cognitieve therapieën samenko-
men in een intensieve therapeutische behandeling, die 
écht de diepte in duikt”, legt Judith Hollands uit. Zij is 
dramatherapeut, supervisor schematherapeutisch werker 
en medeoprichter van het Maastrichtse Huis voor Sche-
matherapie. “Deze therapie is erg geschikt voor mensen 
die onvoldoende baat hebben bij andere, enkelvoudige 
behandelingen. Denk aan mensen met recidiverende 
klachten of stevigere problematiek, zoals een hardnekkige 
gegeneraliseerde angststoornis, chronische depressie of 
een persoonlijkheidsstoornis. Schematherapie is juist 
voor deze doelgroep erg geschikt, omdat therapeuten 
verder kijken dan de klacht.” 

Judith Hollands legt dit verder uit: “Wij kijken ook naar 
de oorsprong van de klacht; hoe patronen soms al in de 
vroege jeugd zijn ontstaan. Als je als kind een onveilige 
situatie hebt meegemaakt en later bijvoorbeeld in je pu-
berteit gepest wordt, kunnen die situaties een blauwdruk 
geven van hoe je in het leven staat. Zo kunnen schema’s 
ontstaan; diepgewortelde wijzen van hoe je naar het leven 
kijkt, die jouw manier van leven en handelen beïnvloe-
den. Dergelijke hardnekkige patronen krijgen in het leven 
vaak veel tijd om zich te nestelen en dus is er ook tijd 
nodig om ontrafeld te kunnen worden. Stap voor stap 
duiken we met onze cliënten de diepte in om inzicht te 
krijgen in de problematiek, zodat we de problemen bij de 
wortels kunnen aanpakken. Ook bekijken we samen met 
de cliënt welk traject het beste past. Dat is maatwerk. In 
sommige trajecten moet de onderste steen boven; dan 
duurt het snel een tot twee jaar. Andere trajecten richten 
zich meer op gedragsverandering of bewustwording. In 
zo’n geval kan er sprake zijn van een korter traject. Maar 
intensief is het altijd, omdat we op zoek gaan naar pijn-
lijke gevoelens.”

Informatie voor verwijzers
Het Huis voor Schematherapie biedt geen multidiscipli-
naire behandelingen waarbij bijvoorbeeld ondersteuning 
door een psychiater nodig is. Ook als er sprake is van 
ernstige verslavingsproblematiek of heel ernstige de-
pressieklachten, moet eerst aan die klachten gewerkt 
worden voordat de cliënt aan de diepere lagen en ge-
dragsverandering kan werken. Tenslotte nog een tip. 
Judith: “Geregeld worden cliënten via de huisarts, spe-
cialist of via TIPP bij ons aangemeld. Eigenlijk willen we 
dat niet bij het Huis voor Schematherapie, omdat we ge-
loven in de autonomie van de cliënt. Schematherapie is 
een pittige behandeling waar je echt voor moet kiezen. 
Je moet er ruimte voor maken in je leven. Dat begint in 
onze visie al aan de start. De cliënt die zich zelf durft aan 
te melden, heeft de belangrijkste stap naar zijn nieuwe 
leven al gezet.”

Meer informatie op www.huisvoorschematherapie.nl.

Huis voor Schematherapie

“SCHEMATHERAPIE IS
SUCCESVOL ALS JE

VOOR EENS EN ALTIJD 
HARDNEKKIGE PATRONEN

WIL AANPAKKEN”

JUDITH HOLLANDS 



4

“De afdelingen Psychiatrie en Medische Psychologie van het MUMC+ 
bestrijken wat betreft de diagnostiek en advisering het hele palet van 
de hoogspecialistische GGZ”, licht prof. dr. Bart Rutten toe. Hij is 
psychiater, hoogleraar Psychiatrie en afdelingshoofd Psychiatrie 
in het MUMC+. “Collega’s kunnen patiënten naar ons verwijzen 
voor second en third opinions, extra diagnostiek en voor speci-
fieke vormen van behandeling als eerdere behandelingen onvol-
doende succes hebben. Ook bieden we behandelmodules aan 
voor mensen met complexe psychosomatische aandoeningen, 
die alleen klinisch of in een ziekenhuissetting kunnen plaatsvin-
den. Bij mensen met ernstige depressieve stoornissen en speci-
fieke andere vormen van psychopathologie die nergens anders op 
reageren, kunnen wij bijvoorbeeld electroconvulsietherapie (ECT) 
toepassen. Deze behandeling, waarbij tweemaal per week onder 
narcose met elektroshocks een epileptisch insult wordt geïndi-
ceerd, is ingrijpend maar effectief. En in samenwerking met de 
neurochirurgen van het MUMC+ en psychiaters van Mondriaan 
kunnen we mensen met zeer ernstige dwangstoornissen helpen 
door hun hersencircuits direct te beïnvloeden met diepe hersen-
stimulatie; sommige mensen kunnen door deze interventie hun 
vaste patronen doorbreken.”

Nieuw in het behandelprogramma voor mensen met recidiverende 
depressies is de repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie. 
“Dit is een interventie die gebruikmaakt van magnetische pulsen”, 
legt Bart uit. “Terwijl de patiënt in een stoel zit wordt een magnetische 
spoel bij specifieke hersendelen op een paar centimeters afstand 
van het hoofd gepositioneerd. Met pulsen kan de magneet van 
buitenaf deze delen van de hersenen activeren en de communi-
catie tussen hersengebieden verbeteren. Het MUMC+ biedt deze 

