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Vakgroep psychiatrie houdt gemeente scherp
 ▶ Utrecht

Verpleegkundigen die werken in de 
geestelijke gezondheidszorg slaan 
de handen ineen om de kwaliteit 
van hun zorg op peil te houden. Al 
meer dan honderd verpleegkundi-
gen hebben zich aangemeld bij de 
‘kwaliteitsbond voor de geestelijke 
gezondheidszorg’. 

Doel van de bond is het delen van 
kennis en het stellen van kwaliteitsei-
sen aan gemeenten. De kwaliteits-
bond is een initiatief van psychia-
trisch verpleegkundigen Djurre 
Menges, Bas Willering en Gerben 
Broekmaat, werkzaam bij De Loods 

Zorg in Den Dolder. De verpleegkun-
digen vinden dat het volledig misgaat 
in de zorg nu de verantwoordelijk-
heid hiervoor bij gemeenten ligt, en 
er gelijktijdig bezuinigingen worden 
doorgevoerd. Menges: ‘Gemeenten 
zijn onvoldoende voorbereid, hebben 
vaak geen vakinhoudelijke kennis in 
huis maar treden wel op als de expert 
voor het indiceren van zorg.’
Het initiatief van de verpleegkundi-
gen past in een bredere trend van or-
ganisaties die zich keren tegen de ge-
volgen van de decentralisaties waarin 
zorgtaken van de Rijksoverheid zijn 
overgeheveld naar gemeenten. In 

september uitte het Platform GGZ, 
een koepel van twintig cliënten- en 
familieorganisaties uit de geestelijke 
gezondheidszorg, al zijn zorgen. Zij 
hebben daarom een Taskforce GGZ 
opgericht die ervoor moet zorgen dat 
mensen die te maken hebben met 
psychiatrische problematiek min-
stens dezelfde ondersteuning krijgen 
als mensen met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking.

vertrouwensband
De psychiatrisch verpleegkundigen 
signaleren vergelijkbare problemen. 
Menges: ‘Bij een zeer kwetsbare psy-

chiatrische patiënt, die al vijf jaar 
door een van onze zorgprofessionals 
wordt begeleid, wordt nu door een 
ambtenaar met beperkte kennis in-
eens een andere zorgbehoefte vastge-
steld. De patiënt moet volgens hem 
worden overgenomen door het zorg-
wijkteam, omdat er sprake zou zijn 
van een afhankelijkheidspositie met 
de zorgmedewerker. Terwijl een goe-
de vertrouwensband opbouwen juist 
een van de doelen was in de begelei-
ding. Zo gooi je vijf jaar werk weg.’
De Kwaliteitsbond wil dat de be-
roepsgroep vanuit haar expertise 
kwaliteitseisen kan stellen voor de 

indicatiebepaling, de bereikbaarheid 
van een gemeente, maar bijvoorbeeld 
ook de afhandelingssnelheid van een 
dossier. ‘Wij willen aantonen dat het 
beter kan. De ervaring vanuit de be-
roepsgroep moet de kwaliteit van de 
zorg bepalen. Níét de wet.’
Asha Khoenkhoen van Vereniging Ne-
derlandse Gemeenten zegt geen sig-
nalen te hebben gehad dat gemeen-
ten slecht bereikbaar zijn. Wat VNG 
ervan vindt dat er een kwaliteitsbond 
ggz wordt opgericht? ‘Als het beter 
kan, horen we dat graag. We willen 
allemaal dat de overheid zo goed mo-
gelijke voorzieningen levert.’ <


