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Voorwoord 
 

Patiënten met ernstige psychische aandoeningen (EPA-patiënten) die langdurig van zorg 
afhankelijk zijn, behoren tot de meest kwetsbare groepen in de samenleving. 
In het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw drong op grote schaal het besef door dat de 
vaak langdurige opnames in psychiatrische ziekenhuizen niet voor alle patiënten de beste manier 
was om herstel en re-integratie in de samenleving te bevorderen. De bezwaren tegen een lang 
verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis werden breed verwoord door patiëntenorganisaties, 
behandelaren en beleidsmakers en vonden politiek weerklank.  
Extramuralisering, de patiënt zoveel als mogelijk in zijn of haar eigen thuissituatie behandelen, 
werd het nieuwe paradigma. Ondanks de uitgesproken intenties om het aantal psychiatrische 
bedden te reduceren, is dat in Nederland niet gebeurd in de afgelopen decennia. Als men de 
beschermd-wonen-plaatsen meetelt, is het aantal bedden in Nederland zelfs toegenomen tussen 
1990 tot 2010. Dit in tegenstelling tot de meeste Europese landen: daar is in de meeste gevallen 
een forse daling in beddenaantallen te constateren.  
In Noord-Holland werd het Provinciaal Ziekenhuis Santpoort, het psychiatrisch ziekenhuis waar 
Amsterdammers van gewone afkomst werden opgenomen, ontmanteld en een groot deel van de 
lang-verblijfpopulatie verhuisde terug naar de stad (zie o.a. Duurkoop, 1995). Deze patiënten 
kwamen te wonen in deels nieuwe locaties van de toenmalige Amsterdamse GGZ-instellingen en 
de beschermd wonen (RIBW)- en opvangvoorziening HVO/Querido. 
 
In de afgelopen jaren was het beleid op de verblijfsafdelingen om de patiënten met minder 
ernstige problematiek zelfstandig of in een beschermd-wonen voorziening (BW) te laten gaan 
wonen. De psychiatrische behandeling en begeleiding van deze patiënten werd de 
verantwoordelijkheid voor ambulante wijkteams, veelal georganiseerd volgens het model van 
(F)ACT (assertive community treatment). 
In de komende jaren gaat een in het kader van de WMO deel van de zorg voor deze groep 
patiënten, zoals dagbesteding en re-integratie onder de verantwoordelijkheid van gemeenten 
vallen. Daarnaast is het de bedoeling dat de patiënten met minder ernstige problematiek, die nu in 
een BW verblijven, weer zelfstandig gaan wonen. Bovendien is in het zogenaamde ‘bestuurlijk 
akkoord’ tussen overheid, GGZ, beroepsverenigingen, patiënten- en familieorganisaties en 
zorgverzekeraars afgesproken het aantal psychiatriebedden tot 2020 te reduceren met 30%. Dit ten 
opzichte van de beddenaantallen in 2008. Voor beide ontwikkelingen wordt de term ‘transitie van 
de zorg’ gebruikt. 
Dat dit grote consequenties zal hebben voor de organisatie van de psychiatrische behandeling, de 
begeleiding en het wonen van deze patiëntengroep, spreekt voor zich. Maar de grootste gevolgen 
zullen individuele patiënten zelf ondervinden. Hun leefsituatie en daarmee hun welbevinden zal 
aanzienlijke veranderingen ondergaan.  
In die zin is dit rapport, dat de stand van zaken opmaakt over de gezondheid, de leefsituatie en de 
integratie in de samenleving van patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen, te 
beschouwen als een tussenrapportage. Over vijf jaar zal duidelijk zijn wat bedoelde en onbedoelde 
gevolgen zijn van de transitie van de zorg voor deze patiënten.  
 
Wij willen allen bedanken voor de inspanningen die ze hebben geleverd bij de totstandkoming van 
dit rapport. Allereerst de geïnterviewde patiënten die hun tijd ter beschikking hebben gesteld om 
de onderzoekers te woord te staan en openhartig over hun leefsituatie hebben verteld.  
De behandelaars hebben ons opnieuw in contact gebracht met hun patiënten.  
De begeleidingscommissie heeft gedurende het onderzoek waardevolle adviezen gegeven en heeft 
zinvolle op- en aanmerkingen gemaakt bij de conceptversies van dit eindrapport. Niek Jan 
Brugman heeft zijn kennis van somatische problemen bij EPA-patiënten ingebracht. De Gemeente 
Amsterdam, de Stichting tot Steun VCVGZ en HVO/Querido hebben financiële ondersteuning 
geboden bij de uitvoering van dit onderzoek. De GGZ-instellingen GGZinGeest en Arkin hebben 
onderzoekscapaciteit ingezet. 
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Samenvatting  
 
In 2011 zijn 225 EPA-patiënten van een oorspronkelijk cohort van 323 patiënten die in 2005 bij 
een van de Amsterdamse GGZ-instellingen in behandeling waren (67,9% van de oorspronkelijke 
groep van 2005) opnieuw geïnterviewd. Hun leefsituatie, hun ziektebeeld, hun zorgbehoefte en de 
ervaren kwaliteit van leven zijn opnieuw in kaart gebracht. De uitval binnen de cohort van 2005 
werd vooral veroorzaakt door 47 patiënten die weigerden aan het tweede interview deel te nemen 
en door het grote aantal overledenen (35, dit is meer dan 10% van het oorspronkelijke cohort).  
 
Er hebben in de afgelopen jaren veel verschuivingen in type aangeboden zorg plaatsgevonden.  
Het aantal respondenten dat klinisch verblijft, is fors minder geworden en het aantal mensen dat 
zelfstandig woont (ambulant) is eveneens afgenomen. Veel meer mensen wonen in een Regionale 
Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW). 
 
De ernst van de psychiatrische aandoening (vooral schizofrenie), is over zes jaar nauwelijks 
veranderd: de ernst en het aantal van de positieve en negatieve symptomen is vrijwel gelijk 
gebleven. Daarentegen is het gebruik van psychofarmaca toegenomen in de afgelopen jaren.  
In 2005 liet de ervaren lichamelijke gezondheid volgens de respondenten te wensen over. In 2011 
lijdt een derde van de respondenten aan overgewicht, vaak in combinatie met een verhoogd 
cholesterolgehalte in het bloed en hoge bloeddruk. Bij iets minder dan 30% van de groep is er 
sprake van het zogenaamde metabool syndroom. 
 
Het aantal zorgbehoeften, zowel de vervulde als de onvervulde, neemt toe met het ouder worden. 
Van onvervulde zorgbehoeften is sprake bij ‘sociale contacten’, ‘informatie’, ‘activiteiten’, 
‘bijwerkingen van medicatie’ en ‘psychische problemen’. De ervaren ‘kwaliteit van leven’ neemt 
af op de domeinen ‘leven als geheel’, ‘de psychische gezondheid’ en ‘sociale contacten’. 
 
De omvang van het netwerk van de geïnterviewde EPA-patiënten in 2005 was ongeveer twee tot 
drie keer kleiner dan gemiddeld in de algemene bevolking gevonden wordt. Gedurende de 
afgelopen jaren lijkt de omvang van het netwerk van die patiënten nog iets kleiner te zijn 
geworden. Dit is ondanks het gegeven dat meer respondenten zijn gaan deelnemen aan activiteiten 
zoals hobbyclubs en verenigingen.  
 
Victimisatie, het slachtoffer zijn van een misdrijf of discriminatie, is een ernstig probleem bij deze 
patiëntengroep. Hoewel het totaal aantal delicten dat deze groep meemaakt gemiddeld genomen 
gelijk is aan dat van de Amsterdamse bevolking, is het risico op een gewelddadig misdrijf bij deze 
patiëntengroep ongeveer drie keer zo groot. In de kliniek opgenomen patiënten lopen de grootste 
risico’s. Er is daar relatief veel sprake van diefstal van eigendommen en geweldsdelicten zoals 
seksueel geweld en mishandeling. Ervaringen met discriminatie zijn in vergelijking met 2005 
gelijk gebleven: een derde van de groep voelt zich soms tot vaak gediscrimineerd. 
 
Bij een aanzienlijk deel van deze patiëntengroep is geen sprake van een stabiele woonsituatie.  
Van de in 2011 geïnterviewde groep woont 28,5% op dezelfde plek als in 2005. De overige 70% 
heeft tussen januari 2006 en januari 2012 op gemiddeld 2,6 verschillende locaties gewoond.  
 
Positief is dat de in 2011 opnieuw geïnterviewde patiënten, vergeleken met 2005, nog steeds (zelfs 
iets meer) tevreden zijn over de aangeboden zorg.  
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Aanbevelingen voor de behandelpraktijk 
 
Er is recent meer aandacht ontstaan voor de lichamelijke gezondheid bij langdurig 
zorgafhankelijke psychiatrische patiënten. In de ‘Richtlijnen Schizofrenie’ is een onderdeel 
somatische screening opgenomen. In de patiëntendossiers is ‘somatiek’ als aparte paragraaf 
toegevoegd. Metabole poliklinieken voor (F)ACT-cliënten worden gerealiseerd.  
Vooralsnog echter blijkt bij veel patiënten de informatie over de lichamelijke 
gezondheidstoestand, zoals de resultaten van aangevraagd laboratoriumonderzoek, moeilijk in het 
dossier terug te vinden. Een jaarlijkse screening op metabole stoornissen, heldere verslaglegging 
daarvan in het dossier en het opnemen van de voorgenomen interventies in het behandelplan zijn 
noodzakelijk. Een verdere analyse van kenmerken van de groep overledenen uit het cohort van 
2005 lijkt noodzakelijk, onder meer om risicofactoren voor vroegtijdig overlijden in kaart te 
brengen.  
 
Veel respondenten gebruiken veel soorten medicatie. Een jaarlijkse inventarisatie van de gebruikte 
psychofarmaca en andere medicijnen (onder andere tegen bijwerkingen) wordt aanbevolen.  
Zo ook het met de patiënt en eventueel huisarts kritisch kijken naar mogelijke ongewenste 
opeenstapeling van medicatie. 
 
Deze patiëntengroep wisselt vaak van woonlocatie. Te verwachten valt dat met de voorgenomen 
afbouw van de bedden in psychiatrische ziekenhuizen en de transities naar ‘lichtere’ zorgvormen, 
het aantal verhuizingen nog verder zal toenemen. Dit is zeker bij deze patiëntengroep ongewenst. 
 
Het slachtoffer worden van een misdrijf of misdaad is een reëel probleem bij deze groep. 
Onderzoek naar maatregelen om victimisatie van deze patiëntengroep tegen te gaan en de 
ontwikkeling van preventieprogramma’s om victimisatie te voorkomen, bijvoorbeeld in de vorm 
van persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheidstrainingen, is nodig. 
 
Er blijft sprake van veel onvervulde zorgbehoeften op de levensdomeinen ‘sociale contacten’ en 
‘zinvolle activiteiten overdag’. Rehabilitatieprogramma’s en projecten die zich richten op 
participatie blijven noodzakelijk. Individuele Plaatsing en Steun (IPS, gericht op betaald werk) en 
de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) zijn methodieken waarmee goede ervaringen zijn 
opgedaan. Aanbevolen wordt, naast het activiteitenaanbod binnen de GGZ, veel meer in te zetten 
op arbeidsparticipatie en rehabilitatie- en herstelprogramma’s. 
 
De in dit rapport gepresenteerde overzichten betreffen beschrijvingen van de respondenten in 
termen van ziektebeeld, leefsituatie, behoeften aan zorg en kwaliteit van hun leven. Een meer 
diepgravende data-analyse kan antwoord geven op vragen als: welke subgroepen zijn te 
onderscheiden als het gaat om toegenomen behoeften aan zorg? En: welke patiëntengroep is meer 
medicatie gaan gebruiken? Toekomstige deelpublicaties zullen antwoord geven op dit type 
vragen. 
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Aanbevelingen voor beleid 
 
In de dagelijkse zorg voor deze patiënten hebben verschillende partijen een rol. De GGZ is 
primair verantwoordelijk voor de psychiatrische zorg van zowel klinisch opgenomen, in een 
RIBW verblijvende, alsook zelfstandig wonende patiënten met psychiatrische problemen.  
De RIBW is primair verantwoordelijk voor wonen en (een deel van de) begeleiding van veel van 
deze patiënten. De huisarts is de eerstverantwoordelijke voor de lichamelijke gezondheid. In de 
nabije toekomst krijgt de gemeentelijke overheid een belangrijke rol bij de re-integratie en het 
bevorderen van maatschappelijke participatie van deze patiëntengroep. Verbeteringen aanbrengen 
in de gezondheid- en leefsituatie is voor alles een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 
verschillende partijen.  
 
