
Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland;”
Betrek werk bij weg naar herstel”

Vanmorgen sprak Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland, op de GGZ Kennisdag 20 maart j.l.. Het thema van deze GGZ

Kennisdag is ‘Werken werkt!’

““WWeerrkkeenn  wweerrkktt..  HHeett  lliijjkktt,,  zzeekkeerr  vvoooorr  mmeennsseenn  mmeett  eeeenn  ppssyycchhiisscchhee  zziieekkttee,,  eeeenn  mmiissvveerrssttaanndd  oomm  wweerrkk  uuiitt  ttee  sstteelllleenn  ttoott

hheerrsstteell  eeeenn  ffeeiitt  iiss..  HHeett  iiss  hheett  wweerrkkeenn  zzeellff  ddaatt  kkaann  hheellppeenn  wweegg  nnaaaarr  hheerrsstteell  ttee  vviinnddeenn..””

Dames en heren!

-    Patiënten moeten worden behandeld, mensen willen worden gezien. Voor goede zorg, en met name voor goede ggz-zorg, is

de erkenning van beide behoeften van het grootste belang. Meest recent trof mij dit weer in een interview dat ik las met Bas

Kronenburg, sinds 2009 patiënt van Bavo Europoort. Hem werd gevraagd om mee te doen aan de toneelvoorstelling ´Wie is er

nou gek?´ Na aanvankelijke aarzeling stortte hij zich in dit avontuur. En hij ontdekte: van patiënt werd hij student. Zoals hij zelf

zegt: ´Je krijgt de kans weer om je te ontwikkelen. Dat is zo onbeschrijflijk mooi. Dit hele traject is een aanjager van mijn

herstelproces´. Door een beroep te doen op wat hij wel kon, door Bas weer te zien als mens, veranderde ook zijn zelfbeeld.

-    Wat geldt voor een rol in een toneelstuk geldt misschien wel minstens zozeer voor een plek op de arbeidsmarkt. Werken

werkt. Het lijkt, zeker voor mensen met een psychische ziekte, een misverstand om werk uit te stellen tot herstel een feit is.

Het is het werken zelf dat kan helpen weg naar herstel te vinden. Place then train, in plaats van andersom.

-     Werk is, in het algemeen, belangrijk voor mensen. Het zorgt voor houvast en zingeving, het vergroot ons sociale netwerk,

geeft ons het gevoel erbij te horen en biedt ons tegelijkertijd kansen om ons betekenisvol te onderscheiden. Als er dus één

factor is die maatschappelijke participatie bevordert, dan is het werk. Alle sprekers op deze dag zullen dat bevestigen. Tot zover

geen verschil van inzicht. Dit sluit ook aan bij de ontwikkeling die in de ggz gaande is. Men heeft het vaak over ambulantisering

en zegt dan in één adem beddenafbouw. Volgens mij kan je echter beter spreken over het opbouwen van een nieuwe manier van

werken. Een manier waar de aandacht voor werk voor de patiënt een belangrijk onderdeel van is.

HHuuiivveerr  oommzzeetttteenn  iinn  oommggaaaann  mmeett  vveerrsscchhiill
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-    Iets anders waar alle aanwezigen hier het over eens zullen zijn is dat werk niet altijd vanzelfsprekend is. Mensen kunnen

uitvallen, kunnen ziek worden. En als dat lang duurt heeft dat grote gevolgen. Op persoonlijk niveau, maar ook economisch en

maatschappelijk. Het is dan ook van het grootste belang dat we gezamenlijk – werkgevers, werknemers, zorgverleners en

overheden en woningcorporaties – nadenken over manieren om mensen aan het werk te houden of weer aan het werk te krijgen.

Dat is op zichzelf al een opgave. Maar voor mensen die uitvallen door psychische ziekte – en dat is de groep op wie onze

aandacht vandaag vooral gericht is – komt daar nog eens bij dat ze niet alleen persoonlijk allerlei hobbels moeten overwinnen

op de weg naar herstel, maar dat de weg terug naar (o.a.) werk ook nog eens extra bemoeilijkt wordt door het taboe dat er bij

velen nog altijd rust op psychische ziekte. En dat terwijl werk, of minstens enige vorm van arbeid het herstel enorm zou

bevorderen!

Natuurlijk zetten we wat dit betreft stappen in de goede richting, al was het maar omdat er sinds enige tijd nadrukkelijk

aandacht voor gevraagd wordt (Samen Sterk tegen Stigma, SIRE). Maar we zijn er nog lang niet. Wie ziek is in zijn hoofd staat

er in onze samenleving niet goed op. De associaties variëren van aanstellerij tot iets wat dicht in de buurt komt van

misdadigheid. Dat is een forse bandbreedte, maar onderliggend is de gedachte dat psychische ziekten nadrukkelijk iets anders

zijn dan somatische. Het ernstige gevolg hiervan is dat mensen met een psychose ook wezenlijk anders worden bejegend dan

mensen met een blinde darmontsteking, mensen met depressie anders dan mensen met diabetes.