interventiemethode aan in een samenwerking tussen de afdelingen 
Psychiatrie en Neurofysiologie. Vanuit de universiteit werken wij 
ook mee aan fundamenteel onderzoek en het evaluatieonderzoek 
van deze interventie. Daarin zien we dat rTMS na vier weken met 
gemiddeld drie behandelingen per week effect heeft op een grote 
groep mensen, die tot nu toe onvoldoende reageerden op regu-
liere behandelmethoden. De pulsen leiden volstrekt pijnloos en 
vrijwel zonder bijwerkingen tot een vorm van herijking van neurale 
circuits, hetgeen gepaard kan gaan met een vermindering van de 
depressie. Hierdoor kan de patiënt vanuit een ander mentaal 
perspectief, in combinatie met bijvoorbeeld activering, psycho-
therapie en medicatie, dagelijkse problemen aanpakken.”
“Vanwege al die innovaties is de specialistische psychiatrie vol-
op in beweging en super interessant. Maar ons werkveld beperkt 
zich gelukkig niet binnen de muren van het MUMC+”, lacht Bart. 
“In de regio zoeken we samen met onze wijkpartners naar een 
manier waarmee we de succesfactoren van De Nieuwe GGZ, die in 
enkele Maastrichtse wijken geïmplementeerd is, kunnen opscha-
len. De pilots laten zien dat dit gedachtegoed zorgverleners in 
staat stelt om ondersteuning meer vraaggericht, multidisciplinair 
en dichtbij de cliënt te organiseren. Die kansen kunnen we tegen 
het licht van de toenemende vraag vanuit de samenleving niet 
laten liggen. Daarnaast investeren wij volop in preventie, onder 
meer van dementie. Een laagdrempelige interventie uit de koker 
van het MUMC+ op dit vlak is MijnBreinCoach. Met deze gratis 
app (www.mijnbreincoach.eu) kunnen 50-plussers de fitheid van 
hun brein testen, aan een fitter brein werken en daarmee het risico 
op dementie verkleinen. Het leuke is dat steeds meer huisartsen 
deze app in hun zorg gebruiken. Samen werken we zo met kleine, 
haalbare stappen aan een samenleving met gezondere hersenen.”

Het Maastricht UMC+ ondersteunt het GGZ-netwerk met academische, hoogspecialistische diagnostiek en behandelingen van 
volwassenen, ouderen en kinderen. Ook initieert en coördineert het MUMC+ samenwerking in zorg, opleiding en onderzoek. De 
hoogcomplexe zorg is recent uitgebreid met de repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS); een behandeling voor 
mensen met een recidiverende depressiestoornis. Saillant detail: deze innovatieve interventiemethode is mede in Maastricht 
ontwikkeld.

“Wij doen mee 
met het hele spectrum”
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“Steeds grotere groepen mensen
met ernstige stoornissen, die tot

nu toe niet reageerden op 
behandelingen, kunnen met 

onze behandelmethoden 
geholpen worden”

BART RUTTEN
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“Een psychiater is in mijn ogen een generalist, die samen met een mul-
tidisciplinair behandelteam een traject uitzet op biologische, psycholo-
gische en sociale determinanten. In het FACT-team gebeurt dit onder 
andere met een psycholoog, (sociaal-)psychiatrisch verpleegkundigen, 
sociaalmaatschappelijk werkers en ervaringsdeskundigen. In De Nieuwe 
GGZ is het FACT-team in een domeinoverstijgend netwerk verbonden 
met ondersteuning die het dichtst bij de cliënt staat. Wekelijks zitten 
wij samen met de POH-GGZ en het sociaal wijkteam om ‘instromers’ 
te bespreken; de huisarts sluit maandelijks aan. Aan dit overleg is een 
Herstel Ondersteund Consult (HOC) gekoppeld, waarin wij samen met 
de patiënt uitzoeken waar het accent van het probleem zit. Komt het 
voort uit een psychiatrisch syndroom of is er sprake van psychische last 
als gevolg van een praktisch probleem of een life-event? Uit de proble-
matiek zich in een ernstig depressief toestandsbeeld? Dan volgt een 
verwijzing naar de specialistische GGZ, het liefst vormgegeven als een 
deelbehandeling. Speelt er lichtere psychische problematiek of sociale 
problematiek, dan kunnen we de cliënt verbinden aan de POH-GGZ, een 
gespreksgroep, het sociaal team of een ervaringsdeskundige. Zij gaan 
samen met de cliënt op zoek naar zijn kracht. Het onderbrengen van de 
zorg op het meest laagdrempelige niveau zit zo in deze werkwijze ver-
vlochten. Het HOC is de succesfactor van De Nieuwe GGZ; doordat je 
bij de poort al die domeinen bij elkaar hebt, dwingt deze samenwerking 
tot de meest brede verkenning. Samen bekijk je wat nu echt aanslaat bij 
de worsteling van de patiënt en waar je moet opschalen. Uit de praktijk 
van De Nieuwe GGZ blijkt dat er in de afgelopen twee jaar zo goed als 
geen crisisinterventies nodig zijn geweest; 85-90% van de verwijzingen 
gaat naar het GGZ-team. De kosten ontwikkelen zich hierdoor naar het 
landelijk gemiddelde. Uit een peiling bij de professionals blijkt bovendien 
dat 90% van de professionals de huidige werkwijze zou aanbevelen. 
Toch lopen we ook in De Nieuwe GGZ-wijken vast. Het volume is sim-
pelweg te groot. Circa 15% van de Nederlandse bevolking voldoet aan 
de criteria van enige mate van psychiatrische aandoening, de behan-
delcapaciteit is 6%. Hier ligt een uitdaging, die alleen aangepakt kan 
worden door op alle niveaus volgens het gedachtegoed van De Nieuwe 
GGZ samen te werken en eilandjes op te heffen.”

Het beeld dat de patiënt met een psychiatrische zorgvraag de psychiater bezoekt om vanaf een bank of aan een bureau zijn verhaal te doen, 

is aan herziening toe. Vier Flexible Assertive Community Treatment (FACT)-teams brengen in Maastricht hoogspecialistische GGZ naar de 

wijk. De Nieuwe GGZ plaatst deze zorg in een nog breder sociaal-maatschappelijk samenwerkingsverband bij de poort van de zorg. Met suc-

ces. Het team achter de twee Nieuwe GGZ-pilots in Nazareth en Maastricht Oost popelt om op te schalen.