Continuïteit in de zorg, van zorgaanbieder, van behandelaar, maar ook in termen van een stabiele 
woonsituatie blijft noodzakelijk voor deze patiëntengroep. De verschillende partijen hebben, 
ondanks de toenemende fragmentatie in het zorgaanbod, de taak dit in onderling overleg en in 
overleg met de patiënt te realiseren.  
 
Een waarschuwing is op zijn plaats: in het zogenaamde ‘Bestuurlijk akkoord’ tussen overheid en 
GGZ-instellingen, beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars is afgesproken 
tot 2020 het aantal bedden in de psychiatrie met een derde te verminderen. Dit kan voor 
individuele patiënten leiden tot ongewenste drang (of dwang) om door te stromen naar een andere 
woonvorm, met wederom een verhuizing tot gevolg. Het behoeft geen betoog dat veelvuldige 
verhuizingen een belemmering zijn bij het opbouwen van een stabiel sociaal netwerk. Bovendien 
vormen vele wisselingen van woonplek een ernstige stressfactor bij deze toch al kwetsbare groep. 
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1  Inleiding 
 
Onder de kop ‘Psychiatrische patiënten best tevreden in Amsterdam’, berichtte Het Parool op 13 
maart 2012 dat mensen met een langdurige psychiatrische aandoening in Amsterdam niet 
ontevreden zijn ondanks hun diagnose, een beperkt sociaal netwerk, geringe arbeidsparticipatie en 
een slechte lichamelijke gezondheid. Ze oordelen positief over de kwaliteit van hun leven en over 
de ontvangen zorg.  
 
Het artikel in Het Parool was gebaseerd op het rapport ‘Vermaatschappelijking van de chronische 
patiënt in de grote stad’ (Theunissen,  e.a., 2008), een verslag van de resultaten van de eerste 
meting van het zogenaamde Stedelijk Chroniciteitsonderzoek Amsterdam (SCA-I) in 2005.  
Daarin werd de leefsituatie van patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), zoals 
zorggebruik, kwaliteit van leven, zorgbehoeften en maatschappelijke participatie in kaart gebracht. 
 
In het voorliggende verslag van de vervolgmeting (SCA-II), wordt de leefsituatie van deze groep 
zes jaar later in 2011 geschetst. De volgende vraag stond hierbij centraal: ‘zijn er in 2011 
veranderingen opgetreden in ziektekenmerken, zorgbehoeften, kwaliteit van leven en 
maatschappelijke participatie ten opzichte van 2005?’ Daarnaast zijn actuele thema’s rondom deze 
groep verder uitgediept, zoals hun lichamelijke gezondheid en de mate waarin ze slachtoffer zijn 
van misdrijven.  
 

1.1  Langdurig van zorg afhankelijke patiënten; wie  zijn dat?   
Langdurig van zorg afhankelijke patiënten hebben een ernstige psychiatrische aandoening, 
beperkingen in het psychisch en sociaal functioneren en ze zijn lang (als criterium wordt meestal 
langer dan twee jaar gehanteerd) in zorg bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. 
Delespaul (2013) schat het aantal mensen met een ernstige psychiatrische aandoening in 
Nederland op 160.000. In Amsterdam werden in 2005 binnen de toenmalige GGZ-instellingen 
4576 patiënten geteld, die voldeden aan deze criteria (Theunissen e.a., 2008). Dat cijfer is in het 
afgelopen decennium gestegen: de GGZ heeft meer mensen met langdurige ernstige 
psychiatrische aandoeningen in zorg gekregen. Dit geldt zowel landelijk (30% over de jaren 2000-
2005, mondelinge mededeling Hans Kroon, Trimbos-instuut) als in Amsterdam (50% over de 
jaren 2000-2005, Peen e.a., 2012).  
Over de omvang en kenmerken van de groep EPA-patiënten die níét in GGZ-zorg zijn, is nog 
weinig bekend. Vijftien jaar geleden werd geschat dat op elke patiënt met chronisch 
psychiatrische problemen in GGZ-zorg, er één patiënt zou staan die niet in GGZ-zorg was. Gezien 
de stijging van het aantal EPA-patiënten in GGZ-zorg in de afgelopen jaren, is een afname van 
deze groep ‘ernstig ziek maar niet in zorg’ waarschijnlijk.  
 
De psychiatrische stoornissen waaraan de EPA-patiënten lijden zijn uiteenlopend. Het merendeel 
van de patiënten (60%) lijdt aan een psychotische stoornis (schizofrenie, een affectieve of 
organische psychose). Tien procent heeft een primaire verslavingsdiagnose en 30% heeft een 
andere diagnose zoals autisme, een ernstige langdurige stemmings-, angst- of een 
persoonlijkheidsstoornis. 
 
In het huidige denken over individuele ontwikkelingspatronen bij ernstige psychiatrische 
ziektebeelden is het begrip stagering centraal komen te staan. Stagering berust op twee 
gerelateerde opvattingen. De eerste is het idee dat ziekten zich ontwikkelen in stadia, die elk een 
optimale behandeling kennen. De tweede is de opvatting dat de eerste stadia gekenmerkt worden 
door algemene aspecifieke problemen en symptomen, die zich kunnen ontwikkelen tot 
verschillende aandoeningen en beperkingen, of juist restloos kunnen verdwijnen (de Haan e.a., 
2012). Gezien het gegeven dat veel EPA-patiënten al lang in GGZ-zorg zijn en gemiddeld wat 
ouder zijn, kan worden aangenomen dat ze zich in een van de latere stadia van de ziekte bevinden.  
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1.2  De vermaatschappelijking van de EPA-patiënt in  2005 
In Amsterdam is met de sluiting van het Provinciaal Psychiatrisch ziekenhuis Santpoort een groot 
deel van de langverblijf patiënten zelfstandig komen te wonen. Voor veel patiënten heeft dit 
positief uitgepakt (Duurkoop, 1995). Nieuwe zorgarrangementen voor deze patiënten werden 
ontwikkeld en op hun merites onderzocht (Dekker, 1996, Theunissen, 2006). Er ontstond rond 
2000 ophef in de stad over dit beleid van extramuralisatie. Politie en lokale woordvoerders uitten 
kritiek op de geestelijke gezondheidszorg en kritische artikelen verschenen in de pers.  
Er wordt op straat een toename geconstateerd van mensen met duidelijk psychiatrische 
problematiek. Maatschappelijke organisaties wisten zich geen raad met patiënten met 
gedragsproblemen en ernstige aandoeningen en er werd een groot beroep gedaan op politie en 
crisisdiensten in de stad. Verondersteld werd dat de GGZ-instellingen, de eerstverantwoordelijken 
voor de zorg aan deze groep, de patiënten aan hun lot zouden overlaten (zie o.a. Muijen, 2001). 
 
Om de actuele leefomstandigheden van deze groep in kaart te brengen, en om na te gaan of deze 
groep inderdaad verantwoordelijk was voor de ervaren overlast, werd besloten tot de opzet en 
uitvoering van het zogenaamde Stedelijk Chroniciteitsonderzoek Amsterdam (SCA). De drie 
toenmalige GGZ-instellingen, de Gemeente Amsterdam en HVO-Querido participeerden in het 
onderzoek. Om vragen te beantwoorden naar zorggebruik en gebruik van crisisdiensten (een 
indicator voor maatschappelijke overlast), werden over de jaren 2000–2005 GGZ-
registratiegegevens gebruikt. Omvang en kenmerken van de groep EPA-patiënten in Amsterdam 
en contacten met de stedelijke crisisdienst werden in kaart gebracht.  
 
In 2000 waren in Amsterdam 3200 patiënten die voldeden aan de criteria voor langdurige 
zorgafhankelijkheid in behandeling bij één van de Amsterdamse GGZ-instellingen.  
In 2005 voldeden 4576 patiënten van de Amsterdamse GGZ-instellingen aan de criteria voor 
langdurige zorgafhankelijkheid. De Amsterdamse GGZ-instellingen hadden van 2000 tot 2005 
50% meer EPA-patiënten in behandeling gekregen (Peen, Theunissen, Duurkoop, Kikkert, & 
Dekker, 2011). Daarmee werd het heersende beeld dat de GGZ de geëxtramuraliseerde EPA-
patiënten aan hun lot zou overlaten, door de onderzoeksresultaten onterecht; de GGZ had meer 
patiënten in behandeling genomen.  
 
Deze patiëntengroep bleek verantwoordelijk voor slechts een klein deel van de geregistreerde 
crisiscontacten: ongeveer 20%. Bovendien waren dit met name crisiscontacten binnen 
kantoortijden op de verblijfsafdelingen; weinig contacten ‘buiten de instelling’. 
 
Om te onderzoeken wat de psychische en somatische aandoeningen, zorgbehoeften en kwaliteit 
van leven en kenmerken van het sociale netwerk van de groep waren, is een steekproef van 323 
Amsterdamse GGZ-patiënten met EPA geïnterviewd. Hierbij zijn tevens GGZ-registratiegegevens 
verzameld en werden beoordelingsinstrumenten door behandelaren ingevuld (zie Theunissen e.a.., 
2008).  
 
Bij de interpretatie van de resultaten moet rekening worden gehouden met de relatieve 
oververtegenwoordiging van klinisch opgenomen patiënten in de respondentgroep (zie pagina 17).  
 
Psychopathologie/ziektebeeld 
In 2005 is het ziektebeeld waar de meeste respondenten aan lijden schizofrenie, voor het 
merendeel van het paranoïde type. Het betreft voor een groot deel een al wat oudere populatie.  
Het merendeel is in zorg bij speciaal voor die groep opgezette GGZ-behandelprogramma’s zoals 
(F)ACT, een deel wordt echter in de reguliere ambulante GGZ behandeld en/of begeleid.  
Op jaarbasis wordt 10 tot 13% (her-)opgenomen in het psychiatrisch ziekenhuis. 
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De respondenten op de verblijfsafdelingen van de psychiatrische ziekenhuizen vertonen 
gemiddeld de meest ernstige symptomen en laagste GAF-score, gevolgd door de patiënten van de 
RIBW ’s. De patiënten die ambulant behandeld worden hebben de minst ernstige symptomen en 
het functioneren is het minst beperkt (desondanks is de gemiddelde GAF-score van de groep 50,4 
wat staat voor ernstige symptomen of ernstige beperkingen in sociaal of beroepsmatig 
functioneren). De respondenten noemen gemiddeld hun kwaliteit-van-leven redelijk tot goed en 
85% is tevreden over de professionele GGZ-hulp. 
 
Somatiek/gezondheid 
Er is sprake van grote gezondheidsrisico’s bij de respondenten. Het aantal lichamelijke klachten is 
verontrustend hoog: ongeveer de helft van de groep meldt somatische aandoeningen en iets meer 
dan een vierde is verslaafd aan alcohol of drugs. Het risico op overgewicht, hoge bloeddruk en 
hart- en vaatziekten is groot. 
De effectiviteit van de antipsychotische medicatie is volgens de respondenten zelf vaak 
onvoldoende en ze hebben bijna allemaal last van bijwerkingen, variërend van gering tot ernstig. 
De helft van de groep gebruikt de medicatie niet volgens voorschrift.  
Aanbevolen werd dan ook de somatische zorg voor deze patiëntengroep sterk te verbeteren, zowel 
wat betreft screening als wat betreft behandeling. Programma’s voor leefstijlverandering en 
programma’s voor het verbeteren van de medicatietrouw moeten worden geïntroduceerd 
(Theunissen, Duurkoop, Kikkert, Peen, & Dekker, 2013).  
 
Zorgbehoeften en maatschappelijke participatie 
De groep formuleert veel behoeften aan zorg, vooral op de levensgebieden sociale contacten, 
psychotische symptomen en psychisch welbevinden. Respondenten hebben een klein sociaal 
netwerk en ervaren weinig sociale steun. Ze nemen nauwelijks deel aan het arbeidsproces en 
maken weinig gebruik van dagbestedingsmogelijkheden. Ze voelen zich vaker gediscrimineerd. 
Geconcludeerd wordt dat de aanwezige mogelijkheden voor dagbesteding bij deze groep niet of 
onvoldoende aansluiten bij hun behoeften en dat vooral het gebrek aan werk, de maatschappelijke 
participatie ernstig belemmert. Er zou meer energie gestoken moeten worden in op het individu 
afgestemde activeringsprogramma’s en het aanbieden van beschutte, beschermde en gewone 
arbeidsplekken.  
 