-    Wat er voor nodig is om werk voor mensen die te maken krijgen met bijvoorbeeld een depressie inderdaad te laten werken, is

daarom onder andere dat de huiver voor psychische ziekte afneemt, niet in de laatste plaats bij werkgevers. Die huiver moeten

we omzetten om te leren omgaan met verschil. Overigens niet alleen in het belang van de werknemer. Ook de werkgever heeft

baat bij alles wat de productiviteit van werknemers bevordert en het ziekteverzuim terugdringt. Hier is veel winst te behalen.

Zo laten recente cijfers zien dat tijdige behandeling van depressie de economie een kleine 450 miljoen oplevert. Me dunkt!

Werken werkt én loont, zou je dus zeggen. Dat zou zo zijn, als de beschikbaarheid van werk zelf in deze tijd niet zou haperen. De

vanzelfsprekendheid van werk staat niet alleen onder druk vanuit het perspectief van individuele werknemers.Dat er

(voldoende) werk ís, is door de economische crisis zelf niet langer vanzelfsprekend. Met alle gevolgen voor met name ons

psychisch welbevinden van dien.

Recent onderzoek, zowel voor Nederland als voor Europa, laat een significante stijging zien van het aantal suïcides. In 2012

bijvoorbeeld 6% meer dan in het jaar ervoor. De reorganisaties, en de ontslagen die daarvan dikwijls het gevolg zijn, creéren bij

velen een groot gevoel van onzekerheid. En niet weten waar je aan toe bent is stressfactor nummer 1. Stress die zich kan

vertalen in een depressie, of die kan leiden tot een toename van alcohol- en drugsgebruik. Met uitval als gevolg daarvan.

-    Werken werkt: het klinkt aantrekkelijk en we moeten zeker alles doen wat in ons vermogen ligt om dit ideaal dichter bij te

halen. Maar met name ook de economische omstandigheden zorgen ervoor dat we werk niet in de markt kunnen zetten als een

medicijn dat alle kwalen oplost, en dat ook nog eens tegen een aantrekkelijke prijs…! Het genoemde onderzoek laat zien dat

werk niet altijd de oplossing is, maar dat problemen soms ook door onzekerheid op de werkvloer kunnen begínnen.

-    Behoud van werk ter voorkoming van minstens een deel van de psychische klachten is in deze tijd dus niet altijd een

begaanbare weg – ondanks de licht aantrekkende economie is de reorganisatie- en bijbehorende ontslaggolf nog niet voorbij.

Maar des te belangrijker is het dat werkgevers en overheden gevoelig zijn voor de mogelijk ingrijpende psychische gevolgen van

werk gerelateerde onzekerheid. En ook de strijd tegen het taboe op psychische ziekte wint erdoor aan urgentie!

WWeerrkkbbeeggeelleeiiddiinngg  ooookk  ffiinnaanncciieerreenn

-    Terug naar het thema van deze dag, en met name ook weer naar het uitroepteken erachter: Werken werkt! Werk is dan
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misschien niet een eenvoudige oplossing voor al onze problemen, het betrekken van werk bij de weg naar herstel is wel degelijk

aan de orde. Patiënten/cliënten vragen zelf vaak nadrukkelijk om een verschuiving van het accent van behandeling van de

ziekte, naar aandacht voor wat iemand wél kan. Zij lopen er tegen aan een combinatie van herstel met werk biedt kansen biedt

die nog lang niet allemaal erkend en benut worden. Niet door werkgevers, maar zeker ook niet door alle behandelaren.

 Wellicht is daar ook wel een rol voor GGZ Nederland weggelegd, er moet in de ggz niet alleen aandacht zijn voor het medische

model, maar zeker ook voor welzijn.

-    Terughoudendheid bij die laatste groep is overigens niet alleen en misschien zelfs wel niet in de eerste plaats inhoudelijk

gemotiveerd. Er zit ook een zakelijke kant aan. Het bekostigingssysteem in de zorg is gebaseerd op vergoeding voor

behandeling. Werk valt – tot nu toe – buiten de definitie van behandeling. Om hier echt meters te maken is het van groot belang

dat ook zorgverzekeraars bereid zijn om hun nek uit te steken, en bereid zijn de basis van hun financieringsmodel opnieuw tegen

het licht te houden. Het is precies om die reden overigens heel goed dat ook de zorgverzekeraars zitting hebben in de

stuurgroep ´Maatschappelijke participatie´, o.l.v. de staatssecretarissen Klijnsma (SZW) en Van Rijn (VWS).