De GGZ in de wijk
Boris Klingenberg is psychiater in de wijk vanuit het 

Maastricht UMC+ en Mondriaan. 
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“De aanpak van De Nieuwe GGZ spreekt mij aan omdat het verweven is 
met het concept van Positieve Gezondheid. Wij kijken naar de mens als 
totaal, met als een belangrijk basisprincipe om zo laagdrempelig mogelijk 
in te steken bij ondersteuning. Het tempo en de eventuele veranderwens 
van de cliënt is daarin leidend. Vandaar dat wij als ervaringsdeskundi-
gen ook deelnemen aan het Herstel Ondersteunend Consult. Ik vind dat 
waardevol. Mijn expertise bevindt zich op het vlak van burn-out en (leren) 
omgaan met ernstige ziekte. Ik coach teams in Positieve Gezondheid 
en de bewustwording dat herstel meer is dan alleen beter worden. Zelf 
begeleid ik zes à zeven cliënten per week. Elk begeleidingsvraag begin ik 
met een telefoontje. Veel cliënten vinden het spannend om met therapie 
of ondersteuning te beginnen. Na mijn telefoontje hebben ze mijn stem 
gehoord, dat zorgt voor meer vertrouwdheid. En zo kies ik er ook bewust 
voor om mijn cliënten niet thuis te bezoeken. Door buitenshuis af te spre-
ken nodig ik hen uit om al een eerste stap te zetten richting herstel. Ik 
spreek dan af bij PsyQ, in een wijkhuiskamer of we wandelen een uurtje. 
Samen gaan we op zoek naar een duurzame manier om met de uitda-
gingen van het leven om te gaan. Als ervaringsdeskundige kijk ik hier-
voor naar iemands draagkracht en draaglast. Mijn intentie is dat de cliënt 
zich steeds meer bewust wordt van zijn eigen (veer)kracht en zijn of haar 
sociaal netwerk. Mocht er aanvullende ondersteuning nodig zijn, zorg ik 
ervoor dat de drempel naar de psycholoog of psychiater lager wordt. Het 
prettige van De Nieuwe GGZ-samenwerking zijn de korte lijntjes. Vragen 
lopen niet vast in bureaucratie of drukte, maar worden opgepakt. En als 
ik het idee krijg dat er voor een cliënt meer nodig is, dan is een telefoontje 
genoeg om ondersteuning te krijgen. Dat kan alleen als er onderling ver-
trouwen is binnen een team. Ervaringsdeskundigheid gaat wat mij betreft 
over gelijkwaardigheid als mens. Ik noem dat ‘saamwaardig zijn’. Dat ge-
voel wil ik mijn cliënten ook geven. Samen werken we op een positieve 
manier aan herstel, waarbij de regie ligt bij de cliënt en deze deskundig is 
over zijn of haar leven.”

Meer informatie? www.blauwezorg.nl/blauwe-ggz

Het beeld dat de patiënt met een psychiatrische zorgvraag de psychiater bezoekt om vanaf een bank of aan een bureau zijn verhaal te doen, 

is aan herziening toe. Vier Flexible Assertive Community Treatment (FACT)-teams brengen in Maastricht hoogspecialistische GGZ naar de 

wijk. De Nieuwe GGZ plaatst deze zorg in een nog breder sociaal-maatschappelijk samenwerkingsverband bij de poort van de zorg. Met suc-

ces. Het team achter de twee Nieuwe GGZ-pilots in Nazareth en Maastricht Oost popelt om op te schalen.

De GGZ in de wijk
Chantal Welling is implementatiecoach Positieve

Gezondheid en ervaringsdeskundige bij Mondriaan. 
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Nu zelfs ook 
wachttijden 
bij de 
POH-GGZ

“Aan de casussen die bij ons binnenkomen, zie je dat de nood oploopt. Corona, financiële zorgen, kinderen 
die in de knel komen; in veel huishoudens stapelen de problemen zich op.”

Mensen die psychische last ervaren, kunnen vaak goed in de eerste lijn geholpen worden door de huisarts en de Praktijkonder-
steuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ). De structurele samenwerking die binnen de pilot De Nieuwe GGZ 
in twee Maastrichtse wijken tot stand is gekomen, werpt zijn vruchten af. Maar jammer genoeg zijn er door toename van het 
aantal hulpvragen én de lange wachttijden bij de GGZ óók bij de POH-GGZ wachttijden ontstaan. 



“Het motto ‘de juiste zorg op de juiste plaats’ 
is een mooi streven, maar zorgt in de gees-
telijke gezondheidszorg voor dilemma’s”, 
opent GGZ-kaderhuisarts Priska Israël dit 
gesprek. “Maatschappelijke problemen kun-
nen de vraag om psychische hulp bij de 
huisarts enorm vergroten. Tijdens de corona- 
maatregelen bijvoorbeeld hebben wij de 
GGZ-problematiek in alle leeftijdsgroepen 
zien toenemen. Nu de samenleving weer 
open is, zou je denken dat het aantal hulp-
vragen daalt. Dat merken we nog niet. Met 
name jongeren lopen vast en vragen vaker 
om psychische hulp. In steeds meer huis-
houdens loopt de emmer nog over, doordat 
bijvoorbeeld de energierekening niet meer 
betaald kan worden. Of doordat de kinde-
ren, die door corona buiten de groep zijn 
komen te staan, de draad niet kunnen op-
pakken. Corona had er psychisch al aardig 
ingehakt. Nu komen daar extra problemen 
bovenop en dat uit zich bij steeds meer 
mensen in psychische klachten.”

“Terwijl wij de mentale scherven van corona 
opruimen, neemt ook de complexe GGZ-pro-
blematiek in de wijk toe”, vervolgt Priska. 
“Kwetsbare ouderen met gedragsproblemen, 
mensen met ernstige psychiatrische aandoe-
ningen of een verstandelijke beperking; ie-
dereen woont zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis, allemaal hebben zij de huisarts als 
eerste aanspreekpunt. Ons beleid is dat 
mensen liefst op de dag waarop zij bellen, 
hooguit één dag later bij de huisarts en bin-
nen twee weken bij de POH-GGZ terecht-
kunnen. Die laagdrempelige toegang staat 

onder druk vanwege het oplopend aantal 
hulpvragen, maar ook omdat de GGZ-keten 
helaas niet optimaal functioneert. Bij door-
verwijzingen komen patiënten op wacht-
lijsten terecht en te vaak zien wij complexe 
patiënten na een verwijzing terug, omdat de 
betreffende instelling niet de juiste zorg kan 
bieden. Dit verhoogt in veel praktijken de 
druk op de POH-GGZ, die de wachttijd over-
brugt. Het resultaat is dat de POH’s nu ook 
een wachttijd hebben van enkele weken.”