De resultaten van de eerste meting laten een genuanceerd beeld zien. Ondanks de ernstige 
psychische en lichamelijke problemen, de geringe maatschappelijke participatie en de relatieve 
eenzaamheid zijn de meeste respondenten niet ontevreden over hun leven. En ze zijn voor het 
merendeel tevreden over de professionele zorg die ze ontvangen. 
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2  De EPA-patiënt in de stad zes jaar later; de twe ede meting 
 
Het doel van dit onderzoek was om het cohort van EPA-patiënten, zoals dat samengesteld was in 
2005, in de tijd volgen. In 2011 is hun functioneren, de zorg die ze ontvangen en hun deelname 
aan de samenleving hernieuwd in kaart gebracht met als belangrijkste vraag: wat is hun 
leefsituatie in 2011 en zijn er tussen 2005 en 2011 veranderingen te constateren in psychisch 
functioneren, lichamelijke gezondheid, maatschappelijke participatie en hun woonsituatie?  
In overleg met de financiers en opdrachtgevers zijn als vervolg op de bevindingen in 2005, de 
volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
 
1. Wat is de ernst en aard van de psychiatrische problemen? Het gaat dan om het huidige 
  ziektebeeld, de kwaliteit-van-leven, de zorgbehoeften en het sociale functioneren. 
2. Hoe vaak komt een dubbele diagnose voor en welke is dat dan? Bij hoeveel patiënten is er  
  sprake van een combinatie van psychiatrische aandoening en ernstig middelengebruik.  

Waaruit bestaat dat middelengebruik? 
3. Welke psychofarmaca worden voorgeschreven en werken die in de ogen van de patiënten?  

Wat is het gebruik van antipsychotische, antidepressieve en angstmedicatie? Wat zijn de 
 bijwerkingen? 
4. Wat is de lichamelijke gezondheid van de patiënten?  

Welke somatische aandoeningen hebben ze anno 2011?   
5. Participeren patiënten in de samenleving, hebben ze werk, hebben ze zinvolle dagbesteding? 
6. Wat is de mate van victimisatie bij en stigmatisatie van deze patiëntengroep?  
7. Wat is de woonsituatie van de patiënten in de afgelopen vijf jaar geweest? Welk deel van de 
  groep woont stabiel; bij welk deel is er sprake van frequente wisseling in huisvesting? 
 
Voor zover mogelijk zijn de resultaten van de metingen in 2011 vergeleken met die van 2005.  
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2.1  Methode van onderzoek en respondenten 
Het onderzoek is vanaf de start opgezet als een cohortonderzoek. In 2005 werden 323 
Amsterdamse GGZ-patiënten die voldeden aan de criteria voor langdurige zorgafhankelijkheid 
(ernstig psychiatrisch ziektebeeld volgens de DSM-IV; meer dan 2 jaar in zorg bij de GGZ; 
beperkingen in het sociaal en/of maatschappelijk functioneren), in het onderzoek geïncludeerd en 
vonden interviews met hen plaats. 
 
In 2010 is binnen de registraties van de GGZ-instellingen en de Gemeentelijke Basisadministratie 
nagegaan wat de woon- of verblijfsplaats was van de oorspronkelijke groep. De getraceerde 
patiënten werden benaderd voor een vervolginterview.  
 

2.1.1  De respondentgroep in 2011  
Bij de eerste meting in 2005 hebben alle 323 geïnterviewde patiënten schriftelijk toestemming 
gegeven voor herhaalde benadering voor interviews, inzage in hun dossier door de onderzoekers 
en inzage in aanwezige registratiegegevens bij instellingen (informed consent-verklaring). 
 
Van de 323 patiënten die in 2005 geïnterviewd werden, konden er in 2010 307 getraceerd worden 
en 225 geïnterviewd. De interviews zijn uitgevoerd door een socioloog die al vanaf 1976 
onderzoek doet onder deze groep patiënten (o.a. in het Provinciaal ziekenhuis Santpoort), en twee 
psychologen. De interviewers zijn vooraf getraind in afname van het interview en beoordeling van 
de psychiatrische symptomen met het daarvoor gebruikte meetinstrument, de BPRS.  
De interviews vonden plaats in de thuissituatie van de patiënt of binnen de setting waar de patiënt 
verbleef. Patiënten ontvingen na afloop van het interview een vergoeding van € 15. De interviews 
hebben plaatsgevonden in de periode van 20 december 2010 tot 1 februari 2012. 
 
Daarnaast hebben verpleegkundigen gegevens aangeleverd en zijn registratiegegevens 
geanalyseerd. Registratiegegevens zijn afkomstig van de Psygis/Quarant databases en het 
elektronisch patiëntendossier (EPD) van de deelnemende GGZ-instellingen GGZ-Arkin en GGZ-
Ingeest.  
 
Ter vergelijking is in 2013 een steekproef van 400 “gezonde” mensen uit de Nederlandse 
bevolking getrokken, respondenten die op geslacht en leeftijd gematcht zijn met de groep 
geïnterviewden. De kenmerken van de vergelijkingsgroep zijn in kaart gebracht en vergeleken met 
die van de respondentgroep: de omvang van het sociale netwerk, de kwaliteit van leven en de 
deelname aan activiteiten. 
 
De onderzoeksopzet werd goedgekeurd door de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) 
van GGZinGeest/VUmc en de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) van het VUmc. 
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2.1.2  De meetinstrumenten 
De meetinstrumenten zijn voor een deel identiek aan die in de eerste meting en daarnaast 
aangevuld met een aantal instrumenten ter beantwoording van de specifieke vraagstellingen bij de 
tweede meting. Voor een overzicht van de gebruikte meetinstrumenten in 2005 en 2011 zie Tabel 
1. 
Tabel 1: instrumentarium stedelijk chroniciteitsonderzoek Amsterdam 

 

Instrumenten Domein Aantal 
items 

T1 
(2005) 

T2 
(2011) 

Sociodemogafische  
en klinische 
kenmerken 

 Diagnosen, leeftijd, 
geslacht, culturele achtergrond, 
opleidingsniveau, woonsituatie, 
medicatievoorschriften 

 

X X 

BPRS-E Brief Psychiatric 
Rating Scale 

Psychopathologie 24 
X X 

CANSAS 
Hulpverlenersversie 

Camberwell 
Assessment 
 of Need 

Hulpbehoeften op 25 
levensdomeinen 

25 
X 

 

CANSAS 
Cliëntversie 

Camberwell 
Assessment  
of Need 

Hulpbehoeften 25 
X X 

ZRM ZelfRedzaamheids 
Matrix 

Beoordeling van de 
zelfredzaamheid op 11 
levensdomeinen,  

11 
 X 

Discriminatieschaal  Subjectieve discriminatie 9 
X X 

IVM Integrale Veiligheids 
-Monitor 

Slachtofferschap in de 
afgelopen 12 maanden 

variabel 
 X 

GGZ-Compliance   Adherence (meewerken aan 
behandeling/ therapie / 
medicatie) 

3 
X 

 

MANSA Manchester Short 
Assessment Quality 
of Life 

Kwaliteit van Leven op 
levensdomeinen 

6 (T1),  
16 (T2) X X 

Lunsers Liverpool University 
Neuroleptic Side 
effects Rating Scale 

Bijwerkingen van medicatie 51 
X 

 

TSQ-M-VII Treatment 
Satisfaction 
Questionnaire for 
Medication 

Subjectieve ervaring medicatie 11 

 X 

SWN-20 Subjective Wellbeing 
under Neuroleptic 
Treatment 

Subjectieve ervaringen en 
effecten van medicatie 

20 
X 

 

Maatschappelijke 
Overlast  

 Maatschappelijke overlast 3 
X X 

MARS & MAQ Medication 
Adherence Rating 
Scale & Medication 
Adherence 
Questionnaire 

Medicatietrouw (adherence) 10 

X 

 

BARS Brief Adherence 
Rating Scale 

Medicatietrouw (adherence) 7 
 X 

MATE & 
EUROPASI 

Meten van Addicties 
voor Triage en 
Evaluatie & 
European Addiction 
Severity Index 

Inventarisatie van alcohol en 
drugs gebruik, afhankelijkheid 
en misbruik DSM criteria 

23 

X X 

Prestatie 
indicatoren  

 a) Voorlichting over ziekte 
b) Tevredenheid zorg 

17 
X X 

Sociaal Netwerk   Grootte sociale netwerk 14 
X X 

Sociale Steunlijst  van Dam Baggen lijst Sociale steun 11 
X 

 

CPQ Close Persons 
Questionnaire 

Sociale steun 10 
 X 

Fysieke gezondheid  Overzicht van somatische 
klachten / aandoeningen 

19 
X 

 

Fysieke gezondheid  Metabool syndroom 5 
 X 
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Hieronder volgt een beschrijving van de meetinstrumenten die in het onderzoek zijn gebruikt. 
 

2.1.2.1  BPRS-E 
Met de Expanded Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS-E) wordt psychopathologie gemeten.  
De BPRS-E bestaat uit 14 onderdelen die tijdens het interview worden afgenomen en 10 
beoordelingselementen die naderhand worden gescoord door de interviewer. Alle items worden op 
een 7-puntsschaal beoordeeld, variërend van ‘symptoom is niet aanwezig’ tot ‘ernstig’. Naast een 
totaalscore kunnen de volgende subschalen worden berekend: positieve symptomen, negatieve 
symptomen, depressie & angst en desorganisatie. Een hogere score wijst op meer en ernstiger 
symptomen. 
 
Volgens Rugerri en collega’s (2005) kunnen de subschalen goed gebruikt worden in klinisch 
onderzoek en epidemiologische studies. In een Europese multicenter-studie werd voor deze vier 
factoren een Cronbach’s alpha van 0,69 tot 0,74 gevonden. De interne consistentie van de schalen 
lag tussen de 0,58 en de 0,84; in de meerderheid van de gevallen lag die consistentie boven de 
0,70 (Ruggeri e.a., 2005). 
 

2.1.2.2  CANSAS 
De CANSAS (Camberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule) is een verkorte versie 
van de CAN, een instrument voor de beoordeling van zorgbehoeften van mensen met een 
psychiatrische aandoening (Phelan e.a., 1995). Met de CANSAS wordt op 25 domeinen de 
zorgbehoeften van patiënten in kaart gebracht en de mate waarin de patiënt hulp heeft ontvangen. 
Indien de patiënt aangeeft dat er behoefte aan zorg is en er wordt adequate zorg gegeven spreken 
we van een vervulde zorgbehoefte. Indien er behoefte is aan zorg maar er is geen adequate zorg, 
spreken we van een onvervulde zorgbehoefte. Voorbeelden van de domeinen zijn huisvesting, 
intieme relaties, psychisch welzijn en financiën. Er is een interview- of zelfscoreversie voor de 
patiënt en een beoordelingsversie voor de hulpverlener. In dit onderzoek is alleen de patiëntversie 
afgenomen. Aan de oorspronkelijke 22-item versie zijn hier drie extra domeinen toegevoegd: twee 
die betrekking hebben op rehabilitatie (‘betaald werk’, en ‘zingeving en herstel’) en een: 
‘bijwerkingen van medicatie’. 
 
De CAN is een valide en betrouwbaar instrument. Correlaties van de inter-beoordelaars- en test-
hertest-betrouwbaarheid van het totaal aantal behoeften zijn respectievelijk 0,99 en 0,78. 
Overeenstemming op individuele items lag tussen 100% en 81,6% (interbeoordelaars-
betrouwbaarheid) en 100% en 58,1% (test-hertest-betrouwbaarheid). Bij onderzoek in Nederland 
wordt soms vermeld dat de patiëntversie minder betrouwbaar zou zijn (van Os e.a., 2001). Voor 
de CANSAS gelden vergelijkbare betrouwbaarheidspercentages. Bij de CAN en CANSAS wordt 
meestal geen schaalindeling gebruikt, maar worden alle domeinen afzonderlijk gebruikt in de 
analyses. 
 

2.1.2.3  Discriminatieschaal 
De mate waarin patiënten zich gediscrimineerd voelen wordt gemeten met de Discriminatieschaal. 
Daarin vraagt men hoe vaak men zich gediscrimineerd voelt op zeven verschillende typen van 
discriminatie. Voorbeelden zijn; “minder beleefd worden behandeld dan andere mensen” en “men 
doet alsof u minder bent”. In dit onderzoek wordt de Discrimination Section en daarbinnen de 
schaal voor daily discrimination gebruikt van the National Survey of “Midlife Development in the 
United States” (Kessler, Michelson & Williams, 1999). Deze ‘daily discrimination’- schaal is 
vertaald. De items worden beoordeeld op een vier-puntsschaal, 1 vaak, 2 soms, 3 zelden, 4 nooit. 
De mate van dagelijkse discriminatie wordt afgemeten aan de totaalscore van de omgecodeerde 
items waarbij een hoge score een indicatie is voor meer ervaren discriminatie. De interne 
consistentie van de disciminatieschaal is hoog (alpha = 0,97).  
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2.1.2.4  Integrale Veiligheidsmonitor 
Victimisatie wordt gemeten met de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM). Dit instrument wordt 
jaarlijks in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten en politie uitgevoerd 
door het CBS. 
 