-    Samen met zorgverzekeraars, landelijke en lokale overheid, werkgevers, het UWV, en de arbodiensten moeten

GGZ-instellingen aan de slag om te experimenteren met nieuwe vormen van reïntegratietrajecten, en al bestaande vormen

(zoals het door eerste spreker genoemde Individuele Plaatsing en Steuning (IPS) verder te ontwikkelen. Hiervoor is meer nodig

dan enthousiasme en de bereidheid om over eigen grenzen heen te kijken en traditionele patronen van denken en doen los te

laten – al begint het daar zeker mee en daag ik ggz-behandelaren van harte uit om hierin het voortouw te nemen.

MMaaaattwweerrkk  eenn  fflleexxiibbiilliitteeiitt

-    Maar om echt kans van slagen te hebben moet dit enthousiasme gedragen worden door de beschikbaarheid van financiële

middelen en/of maatregelen, en een frisse blik op bestaande wet- en regelgeving. Reïntegratie van mensen met (een verleden

van) psychische ziekte verloopt immers vaak met meer ups en downs dan in andere reïntegratietrajecten gebruikelijk is.

Maatwerk is noodzakelijk en flexibiliteit. Niet alleen van behandelaren, maar ook van overheden, zorgverzekeraars en

werkgevers is meer nodig dan dat zij lippendienst bewijzen aan de overtuiging dat werken werkt.

 

-    Maar áls het dan werkt kan het ook hele verrassende vormen aannemen. Een mooi voorbeeld van waar zo´n samenwerking

toe kan leiden is het project M/V, waarmee Bouman GGZ in Rotterdam aan de weg timmert.

-    Ook al staat het project nog in de kinderschoenen, dit initiatief van Bouman GGZ geeft al wel een indruk van wat er mogelijk

is als langs onconventionele lijnen wordt gedacht, en nieuwe vormen van samenwerking worden. Maar dit voorbeeld maakt ook

nog iets anders duidelijk, en dat is hoe belangrijk het is bij reïntegratie – in het arbeidsproces en in het maatschappelijke leven –

van mensen met een psychische ziekte te onderscheiden tussen verschillende patiëntgroepen.

-    Want waar de één de draad van leven en werk al snel weer kan oppakken, ziet een ander door jaren van ziekte en zorg niet

alleen zijn netwerk van familie en vrienden ondermijnd, maar ook zijn toegang tot de arbeidsmarkt voorgoed geblokkeerd of

minstens langdurig en ernstig belemmerd. Die eerste groep is veruit de grootste. Van de ongeveer 640.000 volwassenen die in

2012 met de GGZ in aanraking kwamen, ontving ruim 75% een ambulante, kortdurende behandeling, in veel gevallen voor een

angststoornis of depressie. Het grootste gevaar dat deze groep bedreigt is niet dat zij niet (weer) aan het werk komen, maar dat

zij als gevolg van hun ziekte op den duur hun betaalde baan verliezen. Voor het merendeel van deze groep is met name

belangrijk dat ook psychische klachten op het werk bespreekbaar worden.

-    Heel anders ligt dat voor de andere 25%, de zogenaamde EPA-groep. Zij hebben doorgaans een grote afstand tot de
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21 maart 2014 Werk Tags: ggznederland, herstel, jacobine geel, werken -

««DDee  DDeepprreessssiieevveerreenniiggiinngg  oorrggaanniisseeeerrtt  llaannddeelliijjkkee

iinnffoorrmmaattiieeddaagg  oopp  1122  aapprriill  22001144

NNiieeuuww  bbeelleeiidd  vvoooorr  ffiinnaanncciieerriinngg  oonnddeerrzzooeekk  ;;  ‘‘PPssyycchhiiaatteerrss  mmooeetteenn  bbeetteerr  wweetteenn  wwaatt  zzee  oonnddeerrzzooeekkeenn’’»»

arbeidsmarkt. Toch heeft ook van deze groep zo´n 72.000 mensen de wens tot een regulier betaalde baan. Een project als dat

van Bouman GGZ richt zich op deze groep. Maar het is duidelijk dat er nog tal van andere initiatieven ontwikkeld moeten

worden, voordat het begrip participatie ook voor deze mensen echt inhoud heeft, en ook zij kunnen beamen dat werken werkt.

-    Ik hoop van harte dat deze GGZ Kennisdag eraan bijdraagt om de betekenis van werk voor herstel onder de aandacht te

brengen, en enthousiasme te wekken – niet in de laatste plaats bij behandelaren – om met de kansen die dit biedt aan de slag te

gaan. En eindig met een kleine kanttekening in de richting van beleidsmakers. Bij de komende decentralisaties wordt de toon

gezet door een groot geloof in eigen kracht. Dat heeft iets heel aantrekkelijks en langs die weg is veel levenslust te winnen.

Maar laten we waken voor eenzijdige en misschien zelfs gemakzuchtige nadruk op eigen kracht, zonder oog voor (tijdelijke)

kwetsbaarheid, tekort en onmacht. Omdat dit participatie uiteindelijk niet zal bevorderen, maar belemmeren.

Maatschappelijke participatie, én participatie op de arbeidsmarkt.

Dank u voor uw aandacht.
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