“Ik zie niet alleen méér patiënten, maar ook 
een verandering van de doelgroep en hulp-
vragen”, vult Eefje Heffels, POH-GGZ, aan. 
“Doorgaans begeleid ik een brede groep 
mensen met onder meer psychosociale 
hulpvragen, angst en stemmingsklachten, 
psychosomatische klachten en psychische 
klachten. Tevens zijn patiënten die chro-
nisch kwetsbaar zijn bij ons bekend. Ons 
streven is om deze doelgroep snel te zien 
om hen weer terug in hun kracht te zetten. 
De laatste tijd zie ik steeds meer jongeren 
die kampen met angst- of stemmingsklach-
ten en psychosociale problematiek. Daar-
naast worden er regelmatig patiënten vanuit 
de tweede lijn terugverwezen naar de eerste 
lijn. Zodra de inschatting is gemaakt dat er 
een verwijzing richting De Nieuwe GGZ nodig 
is, gaat de wachttijd in. Totdat de patiënten 
de intake bij De Nieuwe GGZ hebben gehad, 
blijf ik de patiënten volgen. Op deze manier 
houd ik de vinger aan de pols en weet ik of 
de juiste zorg voor de patiënten is geregeld. 
Patiënten weten bij het afronden van het 
laatste POH-GGZ consult, dat de deur al-

tijd open staat voor vragen of bij een nieuwe 
eventuele hulpvraag in de toekomst.”
“Bij elke patiënt met een GGZ-hulpvraag 
maken we de afweging: wie kan het zelf, 
wie kan vooruit met ondersteuning vanuit 
het sociaal domein al dan niet begeleid door 
een ervaringsdeskundige en wie heeft de 
huisarts, de POH-GGZ of de GGZ nodig”, 
zegt Priska. 
We proberen zoveel mogelijk door te ver-
wijzen naar de generalistische basis-GGZ. 
Doordat wij een fijn samenwerkingsverband 
in het kader van de blauwe zorg hebben, 
maken wij die afweging in overleg met de 
GGZ-specialisten in het FACT-team, de ge-
neralistische basis-GGZ én het sociaal team 
(zie ook pagina 10). De lijntjes met deze 
partners zijn kort. Dat zorgt ervoor dat en-
kelvoudige problematiek en overbelasting 
als gevolg van praktische zaken héél snel 
kan worden opgepakt. Ondanks dat loopt 
de wachttijd van onze POH-GGZ toch op. 
In andere huisartspraktijken waar de snelle 
schakel met het sociaal domein ontbreekt, 
duurt dit wachten vaak nóg langer. En dat 
geldt ook voor veel GGZ-aanbieders. Dit 
knelpunt moeten we in het belang van ge-
zonde wijken en steden gezamenlijk pro-
beren op te lossen. We moeten blijven 
nadenken wat de grenzen van huisartsge-
neeskundige GGZ-zorg zijn. Met name de 
nauwe samenwerking tussen de huisartsen-
praktijk, de wijk-GGZ en het sociaal team 
biedt hoop.”

Meer informatie? www.zio.nl/huisartsen-
praktijk/zorgprogrammas-2/#GGZ
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“De laagdrempelige toegang staat
onder druk vanwege het oplopend

aantal hulpvragen” 

PRISKA ISRAËL
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VIER EXPERTISES, 
EEN TEAM

Van links naar rechts: Hans Kling, Marc Kamps, Dr. Ruud Severeijns en Dr. Carsten Leue                
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VIER EXPERTISES, 
EEN TEAM

“Een patiënt is niet zijn ziekte.
In elke fase van een behandeling is

daarom aandacht voor de psychosociale impact 
van groot belang.”

Van links naar rechts: Hans Kling, Marc Kamps, Dr. Ruud Severeijns en Dr. Carsten Leue                

Hans Kling is geestelijk verzorger. “De kernexpertise 
van geestelijke verzorging ligt bij alles wat niet oplosbaar 
is. Als dingen niet oplosbaar zijn, gaan zin- en betekenis-
geving een rol spelen. Ook kunnen wij ondersteunen in 
de communicatie tussen arts en patiënt, zodat de patiënt 
een duidelijker beeld krijgt van verwachtingen, kansen en 
risico’s. Dat duidelijk is welke mate van (on)zekerheid er 
is. Oftewel: dat het bij een volgende behandeling mis kan 
gaan en dat je, als je je dierbaren nog iets wil zeggen, dat 
misschien nu moet doen. Daarmee hangen vraagstukken 
samen met betrekking tot verlies en rouw. Als iemand 
doorslaat in angst is de klinisch psycholoog de aange-
wezen persoon om te helpen. In de terminale fase is een 
bepaalde mate van angst normaal. Dan kan de geestelijk 
verzorger ondersteuning bieden.” (Meer informatie over 
psychosociale zorg in de palliatieve fase is onder meer. te 
vinden via www.palliaweb.nl, red.)

Marc Kamps is medisch maatschappelijk werker. “Het 
medisch maatschappelijk werk van het MUMC+ richt zich 
op de wisselwerking tussen de patiënt en zijn omgeving. 
Veel patiënten worden ineens geconfronteerd met een 
situatie waarin zij gedwongen afhankelijk zijn; wij onder-
steunen hen daar een weg in te vinden en proberen hun 
draagkracht te vergroten. Onze aanpak is methodisch en 
doelgericht. De focus ligt op het gezonde deel van de pa-
tiënt. Wij versterken dit: je bent niet je ziekte! De vraag 
is hoe je ermee omgaat en hoe je je netwerk beter kunt 
inzetten om met de situatie om te gaan. Wij helpen daar-
bij. Ook kan medisch maatschappelijk werk meedenken 
omtrent praktische hulpvragen door de ziekte.”

Dr. Ruud Severeijns is klinisch psycholoog en cogni-
tief gedragstherapeut. “De medische psychologie is on-
der meer van waarde als een patiënt forse angstklachten 

heeft. Iemand is bijvoorbeeld bang om bepaalde onder-
zoeken te ondergaan. Denk aan een patiënt met claustro-
fobie die een MRI in moet. Of iemand ontwikkelt depres-
sieve klachten ten gevolge van de ziekenhuisopname of 
diagnose. Wij beseffen dat er een grijs gebied is tussen 
de psychosociale disciplines. Als de focus meer ligt op 
de psychologische factoren, zoals angst of depressieve 
klachten en minder op praktische zaken en coping in het 
algemeen, dan is een verwijzing naar de medische psy-
chologie op zijn plaats.”