De IVM is een zelfrapportage vragenlijst en meet over het afgelopen jaar de leefbaarheid van de 
buurt, subjectieve veiligheid en slachtofferschap van geweldsincidenten, vermogensdelicten en 
vandalisme. Voor dit onderzoek zijn drie subschalen van de IVM gebruikt: geweldsincidenten 
(seksuele delicten, bedreiging en mishandeling), vermogensdelicten (diefstal, diefstal van een fiets 
of auto, zakkenrollerij of andere diefstal) en vandalisme (vernieling van een auto of andere 
voorwerpen). Deze subschalen worden tijdens het interview afgenomen. Bij elke vorm van 
victimisatie wordt gevraagd in welke maand men is gevictimiseerd en hoe vaak men slachtoffer is 
geweest. De IVM is een adequaat instrument om consistente informatie te verzamelen op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau (CBS, 2009). Deze vorm van zelfrapportage is 
betrouwbaarder dan politie aangiftes. Vaak wordt er geen aangifte gedaan, waardoor de 
victimisatiecijfers worden onderschat (Hiday, Swartz, Swanson, Borum, & Wagner, 1999). 

2.1.2.5  MANSA 
De kwaliteit van leven wordt gemeten met items van de Manchester Short Assessment of Quality 
of Life (MANSA) (Priebe, Huxley, Knight, & Evans, 1999). Op een 7-puntsschaal kunnen 
respondenten aangeven hoe tevreden ze zijn over verschillende levensdomeinen zoals sociale 
contacten, psychisch welzijn en wonen. Zweeds onderzoek heeft aangetoond dat de MANSA een 
goede interne consistentie heeft (α=0,81) (Bjorkman & Svensson, 2005). 

2.1.2.6  TSQM 
De subjectieve ervaring en tevredenheid met medicatie wordt gemeten met de Treatment 
Satisfaction Questionnaire for Medication (TSQM vII) (Atkinson e.a., 2004). De TSQM vII is een 
verkorte versie van de oorspronkelijke TSQM (Atkinson e.a., 2004). De TSQM vII bestaat uit 11 
items waarop patiënten kunnen aangeven in welke mate ze tevreden zijn met verschillende 
aspecten van medicatie. De TSQM vII levert de volgende subschalen; doeltreffendheid of 
effectiviteit van de medicatie, bijwerkingen, gemak van de medicatie en algemene tevredenheid. 
De TSQM is in dit onderzoek gebruikt om de tevredenheid met antipsychotica in kaart te brengen. 
De TSQM vII heeft goede psychometrische eigenschappen (Atkinson e.a., 2004). 

2.1.2.7  BARS 
Om de mate van medicatietrouw te meten is gebruik gemaakt van de Brief Adherence Rating 
Scale (BARS) (Atkinson e.a., 2004; Byerly, Nakonezny, & Rush, 2008). De BARS is een korte 
vragenlijst die in een interview met de patiënt wordt afgenomen. Gevraagd wordt naar het gebruik 
van de voorgeschreven antipsychotica in de afgelopen vier weken, zoals aantal dagen niet 
gebruikt, of minder gebruikt. Op basis van de antwoorden geeft de interviewer een inschatting van 
de hoeveelheid daadwerkelijk ingenomen medicatie. De BARS heeft goede psychometrische 
eigenschappen. In een studie onder 61 patiënten met schizofrenie en schizo affectieve stoornissen 
werd een correlatie met elektronische medicatiemonitoring gevonden van 0,59 met een 
sensitiviteit van 73,1 en een specificiteit van 74,3. 

2.1.2.8  Prestatie-indicatoren 
De Prestatie-indicatoren vragenlijst is ontwikkeld door Parnassia, en bestaat uit 17 ja/nee items. 
Met dit instrument vraagt men naar een aantal aspecten van de behandeling. Dit betreft 
voornamelijk voorwaarden voor een behandelrelatie, zoals de aanwezigheid van een 
behandelplan, kennis over de aandoening, en medicatie. Daarnaast wordt de globale tevredenheid 
met een aantal belangrijke onderdelen van de zorg in kaart gebracht. Van deze vragenlijst zijn 
geen psychometrische kenmerken bekend. 
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2.1.2.9  MATE & EUROPASI 
Met de Measurement in the Addiction for Triage and Evaluation (MATE, 2011) worden het 
middelen gebruik (alcohol en drugs) en (fysiologische) afhankelijkheid en misbruik (volgens 
DSM IV criteria) in kaart gebracht. Onderzoekers van de Jellinek hebben de MATE ontwikkeld en 
deze wordt sinds 2006 bij de intake van patiënten gebruikt (Schippers, Broekman, & Buchholz, 
2011). In dit onderzoek is de Nederlandse bewerking van de MATE (2004) gebruikt. 
 
De MATE is gebaseerd op de European Addiction Severity Index (EUROPASI), maar heeft als 
voordeel dat ze nauwgezet de criteria voor middelenmisbruik en afhankelijkheid uitvraagt.  
De MATE werkt bovendien met gestructureerde vragen, waardoor ze minder afhankelijk is van 
subjectieve interpretatie. Voor dit onderzoek zijn aan de MATE een aantal vragen toegevoegd 
zodat het mogelijk is om de composite scores voor alcohol en druggebruik van de EuropASI te 
berekenen. Deze composite scores liggen tussen 0 en 1 waarbij een hogere score een indicatie is 
voor meer middelengebruik. De MATE wordt in een interview met de patiënt afgenomen. 
 
Naar de EuropASI is veel onderzoek gedaan, met nogal wisselende resultaten (Makela, 2004). 
Schippers e.a. (2011) stellen dat de MATE een betrouwbaar en valide instrument is voor de 
assessment van individuen met een middelenafhankelijkheid of misbruik en vooral geschikt is 
voor gebruik in Europa.  
 

2.1.2.10  Sociaal netwerk vragenlijst 
De omvang van het sociale netwerk wordt gemeten met behulp van de Sociaal netwerk vragenlijst. 
Op 14 leefdomeinen en activiteiten wordt geïnventariseerd met hoeveel personen er contact is en 
hoeveel sociale contacten er per maand zijn. Het sociale netwerk wordt onderverdeeld in een 
primair en secundair sociaal netwerk. Deze lijst is ontwikkeld voor ambulante patiënten bij de 
Utrechtse Universiteitskliniek (van Wijngaarden, 1987) en is eerder bij het Provinciaal Ziekenhuis 
Santpoort / De Meren gebruikt bij onderzoek naar de verhuizing van Santpoort naar Amsterdam 
(Duurkoop, 1995). Voor het Santpoort-onderzoek zijn een aantal subvragen toegevoegd die ook in 
het huidige onderzoek worden gebruikt. De vragenlijst wordt in een interview met de patiënt 
afgenomen. 
 
In het Santpoort onderzoek is de betrouwbaarheid van de sociaal netwerk vragenlijst bekeken. 
Volgens de behandelaars bleek dat de gegevens van de sociale netwerklijst een betrouwbaar 
(alpha 0,82) en valide beeld gaven van de grootte en contactfrequentie van het sociale netwerk van 
patiënten (Duurkoop, 1991). 
 

2.1.2.11  Sociale Steunlijst 
Om de mate waarin de patiënt sociale steun heeft ervaren is gebruikt gemaakt van de  
Close Persons Questionnaire (CPQ) (Stansfeld & Marmot, 1992). Patiënten worden gevraagd aan 
te geven wie voor hen de meest belangrijke persoon is. Vervolgens worden tien vragen gesteld 
over hoe vaak de patiënt met deze persoon bijvoorbeeld leuke dingen heeft kunnen delen of zich 
slechter is gaan voelen door te praten met deze persoon. De CPQ levert de volgende drie 
subschalen op; 1. vertrouwen en emotionele steun, 2. praktische hulp en 3. negatieve aspecten van 
steun. De CPQ heeft goede psychometrische eigenschappen. De interne consistentie van de drie 
subschalen varieert tussen 0,85 en 0,63 (Cronbach’s alfa) (Stansfeld & Marmot, 1992). 
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2.1.2.12  Fysieke gezondheid 
Om een uitspraak te kunnen doen over de fysieke gezondheid van de patiënten heeft 
dossieronderzoek plaats gevonden. De dossiers zijn gescreend op de indicatoren voor het 
metabool syndroom: een verhoogde Body Mass Index (BMI), een verhoogd cholesterolgehalte in 
het bloed, verhoogde triglyceriden- en bloedglucosewaarden en een verhoogde bloeddruk. 
Hierbij zijn de volgende drempelwaarden gebruikt:  
• Abdominale obesitas: BMI > 30, Taille-omtrek > 94 cm (man) of 80 cm (vrouw), DSM diagnose 
   Obesitas. 
• Verhoogde triglyceriden: Triglyceriden > 1.7 mmol/L. 
• Verlaagd HDL-cholesterol: HDL-cholesterol < 1.04 mmol/L (man) of 1.29 mmol/L (vrouw), 
   voorgeschreven cholesterolremmer. 
• Verhoogd bloedglucose: Glucose (nuchter) > 6.1 mmol/L, voorgeschreven glucosemedicatie, DSM 
   diagnose Diabetes Mellitus 
• Verhoogde bloeddruk: RR > 130/85, voorgeschreven antihypertensiva, DSM diagnose Essentiële 
   Hypertensie. 
Bij aanwezigheid van 3 of meer van deze aandoeningen spreekt men van het metabool syndroom.  
 

2.1.3  Representativiteit van de responsgroep 
Bij de eerste meting in 2005 is uit de populatie van de GGZ-patiënten die voldeden aan de criteria 
voor langdurige zorgafhankelijkheid (N = 4576), een aselecte steekproef getrokken van 876 
patiënten. Van deze steekproef van 876 konden in 2005 323 patiënten worden geïncludeerd in het 
onderzoek. In deze groep van 323 patiënten bevonden zich in verhouding meer klinisch 
opgenomen patiënten (23.6%) dan binnen de gehele EPA-populatie het geval was (7%). Het was 
een bewuste keuze om af te zien van een (niet-gestratificeerde) representatieve steekproef.  
Het aantal klinisch opgenomen patiënten binnen die steekproef zou dan te klein zijn om valide 
uitspraken over deze subgroep te kunnen doen. Om naast de RIBW- en ambulante groep ook 
valide uitspraken te kunnen doen over de groep klinisch opgenomen patiënten, hebben we 
gekozen voor een gestratificeerde steekproef waarbij de onderlinge aantallen voldoende groot 
waren. Dit om de afzonderlijke groepen te kunnen beschrijven, maar ook onderling te kunnen 
vergelijken. De groep klinisch opgenomen patiënten bleek bovendien gemakkelijker benaderbaar 
voor een interview; patiënten verbleven in de kliniek en weigerachtige patiënten konden vaak door 
verpleging en behandelaars overgehaald worden alsnog deel te nemen aan het onderzoek. 
 
Een en ander betekent dat de subgroepen ‘klinisch opgenomen–‘, ‘RIBW–‘ en ‘ambulante 
respondenten’ wél als representatief kunnen worden beschouwd voor de deelpopulaties in deze 
settings maar dat de steekproef niet representatief is voor de totale groep LZA-patiënten in 
Amsterdam.  
 
De resultaten die verzameld zijn over de groep van 323 respondenten in 2005, vertonen een 
vertekening in de richting van patiënten met de meer ernstige handicaps en beperkingen. Dit geldt 
vervolgens eveneens voor de respondenten in het onderzoek in 2011. Daarbij komt dat de uitval 
uit het cohort van 2005, patiënten lijken te zijn met de meer ernstige problemen.  
Concluderend: de resultaten van het onderzoek in 2011 kunnen niet zonder meer worden 
geëxtrapoleerd naar de hele groep langdurig van zorg afhankelijke GGZ-patiënten in Amsterdam. 
Maar de resultaten voor de respondenten binnen de verschillende settings zijn met grote 
waarschijnlijkheid wel representatief voor de subgroepen LZA-patiënten in de verschillende 
behandelsettingen. 
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3  De resultaten van de tweede meting 
 
In 2010 konden van het oorspronkelijke cohort van 323 patiënten in 2005, 225 patiënten 
geïnterviewd worden. Hieronder een tiental mensen dat in 2011 niet meer in GGZ-zorg was.  
47 Patiënten (14%) weigerden deel te nemen aan het tweede interview. 35 patiënten waren 
inmiddels overleden.  
 
Opvallend is dat grote aantal overledenen uit de respondentgroep van 2005: 11% van de 
respondenten in 2005 blijkt zes jaar later overleden te zijn. De gemiddelde leeftijd van overlijden 
is 58,6 jaar. Ter vergelijking: in 2000 was de meest voorkomende stervensleeftijd in Nederland bij 
vrouwen 85 jaar en bij mannen 80 jaar.  
In de GGZ-dossiers en de Gemeentelijke Basisadministratie is nagegaan wat de geregistreerde 
doodsoorzaak is geweest (zie tabel 2). 
 
 

Tabel 2: kenmerken van de overledenen 
Overledenen 2011              

Gem. leeftijd ten tijde van overlijden (SD) 
       58,6 

(11,4) 
Min – max  32 - 82 
  
Geslacht, N (%)  
Man 23 (65%) 
Vrouw 12 (35%) 
  
Doodsoorzaak, N (%)  
Natuurlijke dood 24 (68%) 
Suïcide 2 (6%) 
Euthanasie 3 (9%) 
Niet duidelijk / onbekend 6 (17%) 

 
 
Bij de respondenten waar een natuurlijke dood is vermeld, zijn vooral cardiovasculaire 
aandoeningen (45%) en kanker (19%, inclusief kanker gerelateerde euthanasie) de doodsoorzaak. 
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3.1  Kenmerken respondenten tweede meting 
De uiteindelijke respons was 225 patiënten. De kenmerken van de onderzochte patiënten staan in 
Tabel 3. 
De socio-demografische en diagnostische kenmerken komen in grote lijnen overeen met die van 
de respondentgroep uit 2005. De groep die is uitgevallen is op alle belangrijke variabelen 
vergeleken met de patiënten die wel aan beide metingen hebben meegedaan. Uit analyse bleek dat, 
op uitzondering van leeftijd, er geen verschillen zijn tussen de patiënten die wel en niet aan de 
tweede meting hebben meegedaan. De groep die is uitgevallen was gemiddeld vijf jaar ouder dan 
de groep die wel aan de tweede meting heeft meegedaan. Dit verschil zou met de relatief hoge 
uitval door overlijden samen kunnen hangen. Patiënten die overleden zijn tussen de twee metingen 
waren gemiddeld 58,6 jaar.  
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 Tabel 3: socio-demografische kenmerken van de respondenten in 2011 
    
Geslacht, N (%) Man 135 (60) 
 Vrouw 90 (40) 
    
Leeftijd, gem (SD) Gemiddeld 49,5 (10,1) 
    
Culturele achtergrond, N (%) Nederland 139 (61,8) 
 Suriname 36 (16) 
 Antillen 10 (4,4) 
 Turkije 3 (1,3) 
 Marokko 6 (2,7) 
 Overig niet-Ned. 31 (13,8) 
    

Opleidingsniveau, N (%) Basisonderwijs 46 (20,4) 
 LBO/VMBO/MAVO 94 (41,8) 
 HAVO/VWO 39 (17,3) 
 MBO/HBO 32 (14,3) 
 WO 11 (4,9) 
 Onbekend 3 (1,3) 
    
Woonsituatie, N (%) Ambulant 92 (40,9) 
 Ouderenvoorziening 5 (2,2) 
 RIBW 75 (33,3) 
 Klinisch 48 (21,3) 
 Forensisch/Beilen 5 (2,2) 
    

Leefsituatie, N (%) Woont alleen 93 (41,3) 
 Woont met partner 13 (5,8) 
 Inwonend bij familie 4 (1,8) 
 Met andere patiënten 108 (48,0) 
 Anders 3 (1,3) 
    

Primair inkomen, N (%) Loon of salaris 12 (5,3) 
 Pensioen 1 (0,4) 
 Sociale uitkering 191 (84,9) 
 Andere inkomensbron 1 (0,4) 
 Meerdere inkomensbronnen 16 (7,1) 
 Onbekend 4 (1,8) 
    

Psychiatrische diagnose, N 
(%) Schizofrenie 141 (62,8) 
 Overige psychotische stoornis 44 (19,5) 
 Stemmingsstoornis 13 (5,8) 
 Overige diagnosen 14 (6,2) 
 Uitgesteld en onbekend as-1 13 (5,8) 
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3.2  De aard en ernst van het psychiatrische ziekte beeld 
Met de BPRS worden vierentwintig symptomen van psychiatrische ziektebeelden beoordeeld op 
een schaal van 1 tot 7 (1= niet aanwezig; 7= heel ernstig). De gemiddelde score op de BPRS-items 
geldt als een maat voor de ernst van de psychiatrische problemen.  
 
De ernst van de symptomen van schizofrenie (desorganisatie, positieve symptomen, negatieve 
symptomen), evenals de ernst van angst- en depressieve klachten is gelijk gebleven.  
De gemiddelde totaalscore verschilt niet significant van die van 2005 (zie Figuur 1).  
 
Figuur 1: gemiddelde score op de BPRS-E 
 
 

 
 

  

Een voorbeeld van een patiënt die stemmen hoort maar deze kan reguleren : “ Ik hoor al 
gedurende het gehele interview stemmen, maar ik praat nu met u. Ze zullen dus maar even 
moeten wachten”.  
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3.3  Zorgbehoeften uit het oogpunt van de patiënt 
Bij de CAN kunnen respondenten op 25 levensdomeinen aangeven of er sprake is van een 
behoefte aan zorg. Het aantal levensdomeinen waarop respondenten een zorgbehoefte hebben is 
toegenomen. Met andere woorden, in vergelijking met 2005 hebben respondenten meer 
zorgbehoeften. Zorgbehoeften kunnen vervuld of onvervuld zijn. Bij een vervulde zorgbehoefte 
wordt er adequate hulp geboden om aan de zorgbehoefte te voorzien. Zowel het aantal vervulde 
als onvervulde zorgbehoeften is significant toegenomen ten opzichte van 2005 (zie Figuur 2). 
 
Figuur 2: gemiddeld aantal zorgbehoeften op de CANSAS 

 
 
 
De meeste behoeften aan zorg doen zich, zoals te verwachten, voor op het domein ‘psychotische 
symptomen’. Op de domeinen ‘activiteiten overdag’ en ‘lichamelijke gezondheid’ hebben relatief 
veel respondenten behoefte aan zorg. De witte vlekken in de zorg, de onvervulde zorgbehoeften, 
doen zich voor op de domeinen ‘sociale contacten’, ‘informatie over aandoening’ en ‘informatie 
over de behandeling’, ‘activiteiten overdag’ en ‘psychisch welbevinden’. Zie voor de 10 meest 
genoemde vervulde en onvervulde zorgbehoeften Figuur 3.  
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Figuur 3: De tien meest prominente zorgbehoeften op de CANSAS, 2005-2011, vervuld en 
onvervuld 

 
 
In Figuur 3 is te zien dat er tussen 2005 en 2011 sprake is van een toename van zorgbehoeften op 
zo goed als alle domeinen. De verhouding vervulde versus onvervulde zorgbehoeften blijft 
grotendeels gelijk ten opzichte van 2005 uitgezonderd op de domeinen ‘activiteiten overdag’, 
‘informatie over de behandeling’ en ‘bijwerkingen medicatie’ Daar zijn verhoudingsgewijs meer 
onvervulde zorgbehoeften ontstaan. Opvallend is ook de toename van het aantal zorgbehoeften 
(zowel vervuld als onvervuld) op het domein ‘zingeving en herstel’. 
 
Domeinen die niet bij de meest prominente tien behoren, maar waar wel een duidelijke 
verschuiving ten opzichte van 2005 is te zien, zijn: ‘behoefte aan intieme relaties’, ‘hulp bij 
uitkeringen’ en ‘betaald werk’. Bij behoefte aan intieme relaties en betaald werk was er een 
toename van onvervulde zorgbehoeften (16% en 11%). Het domein ‘hulp bij uitkeringen’ liet een 
ander beeld zien: de vervulde zorgbehoefte nam toe met 25% en de onvervulde zorgbehoefte 
daalde met 6% ten opzichte van 2005. 
 
Naar verblijfssetting uitgesplitst rapporteren ambulante respondenten ten opzichte van klinische 
en RIBW-respondenten significant vaker “geen zorgbehoefte” op de domeinen ‘activiteiten 
overdag’, ‘informatie over behandeling’ en ‘zingeving & herstel’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een patiënt          
Een voorbeeld van een onvervulde zorgbehoefte op het domein ‘intieme relaties’: 
een patiënt die graag meer hulp bij intieme contacten wil, maar niet weet hoe die 
hulp eruit zou moeten zien: “Ik ga toch niet met mijn hulpverlener een partner 
zoeken; wat moet zo iemand dan wel niet van mij denken?” 
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3.4  Kwaliteit van leven 
Met de MANSA konden de respondenten, op een schaal van 1 tot 7, aangeven wat hun ervaren 
kwaliteit van leven is op een aantal levensgebieden. De waardering voor het leven als geheel is 
significant afgenomen. Ook op de levensgebieden ‘psychische gezondheid’ en ‘sociale contacten’ 
zijn de respondenten significant minder tevreden dan zes jaar geleden. Dit geldt niet voor ‘wonen’ 
en ‘lichamelijke gezondheid’. 
  
In vergelijking met de controlegroep van “gezonde” mensen (zie pagina 12) zien we dat de 
respondenten gemiddeld een lagere kwaliteit van leven rapporteren dan de “gezonde” bevolking. 
Alle verschillen tussen de patiëntengroep en de controlegroep zijn significant op 0.01 niveau  
(zie Figuur 4). 
 
De ervaren kwaliteit van het leven als geheel blijft positief (op een schaal van 1 tot 7 hoger dan 4).  
 
Figuur 4: Kwaliteit van leven volgens de MANSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een patiënt           
Een patiënt die na klinische opnames weer zelfstandig woont: “Ik weet dat mijn 
huis geen villa is, maar als ik kijk waar ik vandaan kom ben ik de gelukkigste 
persoon van de buurt”.   
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3.5  Lichamelijke gezondheid  
De lichamelijke gezondheid van de respondenten liet in 2005 te wensen over. Iets minder dan de 
helft had één of meerdere lichamelijke aandoeningen. In 2011 is specifiek gezocht naar 
kenmerken van het metabool syndroom, een combinatie van lichamelijke aandoeningen die bij 
patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen relatief vaak voorkomt. Het betreft 
overgewicht (uitgedrukt in BMI), een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed (gemeten aan de 
hand van een te hoog triglyceridegehalte en/of laag HDL-cholesterol), diabetes (gemeten a.d.h.v. 
het glucose gehalte in het bloed) en een te hoge bloeddruk. Bij het gezamenlijk voorkomen van 
drie of meer van deze aandoeningen, spreekt men van het metabool syndroom. De gegevens 
werden in de dossiers van de patiënten opgezocht. 
 
Bij 29% van de respondenten is er sprake van het metabool syndroom (minimaal drie van de vijf 
kenmerken aanwezig). Nog eens 23% loopt een risico op het ontwikkelen van het syndroom  
(twee van de vijf kenmerken aanwezig); 26% van de groep voldoet niet aan de criteria voor het 
metabool syndroom (een of geen kenmerk aanwezig).  
 
Bij 22% van de groep vonden wij onvoldoende gegevens in het dossier om een uitspraak te 
kunnen doen over de aanwezigheid van het metabool syndroom. Bij deze respondenten was er 
geen informatie beschikbaar van recent lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek naar 
bloedwaarden. Dit kwam relatief het meest voor bij patiënten in de RIBW ‘s. Dit is verklaarbaar 
omdat de meeste patiënten voor lichamelijk onderzoek naar de algemeen arts van de RIBW gaan. 
De resultaten hiervan komen helaas niet in het dossier van de GGZ-instelling terecht. In Figuur 5 
is weergegeven hoeveel respondenten voldoen aan de afzonderlijke kenmerken van het metabool 
syndroom, en het percentage respondenten dat voldoet aan het metabool syndroom. 
 