Dr. Carsten Leue is psychiater met ziekenhuispsychi-
atrie als aandachtsgebied. “De psychiatrie komt pas in 
beeld bij een vermoeden van een stoornis. Hoe ernsti-
ger en complexer de ervaren psychologische en lijfelijke 
klachten, hoe groter de kans op psychiatrische patholo-
gie. Dan is het goed als een psychiater meekijkt. Niet al-
leen vanwege de psychologische invalsroute, maar ook 
omdat er een medisch verband bestaat tussen lijfelijke 
aandoeningen en de psychologische toestand. Vandaar 
dat er zoveel psychiatrische problematiek in het zieken-
huis voorkomt. Dit heeft nadrukkelijk niets met ‘gekte’ te 
maken. Zo gaan chronische inflammatoire aandoeningen, 
zoals COPD, reumatoïde artritis of de Ziekte van Crohn, 
zelfs diabetes mellitus en hart- en vaatziekten vaak samen 
met een angst-, paniek- of stemmingsstoornis. Hoe zieker 
patiënten lijfelijk worden, hoe groter het risico dat zij met 
een affectieve stoornis te maken krijgen, die dan het so-
matisch verloop van de ziekte negatief kan beïnvloeden. 
Beide aandoeningen moet je daarom samen behandelen. 
De samenwerking binnen het psychosociale team helpt 
ons hierbij. Als er een signaal komt, weten wij van elkaar 
wat er speelt en kunnen we de juiste ondersteuning inzet-
ten. Onze interventies worden hierdoor effectiever.”

In de psychosociale zorg van het Maastricht UMC+ komen psychiatrische en medisch-psychologische zorg 
samen met medisch maatschappelijk werk en geestelijke verzorging. De vraag wie je nu precies waarvoor 
inschakelt, levert in de praktijk wel eens problemen op. Tot nu toe. Vier disciplines vormen sinds kort één 
psychosociaal team voor klinische consultatie dat elkaar aanvult en versterkt. Dubbele verwijzingen zijn hier-
mee verleden tijd. En nog zo’n plus: de patiënt krijgt meteen de ondersteuning die op dát moment nodig is. Dit 
nieuwe team stelt zich hier aan u voor.



Bij verschillende erfelijke hersenziektes be-
schadigt een gemuteerd eiwit de hersencel-
len, met achteruitgang van de gezondheid, 
beperkingen en overlijden tot gevolg. In-
middels gloort er hoop met experimentele 
therapieën die de aanmaak of toxische wer-
king van deze eiwitten kunnen remmen. Een 
consortium van diverse organisaties, waar-
onder het Maastricht UMC+, heeft een sub-
sidie van 4,7 miljoen euro ontvangen van 
NWO om deze behandeling te onderzoeken 
en ontwikkelen. Het gaat om de ziekte van 
Huntington, Spinocerebellaire ataxie (SCA) 
type 1 en SCA type 3. Deze erfelijke ziektes 
worden veroorzaakt door eenzelfde soort 
DNA-fout, die leidt tot de aanmaak van een 
ziek eiwit. De ziektes kunnen al op relatief 
jonge leeftijd ontstaan en leiden vaak snel 
tot flinke beperkingen. Meer informatie: 
www.mumc.nl/actueel/nieuws

In de Maastricht Studie van het Maastricht UMC+ is onderzoek 
gedaan naar veroorzakers van leververvetting. Er werd een ver-
band gevonden met niet alleen vruchtensuiker uit frisdranken, 
maar ook met vruchtensuiker uit fruitsappen. Dat kan een argu-
ment zijn om fruitsappen evenveel met suikertaks te belasten 
als frisdranken. Vetstapeling in de lever is een opkomend pro-
bleem in de Westerse samenleving. De schatting is dat 25 tot 
30% van de mensen leververvetting heeft. Het is een risicofactor 
voor leverfalen, leverkanker, suikerziekte en hart- en vaatziekten. 
Onderzoekers aan het Maastricht UMC+ hebben het verband 
tussen vruchtensuiker (fructose) uit verschillende voedingsmid-
delen en leververvetting bestudeerd. 
Meer informatie: www.mumc.nl/actueel/nieuws

Het Maastricht UMC+ heeft samen met de Universiteit Maastricht onderzoek gedaan naar zorggebruik, welbevin-
den en ervaren gezondheid van patiënten met COPD en/of hartfalen tijdens de COVID-19 crisis in Nederland. Pa-
tiënten uit het hele land werden gedurende de crisis tweemaal gevraagd naar hun ervaringen met de professionele 
zorgverlening en naar de psychosociale gevolgen van de maatregelen. Afgelopen zomer zijn een twintigtal pati-
enten uit deze groep benaderd voor een telefonisch interview om dieper hierop in te gaan. Wat ging goed volgens 
de patiënten en waar is meer aandacht en verbetering mogelijk in de chronische zorg op dit moment, maar ook 
bij een eventuele nieuwe pandemie? Meer informatie: https://palliatievezorg.mumc.nl/onderzoek/zorgerva-
ring-en-stress-bij-chronisch-zieken-tijden-van-corona

nieuwsKORT

Onderzoek
erfelijke
hersenziektes

Fruitsappen

Zorggebruik, welbevinden en ervaren gezondheid tijdens 
de coronacrisis bij mensen met COPD en/of hartfalen

Coöperatie DNG Zuid-Limburg
Doel van deze coöperatie is de samenwerking ten aanzien van de uitwerking van de doel-
stellingen van Blauwe GGZ en De Nieuwe GGZ (DNG) te concretiseren. Gezamenlijk wordt 
er gewerkt aan een aantal innovaties in de wijze waarop GGZ wordt aangeboden. De 
innovaties hebben betrekking op het betrekken van het netwerk rond een zorgvrager, het 
faciliteren van een nauwere samenwerking tussen verschillende echelons (en financie-
ringsstromen) en het organiseren van de best passende zorg (waarbij over- en onderver-
zorging wordt vermeden). Tevens wordt er gekeken naar de inzet en beschikbaarheid van 
ervaringsdeskundigheid. Coöperatie DNG Zuid Limburg heeft er onlangs voor gekozen 
om de bestaande pilots in te bedden in de lokale bestuurlijke context.
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“De shock was groot toen het bericht kwam dat mijn man uitbehan-
deld was. Wij hebben een goed sociaal netwerk dat meteen voor ons 
klaarstond. Vanuit alle kanten kwamen goedbedoelde adviezen; hoe 
we met de situatie moesten omgaan en dat we vooral nog zoveel 
mogelijk met zijn tweeën moesten genieten. Ik kon er niets mee, met 
het zwaard dat elke dag boven ons hoofd hing; de gedachte dat ons 
leven samen op een gegeven moment gewoon zou ophouden. Mijn 
ouders zijn ook allebei op leeftijd. Ik was zo bang dat ik alleen zou 
komen te staan.
Mijn man vroeg mij op een gegeven moment om hulp te zoeken. Hij 
zag dat ik de situatie niet meer aankon. Ieder van ons zat in zijn eigen 
bubbel van rouw. Hij is rationeel, een echte bikkel die bewonderens-
waardig met deze lastige fase omgaat. Ik ben veel sensitiever. Rationeel 
wist en weet ik ook wel wat ik moet doen, alleen vliegen mijn emoties 
soms alle kanten op. Achteraf zie ik in dat ik hem verstikte met mijn 
zorg. Beter gezegd, met mijn bezorgdheid. 
Heel wat omzwervingen waren er nodig voordat ik bij de juiste zorg te-
rechtkwam. Ik haakte af zodra een therapeut met quotes kwam, zoals 
‘je moet in kansen denken.’ Op een gegeven moment was ik klaar met 
therapie, maar niet klaar met dit proces. De oncoloog verwees mij naar 
het team Geestelijke Verzorging van het Maastricht UMC+. In eerste 
instantie vroeg ik mij af wat ik daar nu mee moest; ik ben niet gelovig. 
Mijn man vond dat ik het moest proberen. Gelukkig maar.
Met mijn geestelijk verzorger had ik gek genoeg meteen een goe-
de klik. Het is iemand die 
luistert met een heel goed 
inlevingsvermogen. En ie-
mand die heel eerlijk is in 
het feit dat er geen ant-
woorden of oplossingen 
voor mijn probleem zijn. 
Dat is voor mij misschien 
wel het belangrijkste, want 
daar kan ik iets mee. Nie-
mand weet hoe lang dit 
traject duurt. Niemand 
weet hoeveel impact een 
palliatief traject heeft, tot-
dat je er zelf in terecht-

komt. Dat is ook de reden waarom ik mijn verhaal vertel. Ik wil graag 
mensen helpen die in hetzelfde schuitje zitten en niet weten hoe ze 
met de eindigheid van hun eigen leven of dat van hun partner of 
kind moeten omgaan. De afspraak is dat ik mijn geestelijk verzorger 
kan bellen als bij mij de emmer overloopt. Dan lukt het meestal om 
binnen twee of drie dagen een gesprek in te plannen, waarin ik alles 
kwijt kan wat mij dwars zit. Alleen dat al helpt enorm. Mijn man zou 
mee kunnen gaan naar de gesprekken, maar dat heb ik liever niet. 
Nu kan ik vrijuit praten zonder met iemand rekening te hoeven hou-
den. In die gesprekken heb ik ook enkele handvaten meegekregen 
waardoor ik beter met de situatie kan dealen. Ik zie nu in dat ik mijn 
man meer moest loslaten. Ik zie ook in dat ik meer ruimte voor me-
zelf moest creëren door te ontspannen. Ik zwem nu elke week. Ik 
vind ontspanning in yoga en ik ga er geregeld met vriendinnen op 
uit. Die momenten zijn ongelofelijk belangrijk. Ik krijg er energie van 
en investeer tegelijk in mijn leven straks. Mijn man is er ook blij mee. 
Hij heeft meer ruimte voor zijn eigen proces en krijgt als dat nodig is 
betere begeleiding van mij.”

*Om privacy redenen is de naam van de geïnterviewde aangepast. 

praktijkUIT DE

EMMA* (59)

“Ernstige ziekte gaat samen met heftige emoties, onzekerheden en angsten. Je moet het meemaken

om de impact ervan te kunnen ervaren. Mijn man is sinds 2020 palliatief. Hij is rationeler dan ik

en kan beter met deze nieuwe situatie in ons leven dealen. Ik liep al snel over.”
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 Via het Centrum voor Levensvragen bieden Geestelijk 
 Verzorgers poliklinisch en in de thuissituatie
 (kosteloos) begeleiding en ondersteuning aan men-
sen in de palliatieve fase en hun naasten en aan  mensen van 50 jaar of 
ouder met een zingevingsvraag. Meer informatie https://palliaweb.nl/
netwerken-limburg/patienten-en-naasten/centrum-voor-levensvragen



Nooit meer terug
naar het oude normaal

Jeanette Dijkstra is klinisch (neuro)psycholoog en afdelings-
hoofd van de Medische Psychologie in het Maastricht UMC+. 
“Ik maak deel uit van het multidisciplinair team dat coronapatiën-
ten waaronder ook jongeren behandelt, die een lange tijd nadat 
zij long-COVID hebben gehad nog altijd restklachten hebben. 
Typisch is dat bij veel patiënten de longen schoon zijn. Zij heb-
ben echter geen energie meer en ook de emotionele problemen 
blijven. We begrijpen deze klachten nog niet helemaal, maar het 
lijkt erop dat COVID net zoals bijvoorbeeld kanker een ziekte is 
met zware emotionele gevolgen. Ook al herstel je goed, toch doet 
de ziekte iets met je. De impact is nog groter bij patiënten die 
al kwetsbaar waren door overbelasting of ander somatisch lijden. 
Bij veel patiënten is COVID blijkbaar de laatste druppel geweest. 
Ditzelfde beeld zie ik bij jongeren die geen COVID hebben gehad, 
maar door twee jaar corona uit het lood zijn geslagen. We waren 
bang dat hierdoor een grote run op psychologische zorg zou ko-
men. Dat lijkt vanuit het MUMC+ gezien mee te vallen. De meeste 

mensen hebben klaarblijkelijk genoeg veerkracht om zich te ver-
houden tot onverwachte situaties. Pas als die rek er niet meer is, 
is het risico groter dat iemand ongeacht de leeftijd onderuit gaat. 
Zelfs nu de pandemie achter de rug lijkt, moeten wij hier alert op 
blijven. Het virus kan twee jaar na dato alsnog emotionele proble-
men versnellen en verzwaren. Daar komt de angst voor oorlog nog 
eens bovenop. 
De meeste patiënten worden prima in de eerste lijn en in de revali-
datiezorg in de derde lijn geholpen met fysiotherapie, psychologie, 
diëtetiek, ergotherapie of een combinatie hiervan. Mocht er meer 
inzet nodig zijn, dan komt onze specialistische ondersteuning in 
beeld. Wat corona anders maakt dan andere verborgen proble-
men, is dat het een wereldwijd probleem is en dat herhaaldelijk 
is belicht dat het helemaal niet gek is als je na twee jaar op je 
kamertje vereenzaamd bent. Omdat we het allemaal hebben mee-
gemaakt, is er meer herkenning. Hopelijk is de drempel om aan de 
bel te trekken en gehoord te worden hierdoor ook lager.”