Figuur 5: Aanwezigheid van cardiovasculaire risicofactoren 

 
 
 
 
 

 

Een patiënt           
Een patiënt die in een RIBW verblijft: “Sinds ik de medicatie gebruik ben ik  
minder actief en dikker geworden. Ik zou graag meer mogelijkheden op de  
zorglocatie  willen zien om te sporten”. 
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3.6  Geneesmiddelengebruik 
De gegevens ten aanzien van geneesmiddelengebruik komen uit de patiëntendossiers. Zoals kan 
worden verwacht, krijgen de meeste respondenten in de onderzoeksgroep (86%) een 
antipsychoticum voorgeschreven. Andere relatief vaak voorgeschreven psychofarmaca zijn 
antidepressiva (21%), hypnotica (15%) en benzodiazepinen (30%). Daarnaast wordt medicatie 
voorgeschreven tegen de bijwerkingen van met name antipsychotica. Twintig procent krijgt een 
stemmingsstabilisator voorgeschreven, dit is inclusief middelen die tevens als anti-epilepticum 
kunnen dienen. Aan 12% van de groep wordt een anti-Parkinsonmiddel voorgeschreven. Verder 
worden frequent middelen tegen hypertensie (11%), hypercholesterolemie (11%) en diabetes (9%) 
voorgeschreven (zie Figuur 6).  
 
Uit de medicatievoorschriften in de dossiers blijkt dat 53% van de respondentgroep een enkel 
antipsychoticum krijgt voorgeschreven en 33% een combinatie van twee antipsychotica. Van de 
respondenten krijgt 23% een enkel medicijn voorgeschreven (voornamelijk antipsychotica), 71% 
meerdere medicijnen (vooral combinaties van antipsychotica met benzodiazepinen en 
antidepressiva), en 6% krijgt geen medicatie of er staat geen medicatievoorschrift in het dossier. 
 
Figuur 6: Voorgeschreven typen medicatie 

 
De respondenten zijn meer medicatie gaan gebruiken in de afgelopen jaren. Gemiddeld gebruikt 
de groep in 2005 2,64 verschillende medicijnen; in 2011 is dit gestegen naar 3,57. De 
respondenten die ten tijde van het interview in de kliniek verbleven kregen de meeste medicijnen 
voorgeschreven, gemiddeld 5,7 verschillende middelen, in vergelijking met de patiënten in de 
RIBW’s (3,5 middelen) en de ambulante patiënten (2,7 middelen). 
 

 
 

  

 
Een patiënt op de vraag naar medicatiegebruik: “Wat voor medicatie ik voorgeschreven 
krijg? Kijkt u maar op mijn baxter, ik ben na het vijfde nieuwe kleurtje gestopt met 
bijhouden wat wat is”.  
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3.6.1  Tevredenheid met de medicatie 
De respondenten zijn over het algemeen gematigd tevreden over hun antipsychotische medicatie. 
De ‘effectiviteit van de medicatie’, het ‘gemak’ en de ‘algemene tevredenheid’ worden, op een 
schaal van 0 tot 100, rond de 60 gewaardeerd. De klinische groep scoort hier constant lager dan de 
ambulante en RIBW groepen. De klinische groep rapporteert ook vaker bijwerkingen (73,5%) dan 
de andere groepen (64% en 50%). Het domein ‘tevredenheid over bijwerkingen’ wordt echter met 
gemiddeld 77 punten positief beoordeeld (zie Figuur 7).  

 

Figuur 7 Tevredenheid met de medicatie op de TSQM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Een patiënt die op een andere type antipsychotica is overgestapt: “Sinds ik van medicatie 
ben veranderd merk ik dat ik meer zin heb om dingen te gaan ondernemen. Mijn stemmen 
zijn er nog wel, maar ik voel me nu normaler”.  
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3.6.2  Het gebruik van middelen 
Een diagnose van middelenafhankelijkheid (= afhankelijkheid van alcohol of drugs, inclusief 
cannabis en harddrugs) komt veel voor bij de geïnterviewde patiënten. Van de groep voldoet in 
2011 38% aan de criteria voor afhankelijkheid of misbruik zoals gemeten met de MATE, of 
volgens de diagnose in het dossier. Uit de DSM-classificatie blijkt dat er bij 33% van de groep 
sprake is van een zogenaamde dubbele diagnose: een ernstig psychiatrisch ziektebeeld in 
combinatie met verslaving. De cijfers zijn niet goed vergelijkbaar met die van 2005 omdat toen 
een splitsing is gemaakt in patiënten die bij een verslavingszorginstelling (de Jellinekkliniek) in 
zorg waren en overigen. 
 
Figuur 8: Gebruik van middelen verdeeld naar zorgtype en totaal 

 
 
 
 
Naast afhankelijkheid of misbruik meet de MATE ook de hoeveelheid gebruikte middelen in de 
afgelopen maand. Uit deze gegevens blijkt dat 48% van de respondenten in de maand voorafgaand 
aan het interview middelen heeft gebruikt. Dit percentage is exclusief nicotinegebruik. Van deze 
patiënten heeft 38% alcohol gebruikt, 25% hiervan betreft “gematigd” gebruik, en 13% betreft 
schadelijk gebruik. De gebruikte definitie is die van de WGO, die stelt dat > 2 standaardglazen per 
dag voor vrouwen, en > 3 standaardglazen per dag voor mannen (gemiddeld) schadelijk gebruik 
betekent. Het gemiddeld aantal glazen per maand van de patiënten die alcohol gebruiken is 15 
glazen (S.D. 17) voor de gematigde gebruikers, en 204 glazen (S.D. 106) voor de schadelijke 
gebruikers. Cannabis wordt door 23,6% van de patiënten gebruikt. Gemiddeld gebruiken ze 56 
eenheden cannabis per maand (S.D. 46). Harddrugs worden door 10% van de groep gebruikt, met 
gemiddeld 45 eenheden per maand (S.D. 65). Het harddrug gebruik bestaat vooral uit gebruik van 
cocaïne en opiaten (inclusief methadon).  
 
 
 
 
 
 

Een patiënt met een ernstige cocaïneverslaving: “Ik zou dolgraag willen stoppen met 
mijn gebruik, het maakt mijn leven ellendig. Maar deze nare gedachte zorgt alleen 
maar dat ik down wordt en weer wil gebruiken, ik kom niet uit die cirkel”. 
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Mannen rapporteren meer (55% vs. 37%) middelengebruik ten opzichte van vrouwen. Dit is 
vooral in het cannabisgebruik te zien (33% mannen vs. 9% vrouwen). Tevens laten mannen een 
grotere alcoholconsumptie zien (102 glazen per maand vs. 31). Naar behandelsetting uitgesplitst is 
er in de RIBW ‘s meer sprake van middelengebruik dan in de ambulante en klinische settings  
(zie figuur 8). 

 
 
 
 
 
 

3.7  Het sociale netwerk 
Het sociale netwerk van de patiënten is opgedeeld in het ‘Primaire netwerk’ (partner, kinderen, 
ouders, broers, zussen en vrienden), het ‘Secundaire netwerk (collega’s, bekenden, verdere 
familie) en ‘Medebewoners’. Het aantal personen waar respondenten contact mee hebben binnen 
hun sociale netwerk is alleen veranderd binnen het onderdeel medebewoners. Tot medebewoners 
worden de patiënten die op dezelfde klinische afdeling of woonvoorziening wonen gerekend.  
Er worden minder contacten met medebewoners vermeld.  
 
Als we ter vergelijking kijken naar het sociale netwerk van de steekproef van “gezonde mensen”, 
zien we grote verschillen. Het primaire netwerk van de “gezonden” blijkt ongeveer twee keer zo 
groot te zijn als dat van de deelnemers van het onderzoek, het secundaire netwerk is gemiddeld 
drie keer groter dan bij de gezonde groep (zie Figuur 9). 
 
Figuur 9: aantal personen in het sociale netwerk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005; Primair 

netwerk; 9,6

2005; Secundair 

netwerk; 16,2
2005; 

Medebewoners*; 

6,4

2011; Primair 

netwerk; 8,9

2011; Secundair 

netwerk; 14,9

2011; 

Medebewoners*; 

3,4

Gezonde bevolking; 

Primair netwerk; 

16,09

Gezonde bevolking; 

Secundair netwerk; 

53,37

A
a

n
ta

l 
co

n
ta

ct
p

e
rs

o
e

n
e

n

*Significant op 0.05 niveau

2005

Een patiënt was tijdens de eerste meting dakloos en net aangemeld om van zijn 
verslaving af te komen. Die heeft hij inmiddels geheel onder controle. 
“Vijf jaar geleden was ik dakloos en verslaafd. Nu is bijna alles verbeterd. Ik ben niet 
meer dakloos en ik woon zelfstandig. Ik ben ook niet meer afhankelijk van de 
verslavingszorg omdat de methadon via de huisarts loopt. Nu alleen nog werk zoeken en 
dan hoor ik er weer helemaal bij.” 
 

Een patiënt die vooral contacten binnen de afdeling heeft: “Met de mensen hier op 
de afdeling deel ik iets. Waar moet ik over praten met mensen in de buurt?”  

 
 

     Een patiënt die vaak verhuist van afdeling: “Waarom zou ik hier nieuwe contacten  
     maken? Ik ben toch over 2 maanden weer weg” 
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3.8  De ervaren sociale steun  
Als gevraagd wordt naar de persoon in het sociale netwerk van wie de patiënt de meeste sociale 
steun krijgt, wordt voornamelijk de familie genoemd. Bij de ambulante groep wordt door één 
vierde de partner vermeld. Van de geïnterviewde groep geeft 17% aan geen significante ander te 
hebben. Daarnaast geeft 12% aan dat de hulpverlener hun belangrijkste contact is. Van de hele 
groep heeft dus 30% geen belangrijk steunpunt buiten de GGZ. Voor de RIBW-groep is dit het 
meest pregnant: meer dan een kwart van hen geeft aan van niemand sociale steun te ervaren, dit 
percentage stijgt tot boven de 40% als de GGZ ook buiten beschouwing gelaten wordt (zie Figuur 
10). 
 
Figuur 10: Significante ander voor de totale groep 
  

 
Bij analyses op subschaal niveau scoorden de ambulante patiënten beter op de subschaal 
“vertrouwen” dan de RIBW-patiënten. In overgelijking tussen de patiënten en de groep zien we 
alleen een significant verschil op de subschaal ‘vertrouwen’. De groep scoort hier gemiddeld 
hoger dan de patiënten. Op de subschalen ‘praktische hulp’ en ‘negatieve steun’ scoren alle 
groepen gelijk.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een patiënt met veel opnames in zijn geschiedenis “In mijn slechtere perioden ben ik 
veel vrienden kwijtgeraakt, gelukkig is mijn familie me wel blijven steunen”.  
 

 
Een patiënt die als significante ander zijn moeder noemt: “Ik zorg nu veel voor mijn 
ouderwordende moeder, ik kan haar moeilijk met mijn problemen gaan belasten. 
Andere echte vertrouwenspersonen heb ik niet”. 
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3.9  Deelname aan activiteiten 
Respondenten participeren in 2011, vergeleken met 2005, significant meer in de samenleving.  
Meer mensen geven aan een hobby te hebben, meer mensen zijn lid van een organisatie (hoewel 
de aantallen gering blijven) en meer mensen werken. Tot werk wordt betaalde arbeid, beschut 
werk, de sociale werkplaats en vrijwilligerswerk gerekend.  
 
Uit het activiteitenoverzicht blijkt dat de groep met werk als volgt is opgedeeld. Vrijwilligerswerk 
wordt door 22,7% van de groep gedaan. Dit betreft vooral verschillende klusjes binnen 
woonprogramma’s van RIBW ‘s of minder intensieve en onbetaalde dagbesteding.  
Gemiddeld besteden de respondenten 8,46 uur per week aan vrijwilligerswerk. Van de groep 
werkt 17,3% bij een sociale werkplaats of voorziening voor beschut werk. Hier zijn ze gemiddeld 
19,83 uur per week mee bezig. Een aanstelling van meer dan 32 uur per week zien we bij slechts 
3,1%. Betaald werk wordt door 4% van de groep gedaan, voor gemiddeld 25 uur per week. Bij al 
deze vormen van werk zien we dat Pantar de uitvoerder van de WSW in Amterdam en de 
zorgboerderij frequent de werkgever zijn. 
 
Figuur 11: Deelname aan activiteiten 
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Bij de verdeling naar zorgtypen zien we dat vrijwilligerswerk veel voorkomt bij de RIBW ‘s, 50% 
van het vrijwilligerswerk wordt door RIBW-bewoners verricht. Dit zal samenhangen met het 
reglement van veel RIBW ‘s, waarbij het helpen bij klusjes in de woonvoorziening ingebed zijn in 
de dagelijkse gang van zaken (koken, corvee). De ambulante groep kent het hoogste percentage 
betaalde arbeidsplaatsen, hoewel dit met 28% nog steeds niet enorm is. 
 