“COVID is voor veel mensen 
een ‘gamechanger’! 
Voor hen bestaat het 

‘oude normaal’ niet meer.”

JEANETTE DIJKSTRA
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Coen Feron werkte als arts-assistent anesthesiologie op de IC 
in het Maastricht UMC+ toen hij in maart 2020 door COVID-19 
als patiënt op diezelfde IC belandde.
“Ik was de eerste zorgverlener die in het MUMC+ intensive care 
nodig had. Daarna was ik de eerste IC-patiënt met COVID die op 
de verpleegafdeling terechtkwam. Ik ken de IC-zorg, elk piepje, elke 
handeling. Toen zij mij in slaap wilden brengen, heb ik geprotesteerd. 
Uiteindelijk was er geen andere optie. De angst die ik op dat moment 
voelde, heeft mij lang parten gespeeld. Het geluid van een ambu-
lance, nieuws over corona; er was niet veel nodig om mij terug te 
brengen naar dát moment. 
Het bleek een vorm van Post-IC Syndroom (PICS). Een langdurig 
EMDR-traject (Eye Movement Desensitization and Reprocessing tra-
ject) heeft mij van mijn PICS-gerelateerde trauma afgeholpen. Deze 
therapie wordt onder meer ingezet bij soldaten met een oorlogstrau-
ma. Meestal neemt EMDR een tiental sessies in beslag, bij mij duur-
de het langer omdat ik per se terug wilde naar mijn werk binnen de 
ziekenhuismuren. Een tot twee keer per week kreeg ik EMDR, waar-

na een revalidatietraject bij Adelante van drie keer per week volgde. 
Fysiek en mentaal ben ik nu vrijwel de oude. Maar terugdenken aan 
die woelige tijd doe ik uiteraard nog vaak. Vandaar dat ik mijn verhaal 
hier deel. Ik ben bevoorrecht dat ik een goed netwerk heb dat mij 
ondersteunde. Veel mensen hebben dat netwerk niet en kunnen hun 
(COVID-)trauma misschien minder goed duiden. Mensen die heel 
erg ziek alleen thuis hebben gezeten. Mensen die pas weer na een 
jaar hun energie terugkregen en zich niet serieus genomen hebben 
gevoeld. Veel ex-patiënten kampen met psychische problemen, die 
evenveel impact hebben als bijvoorbeeld een dierbare overlijdt. Of 
als iemand strijdt tegen kanker. De een kan deze strijd mentaal aan, 
bij de ander borrelt het of wordt ineens een snaar geraakt die leidt tot 
zware klachten. Dit kun je wellicht voorkomen door bij ex-COVID-pa-
tiënten en hun naasten door te vragen. Zeker als zij vaker met allerlei 
vage klachten terugkomen op het spreekuur. Vragen als ‘Lig je nog 
wel eens wakker van die tijd?’ of ‘Waar ben je bang voor?’ kunnen 
helpen. Dan is er herkenning en is wellicht alleen de wachttijd naar de 
juiste ondersteuning nog een struikelblok.”
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“Een langdurig
EMDR-traject 

heeft mij van mijn
COVID-trauma

afgeholpen” 

COEN FERON
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“Zodra er een signaal uit de buik is, 
wordt de stressfactor versterkt en 
worden klachten erger ervaren”

DANIEL KESZTHELYI
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Maag- en darmklachten komen ongelofelijk vaak voor. Veel mensen zijn er goed ziek van maar 
voelen zich niet serieus genomen, als er ‘medisch’ niets mis is. Prikkelbaar Darm Syndroom 
(PDS) is zo’n diffuse klacht. Prof. dr. Daniel Keszthelyi is MDL-arts en hoofd van de onderafde-
ling Maag-, Darm- en Leverziekten. Hij bijt zich sinds zijn promotieonderzoek in 2008 vast in dit 
syndroom. Hij wil de oorzaak van PDS begrijpen en de behandeluitkomsten voor mensen met 
PDS verbeteren. Geen overbodige luxe, aangezien 5 tot 10% van de bevolking er last van heeft. 
Een interview. 

Allereerst wat is PDS? “Het is een syndroom dat gepaard gaat met een collectie aan klachten. De 
hoeksteen van PDS is buikpijn. Andere symptomen zijn ongemak in de buik, problemen met de ont-
lasting (diarree, obstipatie of afwisselend), een opgeblazen gevoel, zichtbare opzwelling van de buik 
en winderigheid. Veel mensen hebben hier dusdanig last van dat de klachten hen belemmeren in het 
dagelijkse leven. Bij een kleine groep leidt het zelfs tot hypervigilantie. Mensen die last hebben van 
PDS zijn gefocust op signalen uit de buik. Zodra er een signaal is, wordt de stressfactor versterkt en 
worden klachten erger ervaren. Zo ontstaat een vicieuze cirkel, die er in extreme gevallen voor zorgt 
dat mensen geïsoleerd raken.”

Wat gaat er mis bij mensen die PDS hebben? “Dat weten we onvoldoende. Bepaalde voedings-
soorten kunnen PDS-klachten uitlokken; denk aan intolerantie voor lactose. Een ander concept is dat 
er iets mis gaat in de connectie op de hersen-darm-as. Er zijn sterke vermoedens dat stress hierbij ook 
een rol speelt. De darmen worden aangestuurd door een autonoom zenuwstelsel; een eigen ‘brein’ dat 
input krijgt vanuit de hersenen, het ‘hoofdbrein’. We weten van dierproeven dat stress impact heeft op de 
doorlaatbaarheid van de darmen en ervoor zorgt dat de zenuweinden in de slijmvliezen gevoeliger zijn. 
Deze symptomen komen voort uit het ‘darmeffect’ van stress. Maar er is ook sprake van een ‘centraal 
effect’ van stress. Door stress kunnen signalen en pijnsensaties die in de darm ontstaan, bijvoorbeeld als 
gevolg van prikkelende voeding, extremer worden gemaakt. Stress kan klachten dus versterken.”

Wanneer weet je dat er sprake van PDS is? “De criteria (Rome IV) vind je in de richtlijnen. De es-
sentie is het stellen van een positieve diagnose. Desondanks worden er onnodig veel onderzoeken op 
patiënten losgelaten, terwijl zij perfect voldoen aan de criteria die op PDS duiden. Met een positieve 
diagnose, goede uitleg over PDS en nader onderzoek naar de factoren die de klachten kunnen veroor-
zaken, bereik je meer resultaat. Want, er zijn meerdere behandelopties beschikbaar, van een aange-
past dieet en medicatie tot therapie gericht op stressvermindering.”