Van de controlegroep rapporteren meer mensen een hobby te hebben en deel te nemen aan het 
arbeidsproces. Opvallend is dat de controlegroep relatief minder leden van maatschappelijke en 
religieuze organisaties telt. In Figuur 11 worden de totalen weergegeven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een respondent werkt sinds enige tijd bij een zorgboerderij. “Ik zit al dertig jaar in de 
psychiatrie en ondanks de goede bedoeling van de behandelaars, werkte de medicatie 
en de rest van de behandeling onvoldoende om mijn stemmen weg te krijgen. Hoewel 
ik al heel lang vrijwilligerswerk doe bleven ze steeds aanwezig, tot ik 1 ½  jaar 
geleden twee dagen in de week bij de zorgboerderij terecht kwam. Ik heb het daar heel 
erg naar mijn zin, ik heb goede contacten met de leiding en met collega’s (patiënten) 
en mijn werk wordt zeer op prijs gesteld. Tot mijn verbazing en vreugde bleven mijn 
stemmen weg tijdens mijn werkzaamheden. Ik heb op eigen initiatief van de 
begeleiding gedaan gekregen dat ik er nu vijf dagen mag werken. Het gevolg is dat 
mijn stemmen de hele week wegblijven. Ik laat ze na het avondeten even toe, maar niet 
te lang want ik moet de volgende dag weer werken.”    
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3.10  Victimisatie en discriminatie  
Hoewel het risico op alle soorten van slachtofferschap bij patiënten gelijk is aan dat van de 
Amsterdamse bevolking, lopen patiënten een bijna drie keer zo groot risico om slachtoffer te 
worden van geweldsdelicten (seksuele delicten, bedreiging en mishandeling) (zie Figuur 12). 
Hierbij is gewogen voor geslacht, leeftijd, etnische achtergrond en postcode. Victimisatie betreft 
hier zowel voor de patiënten als de Amsterdamse bevolking het slachtofferschap in de 12 
maanden voorafgaand aan het interview. Vermogensdelicten en vandalisme komen even vaak 
voor onder de Amsterdamse bevolking als onder EPA patiënten. Hierbij moet echter de 
kanttekening worden geplaatst dat er nu eenmaal weinig patiënten zijn die een auto of fiets 
bezitten. Wanneer hiervoor gecorrigeerd wordt, valt op dat de EPA patiënten juist vaker 
slachtoffer zijn van vermogensdelicten dan de gemiddelde Amsterdamse bevolking.  
 
Figuur 12: Victimisatie EPA-patiënten vergeleken met de Amsterdamse bevolking 
 

 
 
Binnen de onderscheiden zorgtypen worden klinische patiënten het meest gevictimiseerd.  
Deze patiënten zijn vaker het slachtoffer van zowel vermogens- als geweldsdelicten in 
vergelijking met de ambulante- en de RIBW patiënten. Vandalisme komt in alle groepen even 
vaak voor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over de gehele groep genomen is de mate van ervaren discriminatie hetzelfde gebleven als zes 
jaar gelden.  
 
 
 
 
 
 

 
Een patiënt die vraagt of victimisatie vijf jaar geleden ook telt: “Ik heb lang geleden 
met seksuele intimidatie te maken gehad. Van de gevolgen hiervan heb ik 
echter nog steeds last”. 
 

 
Een patiënt die woont in een HVO-voorziening: “Mensen kijken anders naar mij 
omdat ze weten dat ik in dit gebouw woon”.  
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3.11  Woonsetting 
Wat betreft woonsituatie zijn er veranderingen opgetreden: in vergelijking met 2005 wonen er 
minder patiënten zelfstandig of in een kliniek. We zien echter een toename van het aantal 
patiënten dat verblijft in een RIBW (zie Figuur 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 13: Woonsituatie EPA-patiënten 

 
 
Het gemiddeld aantal woonplekken van de respondenten in de periode tussen 2006 en 2011 is 2,58 
(S.D. 1,81). Dit betreft het aantal adressen waar ze tussen 1 januari 2006 en 31 december 2011, 
minimaal 15 dagen aaneengesloten verbleven. Hiertoe tellen woonadressen, RIBW ‘s, klinieken, 
ziekenhuizen, verpleeghuizen, penitentiaire inrichtingen en ook dakloosheid.  
28,5% van de respondenten woont na vijf jaar nog op dezelfde plek, dit zijn met 20,5% vooral 
ambulante (zelfstandig wonende) patiënten. 30,6% is één keer verhuisd; 16,7% is twee keer 
verhuisd en 6% drie keer. De overige 18% is vier keer of meer van woonplek gewisseld. 3,6% is 
langere tijd dak- en thuisloos geweest.  
 
Om de groepen onderling te vergelijken hebben we de respondenten ingedeeld in vier groepen op 
basis van de woonsetting waar de patiënt overwegend is geweest in de tussenliggende zes jaar. 
Patiënten die minimaal 90% van deze periode in bijvoorbeeld een beschermde woonvorm hebben 
gewoond, worden als dominant RIBW gelabeld. Dit leverde de volgende verdeling op; dominant 
ambulant (31%), dominant RIBW (16,5%), dominant klinisch opgenomen (13%) en een restgroep 
die in geen van bovenstaande categorieën valt (35%, zie figuur 14).  
 
De restgroep kent vooral patiënten die verhuizen tussen de kliniek en de RIBW (15,4%).  

 
Een jonge vrouw: “Vijf jaar geleden woonde ik op een gesloten afdeling. Ik was zeer 
depressief want ik kon mijn middelbare schoolopleiding niet afmaken. Inmiddels gaat 
het een stuk beter met me. Ik woon in een aanleunwoning, en ik heb mijn middelbare 
schoolopleiding afgerond, ik volg opleidingen voor een beroep in de horeca en ik heb 
een partner.”  
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Figuur 14: Aantal verhuizingen per subgroep  

 
 
De ambulante en RIBW groepen kennen de meest stabiele woonsituatie. De meeste patiënten 
verhuizen één keer. Hiertoe telt ook de verplaatsing van een gehele afdeling, een trend die de 
onderzoekers tijdens interviews op de (nieuwere) RIBW ‘s geregeld tegenkwamen. De meeste 
verplaatsingen zien we in de klinische groep met gemiddeld 4,3 verplaatsingen, en de restgroep 
met gemiddeld 5,4 verplaatsingen. In deze groepen zien we ook flinke uitschieters met soms meer 
dan 18 verplaatsingen tussen 12 verschillende woonplekken in 6 jaar tijd. Deze uitschieters 
betreffen vaak respondenten met ernstigere psychiatrische beelden en gedragsproblematiek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Een ongeveer veertig jarige mevrouw: ”Ik ben niet ziek en wil dan ook niet behandeld 
worden. Ik voel me altijd opgesloten en loop daarom weg. Omdat mijn behandelaren 
vinden dat ik mezelf dan in gevaar breng, word ik op de telex gezet en naar de 
volgende afdeling gebracht. Op die manier ben ik ben ik de laatste 10 jaar op wel 50 
verschillende afdelingen geweest.” 
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3.12  De kwaliteit van de behandeling in de ogen va n de respondenten 
Evenals in 2005 geeft 80% van de respondenten aan tevreden te zijn over de instelling waarbij ze 
in zorg zijn; eveneens vindt 80% de zorg voldoende en toereikend. Een groter deel van de 
respondenten is in 2011 op de hoogte van het behandelplan en een groter deel heeft deelgenomen 
aan een cursus omgaan met de ziekte (zie Figuur 15).  
 
Net als bij de eerste meting zijn veel respondenten niet tevreden over hun medicatie. Bij 35% van 
alle respondenten hebben de medicijnen de symptomen onvoldoende teruggedrongen en ruim de 
helft van de totale groep (51%) heeft blijvende symptomen.  
 
Een vergelijking tussen de zorgtypen laat zien dat de ambulante en klinische groepen, ten opzichte 
van de RIBW, beter op de hoogte zijn van hun behandelplan, diagnose en de werking van hun 
medicijnen. De ambulante groep meldt het vaakst dat symptomen tot een acceptabel niveau zijn 
teruggedrongen (83% vs. 62% bij RIBW en kliniek), ondanks het feit dat 58% van de ambulante 
patiënten nog wel restsymptomen heeft. De klinische groep rapporteert het vaakst psycho-educatie 
te hebben gekregen, 63% tegenover 41% in de ambulante groep en 25% in de RIBW groep.  
De groepen verschillen niet van elkaar in tevredenheid over de zorg; bij alle groepen ligt het 
percentage rond de 80% tevredenheid.  
 
Figuur 15: Prestatie-indicatoren GGZ-hulp 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Een patiënt: “De behandeling is altijd goed geweest. Ik vind het alleen heel vervelend 
dat ik telkens na korte periodes weer een nieuwe behandelaar heb”. 
 

Een andere patiënt: “Ik doe het allemaal het liefst op mijn eigen manier. Dit is beter 
te doen als je weet dat als het fout gaat, er iemand klaar staat om je op te vangen en 
je advies te geven”. 
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4  Belangrijkste resultaten 
 
Veel ouder wordende patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen in Amsterdam zijn 
tevreden over de zorg die ze krijgen. De ernst van de aandoening blijft redelijk stabiel, en de 
maatschappelijke integratie neemt toe. Aan de andere kant blijven de problemen waarmee 
patiënten geconfronteerd worden onverminderd ernstig. Ze hebben ernstige psychische en 
lichamelijke aandoeningen, er is sprake van veel bijwerkingen van de medicatie en het ontbreekt 
vaak aan sociale contacten, zinvolle dagbesteding en werk. Hoewel het risico op slachtofferschap 
van een misdrijf niet verschilt van dat van de Amsterdamse bevolking, lopen ze wel een drie keer 
zo groot risico om slachtoffer te worden van gewelddadige misdrijven zoals seksueel geweld en 
mishandeling. Patiënten op klinische verblijfsafdelingen lopen de grootste risico’s. 
 
Met het ouder worden, worden patiënten ook meer zorgbehoevend. Er is sprake van meer 
zorgbehoeften op verschillende levensdomeinen, zoals op het gebied van psychiatrische 
symptomen, een zinvolle dagvulling, informatie en activiteiten op het gebied van zingeving en 
herstel. Een verklaring voor de toegenomen zorgbehoeften (sociale contacten, zinvolle dagelijkse 
bezigheden en werk), zou kunnen zijn dat patiënten met de toegenomen activiteiten in de 
samenleving, zich in de vergelijking met de medeburgers meer bewust worden van hun 
achtergestelde maatschappelijke positie en de beperkingen en handicaps.  
 
Geconcludeerd kan worden dat er weinig verband lijkt te zijn tussen enerzijds het grote aantal 
behoeften aan zorg, de ervaren lichamelijke gezondheid en het gebrek aan sociale contacten en 
passende arbeid en anderzijds de ervaren kwaliteit van leven. Die is weliswaar minder geworden, 
maar gemiddeld bij de gehele groep nog altijd positief; de tevredenheid over de ontvangen zorg is 
onveranderd hoog.  
 
Idealiter hebben deze patiënten een stabiele woonsituatie, eenzelfde vertrouwde behandelaar en 
krijgen ze wijkgerichte zorg, waarbij de zorg naar de patiënt komt. Echter, er is bij deze groep 
patiënten sprake van veel verschuivingen in zorgtypen, behandelaars die regelmatig wisselen en er 
is soms sprake van een groot aantal verhuizingen. Dat wil zeggen, dat er in elk geval voor een deel 
van de groep continuïteit in de behandeling en een stabiele sociale omgeving, niet gegarandeerd 
is. Terwijl dit bijna basisbehoeften zijn bij deze patiëntengroep. 
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5  Discussie 
In de UK constateerde de Schizophrenia Commission in het rapport ‘The Abandoned Illness’ dat 
de zorg voor mensen met schizofrenie in de UK ontoereikend is (www.rethink.org/tsc-main-
report, nov, 2012). ‘The inadequate care that many people with psychosis receive adds greatly to 
their distress and worsens the outcome of what can already be a devastating illness’.  
De vraag is of de leefsituatie van patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen in Nederland 
ook dermate verontrustend is. Hieronder worden de resultaten van het stedelijk onderzoek onder 
een steekproef van EPA-patiënten geplaatst in de context van nationale en internationale 
bevindingen over de leef- en zorgsituatie van deze groep patiënten en worden discussiepunten 
opgevoerd. 
De problemen die in de literatuur worden benoemd bij (een deel van de) patiënten met EPA zijn 
onder te brengen onder de koppen ‘ernstige psychiatrische aandoeningen gepaard met soms fors 
middelenmisbruik’, ‘een slechte lichamelijke en psychische gezondheid’, ‘onvoldoende werkende 
medicatie’ ‘eenzaamheid en gebrekkige maatschappelijke participatie’, ‘victimisering’, en een 
‘een instabiele woonsituatie. 
 