Wanneer zet je welke behandeling in? “In het MUMC+ ontwikkelden we voor een snel en gericht 
antwoord op deze vraag de ‘MEASuRE’-app. Met deze app proberen we door middel van intensie-
ve klachtenregistratie binnen zeven dagen inzichtelijk te krijgen of PDS-klachten verbonden zijn met 
stress of met andere factoren, zoals voeding. Komend najaar starten we met een onderzoek naar de 
praktisch toepassing van dit meetinstrument als onderdeel van een gepersonaliseerde behandelstra-
tegie. Binnen twee jaar verwacht ik dat de MEASuRE-app zorgbreed beschikbaar kan zijn.”

ZIEK DOOR STRESS



Onze onderzoeksvragen
komen rechtstreeks uit

de zorgpraktijk en moeten
tot concrete verbeteringen

leiden van diezelfde
zorgpraktijk

INNOVATIES IN DE EERSTELIJNS GGZ
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Onze onderzoeksvragen
komen rechtstreeks uit

de zorgpraktijk en moeten
tot concrete verbeteringen

leiden van diezelfde
zorgpraktijk

“Een doorn in het oog van veel zorgverleners in de GGZ is het 
lange traject dat veel patiënten met GGZ-problemen doorlopen”, 
vervolgt Mark. “Iemand wordt verwezen naar een GGZ-instelling, 
komt daar op een wachtlijst terecht en wordt niet zelden al na 
enkele sessies terugverwezen naar de huisarts omdat de instel-
ling niet de juiste expertise in huis heeft om die patiënt te be-
handelen. Bij de huisarts begint de verwijscyclus opnieuw. Een 
student onderzoekt samen met de Wijkpraktijk (een organisatie 
die POH’s-GGZ levert aan huisartspraktijken in Limburg, red.) de 
patient journey van GGZ-patiënten om verbeteringen inzichtelijk 
te maken. Niet vanuit het perspectief van de zorgverlener, maar 
vanuit het perspectief van de patiënt. Hun persoonlijke ervaringen 
moeten onze ogen openen.”

Een tweede onderzoek richt zich op de GGZ voor adolescenten. 
Mark: “Voor kinderen en volwassenen hebben we goede vangnet-
ten. Juist in de periode waarin veel GGZ-problemen ontstaan, is 
het aanbod beperkt. Daarnaast blijkt uit interviews met POH’s en 
huisartsen dat signalen die bij adolescenten op GGZ-hulpvragen 
kunnen wijzen soms lastig te duiden zijn. Naar aanleiding van deze 

vraag gaan wij in samenwerking met ervaringsdeskundigen een 
kortdurende, laagdrempelige interventie bouwen, die zorgverle-
ners helpt om ontwikkelende GGZ-problematiek bij adolescenten 
vroegtijdig te herkennen.”

Onmisbaar binnen De Nieuwe GGZ is tenslotte e-health. Mark: 
“Huisartsen en POH’s maken al gebruik van internetmodules voor 
het diagnosticeren van mentale problemen. Wij onderzoeken als 
vervolg op deze online route het effect van modules, waarmee on-
der meer via Oh My Mood (www.ohmymood.com) psychologische 
ondersteuning en coaching wordt aangeboden. Zijn deze modules 
effectief? En wanneer zijn blended coachingstrajecten wenselijk in 
een mix van online en face-to-face ondersteuning? Het voordeel is 
dat online psychologische ondersteuning heel laagdrempelig kan 
worden aangeboden en dat veel patiënten gewend zijn om online 
zaken te regelen. Ons onderzoek moet uitwijzen of deze toepas-
singen een rol kunnen spelen in de optimalisering van de patient 
journey in de GGZ.”

Onder de vlag van dr. Mark Spigt, docent en onderzoeker bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde van het Maastricht UMC+, 
werkt een club jonge onderzoekers aan innovatie van de eerstelijns GGZ. “De lijnen met de praktijk zijn kort”, vertelt Mark. 
“De onderzoeksvragen komen rechtstreeks uit de zorgpraktijk en moeten tot concrete verbeteringen leiden van diezelfde 
zorgpraktijk.”



Column

De geestelijke gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. In te-
genstelling tot de somatische zorg waar successen gehaald worden 
met verbeterde kwalitatieve levensverwachting, blijven deze gewenste 
ontwikkeling voor psychisch lijden uit. Dit is niet verwonderlijk. Iedere 
arts die zijn patiënt wil motiveren te diëten of te stoppen met roken, 
weet dat farmacologische interventies eenvoudiger te implementeren 
zijn. Zoals bij leefstijlverandering vragen alle interventies in de ggz om 
7x24-uurs aandacht en doorgezette motivatie en energie van betrok-
kenen. Dat gaat enkel door vallen en opstaan. 
De ‘genezing’ van psychisch lijden is niet eenvoudig maakbaar, maar 
vraagt om een leerproces. Bijkomend zijn psychisch lijden en de ener-
gie om te veranderen, aan stress onderhevig. COVID en Oekraïense 
oorlogsdreigingen vergroten de uitdagingen voor de sector.
De prevalentie van psychisch lijden is groot: in Nederland 1 op 2 tijdens 
het leven, 1 op 4 in een specifiek jaar. Een noodzakelijk budget en de 
politieke wil om dit te verzekeren of uit te breiden, ontbreekt. Kostbare 
farmacotherapie voor somatische (oncologische) problemen verdrin-
gen duurzame investeringen in de ggz, terwijl deze laatste aantoon-
baar meer rendement (in kwalitatieve levensjaren) opleveren. 

Bijkomend probleem is dat de ggz 
een laag technologische sector is, 
die gedragen wordt door professio-
nals, en professionele expertise is on-
voldoende beschikbaar. Oplossingen 
moeten ambitieus zijn (psychisch lij-
den in de maatschappij verminderen) 
en vragen om een paradigmashift. 
Met het Ecosysteem Mentale ge-
zondheid (GEM) hernieuwen we de 
ggz op basis van wetenschappelijke 
meta-evidentie en mobiliseren we 
verschillende regionale betrokkenen 
om samen een betere job te doen.

www.denieuweggz.nl/gem

Door Philippe Delespaul, hoogleraar innovatie in de ggz, psycholoog

Geestelijke gezondheidszorg
in beweging