De psychische aandoening en middelengebruik 
Middelengebruik en misbruik verergert de aandoening. Green (2007) stelt: “Het gebruik van 
verslavende middelen verergert het verloop van schizofrenie door de destabiliserende werking; 
bovendien vergroot het de kans op therapieontrouw en is daarnaast vaak nadelig van invloed op 
het psychosociaal functioneren. Bovendien brengt gebruik gezondheidsrisico’s met zich mee. 
Tevens komen patiënten onder invloed van middelen, de psychotische symptomen kunnen 
toenemen door middelengebruik, vaak in aanraking met de politie.”  
Een co morbide diagnose van middelenmisbruik en verslaving komt frequent voor bij EPA 
patiënten. Geschat wordt dat 25 tot 30% van de Nederlandse patiënten met schizofrenie verslaafd 
is aan alcohol of drugs (Van Giffen e.a., 2007). In de VS ligt dit cijfer nog hoger. Green,  
Drake, Brunette and Noordsy (2007) suggereren dat “bijna 50% van de patiënten met schizofrenie 
een co morbide diagnose van middelengebruik heeft, waarbij vooral alcohol en/of cannabis een rol 
spelen. Dit komt ongeveer drie keer vaker voor dan in de gemiddelde bevolking”. Op dit moment 
is de lifetime prevalentie van een stoornis in middelenmisbruik bij patiënten met schizofrenie 70 á 
80% (Westermeyer, 2006).  
 
Misbruik van alcohol blijft bij patiënten met schizofrenie zowel in de VS als in Europa het meest 
voorkomend, gevolgd door gebruik van cannabis. Het gebruik van opiaten en cocaïne is over het 
algemeen gering, ongeveer 1%. De lifetime prevalentie van tabakgebruik is hoog bij patiënten met 
schizofrenie, ongeveer twee tot vier maal zo hoog als wordt gevonden in de algemene bevolking 
(Westermeyer, 2006).  
 
Het in dit onderzoek gevonden aantal patiënten met een verslaving komt overeen met de cijfers 
die van Giffen voor Nederland vindt: bij iets meer dan een derde van de respondenten is er sprake 
van een diagnose van middelenafhankelijkheid of misbruik naast de psychiatrische diagnose.  
Ook het beeld van toegenomen middelengebruik onder deze groep patiënten wordt in dit 
onderzoek bevestigd: in vergelijking met zes jaar geleden is er sprake van een stijging van 10% in 
het aantal patiënten dat voldoet aan de criteria van afhankelijkheid of misbruik van middelen. 
Alcohol- en/of cannabismisbruik wordt weliswaar beter en eerder gesignaleerd door de 
behandelaar, getuige de vermelding daarvan in het patiëntendossier. Het is echter de vraag of dit 
bij het opstellen van het behandelplan ook wordt meegenomen.  
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Lichamelijke gezondheid 
Van de groep van 323 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 46,3 jaar die in 2005 aan het 
onderzoek heeft deelgenomen, is zes jaar later meer dan 10% overleden. Van de in 2011 
geïnterviewde groep voldoet 29% aan de criteria voor het metabool syndroom en loopt een vierde 
ernstig risico op het ontwikkelen van dat syndroom. 
Ook in de literatuur wordt vermeld dat EPA-patiënten een slechte lichamelijke gezondheid 
hebben. Het verschil in levensverwachting tussen EPA patiënten en de algemene bevolking is in 
de afgelopen decennia toegenomen (Saha, Chant, McGrath, 2007). De levensverwachting ligt 
twintig jaar onder het gemiddelde van de gewone bevolking (Chang e.a., 2011; Colten & 
Manderscheid, 2006). Zelfs wanneer zelfdoding buiten beschouwing wordt gelaten, overlijden 
EPA patiënten gemiddeld 10 tot 12 jaar eerder (Brown, 1997; Harris en Barraclough, 1998).  
Internationale studies tonen aan dat ongeveer de helft van de EPA patiënten lijdt aan een  
co morbide somatische stoornis, zoals diabetes, hart- en vaatziekten, maag- en darmaandoeningen, 
hypertensie, keelholte- en longkanker, longemfyseem en HIV (Baillargeon e.a., 2003; Goldman, 
1999). Bij het ontstaan van het metabool syndroom speelt het gebruik van antipsychotica een rol 
maar ook risicofactoren kenmerkend voor deze patiëntengroep, zoals een ongezond dieet, roken 
en weinig lichamelijke activiteit (Mitchell & Mallone, 2006; Von Hausswolff-Juhlin e.a., 2009). 
 
Van de respondenten geeft 57% aan een zorgbehoefte te hebben op het domein lichamelijke 
gezondheid. Hiervan is 9% onvervuld. Er is in de afgelopen jaren binnen de GGZ sprake van meer 
en gerichte aandacht voor lichamelijke aandoeningen. De indicatoren voor het metabool syndroom 
zijn een verplicht veld in het patiëntendossier. Er is een grotere keus in medicamenteuze 
behandeling en er worden zogenaamde ‘leefstijlprogramma’s’ ontwikkeld. Resultaten van die 
inspanningen in termen van een betere gezondheid en een daling van het sterftecijfer van patiënten 
met schizofrenie zijn echter pas op de langere termijn te verwachten.  
 
Zorgbehoeften en kwaliteit van leven bij de onderzochte groep 
Het gebrek aan sociale contacten, zinvolle activiteiten overdag waaronder werk of 
vrijwilligerswerk, en eenzaamheid blijven evenals in 2005 grote problemen bij een groot deel van 
de onderzochte groep patiënten. Ook in andere Nederlandse onderzoeken komt naar voren dat 
EPA-patiënten veel zorgbehoeften ervaren, waarvan een aanzienlijk deel onvervuld is. Behoeften 
aan zorg op de levensdomeinen ‘psychisch onwelbevinden, ‘psychotische symptomen’ en 
‘activiteiten overdag’ komen frequent voor (bij meer dan 60% van de populatie).  
Onvervulde zorgbehoeften (behoeften waar geen zorg tegenover staat) komen vooral voor op de 
domeinen ‘gezelschap en intieme relaties’, ‘activiteiten overdag’ en ‘psychisch onwelbevinden’ 
(GGZ-Nederland, 2009, Van Busschbach & Wiersma, 1999, Wiersma, 2002). Ook Tielen (2010) 
vindt vergelijkbare resultaten bij een onderzoek onder de populatie langdurig zorgafhankelijke 
GGZ-cliënten in de regio Zuid-Holland Noord. 
 
De door de respondenten ervaren kwaliteit van leven is in 2011 minder dan in 2005. Weer spelen 
factoren als het gebrek aan sociale contacten, eenzaamheid en de als slecht ervaren psychische 
gezondheid een grote rol. De ervaren kwaliteit van leven is weliswaar lager dan onder de gewone 
bevolking gevonden wordt maar is gemiddeld nog altijd een 5 op een schaal van 1 tot 7.  
 
De werking van antipsychotica 
Drie vierde van de respondenten in dit onderzoek krijgt antipsychotica voorgeschreven. Echter het 
subjectief ervaren effect van antipsychotica op de symptomen is beperkt, ondanks de bewezen 
effectiviteit in termen van terugvalpreventie en als therapie tijdens acute fases (Tandon, 2011). 
Patiënten blijven last houden van vervlakte emoties en affect, inactiviteit, gedachte- en 
taalarmoede. Ook hebben patiënten doorgaans last van een gebrek aan aandrift, motivatie, 
interesse en aandacht. (Cohen & Docherty, 2004). 
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Daarbij ervaart 80% van de patiënten bijwerkingen zoals bewegingsstoornissen, anticholinerge 
bijwerkingen, cognitieve bijwerkingen, neuroleptische dysforie, hormonale bijwerkingen, seksuele 
bijwerkingen, de genoemde metabole stoornissen en gewichtstoename (Allison e.a., 1999;  
Kane, 2006; Kirsch e.a., 2007; Smith, O'Keane & Murray, 2002; Tandon 2011; Thornton e.a., 
2006; Weinmann, Read & Anderhold, 2009). Gevolg is dat veel patiënten niet medicatietrouw 
zijn; ze ervaren te veel bijwerkingen en boeken te weinig vooruitgang. 
Patiënten in dit onderzoek zijn gematigd tevreden over de effectiviteit van de antipsychotische 
medicatie. Qua bijwerkingen zijn ze niet ontevreden. En 13% van de respondenten geeft aan de 
medicatie wel eens over geslagen te hebben. 
 
Bij veel patiënten is er sprake van een stapeling van medicatie. De communicatie tussen 
behandelend GGZ-psychiater en de huisarts en/of apotheken over voorgeschreven medicatie is 
soms niet optimaal.  
 
Toegenomen maatschappelijke participatie maar desondanks veel eenzaamheid 
Eenzaamheid komt vaak voor onder deze groep. Bij ambulante patiënten is het netwerk vaak 
beperkt tot de directe familieleden; bij langdurig opgenomen patiënten verengt het netwerk zich 
vaak tot de medepatiënten. Recent bleek dat bij een inventarisatie onder een panel van 800 
Nederlandse EPA-patiënten een groot deel van de panelleden zelden of nooit contact met familie 
en buren heeft. Een op de zes heeft ook zelden of nooit contact met vrienden. Van de 
bovengenoemde panelleden voelt 77% zich dan ook matig tot sterk eenzaam (Place, Hulschbosch 
en Michon, 2012).  
 
In dit onderzoek kwamen het gebrek aan sociale contacten onder de respondenten en de ervaren 
eenzaamheid al naar voren bij de antwoorden op de vraag naar zorgbehoeften op dit terrein en de 
kwaliteit van leven op het domein sociale contacten. De familie blijkt de grootste bron van sociale 
steun. Van de respondenten geeft 17% aan van niemand sociale steun te ervaren.  
Tamelijk schrijnend is dat 13% de hulpverlener als primaire steunbron noemt. De omvang van het 
primaire en secundaire netwerk van de geïnterviewde patiënten blijft gering; veranderingen hierin 
hebben zich sinds 2005 niet of nauwelijks voorgedaan.  
 
De primaire inkomensbron van 85% van de respondenten is een vorm van sociale uitkering; 
slechts 5% verricht een of andere vorm van betaalde arbeid. Dit komt overeen met andere 
Nederlandse bevindingen: uit de samenvoeging van gegevens uit regionale zorgmonitors voor 
deze patiënten blijkt dat 84% van de EPA-patiënten geen werk heeft (Smits e.a., 2009). Een op 
drie van deze mensen wil wel graag betaald werk verrichten.  
 
Niet alleen op basis van dit gegeven kan geconcludeerd worden dat de maatschappelijke 
participatie van patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen in Nederland te wensen over 
laat. Ook op het domein ‘zinvolle dagbesteding’ bestaan veel onvervulde behoeften aan zorg 
(Slade, Leese, Taylor, & Thornicroft, 1999; van Busschbach & Wiersma, 1999; Wiersma & van, 
2001; Meijer, 2005; Swildens, 2003). Bij boven vermeld panelonderzoek bleek dat maar 17% van 
de deelnemers werk van 12 uur of meer had (t.o.v. de rest van de bevolking 67%). Ze doen 
weliswaar evenveel vrijwilligerswerk als de rest van de Nederlanders (41%), maar geven aan 
vaker verhinderd te zijn door emotionele of andere problemen.(Place, Hulschbosch, & Michon, 
2012).  
 
Een positieve bevinding in dit onderzoek is dat het activiteitenniveau van de respondenten in 2011 
is toegenomen ten opzichte van 2005. Maar dat toegenomen activiteitenniveau is niet gepaard 
gegaan met een algemeen hoger ervaren kwaliteit van leven of minder geformuleerde behoeften 
aan zorg. Echter voorbeelden van een geslaagd activeringstraject dat voor het individu van grote 
betekenis is, waren in dit onderzoek ook te vinden. Al met al een pleidooi om bij deze 
patiëntengroep nog meer in te zetten op activering, rehabilitatie en het creëren van (aangepaste) 
arbeidsplaatsen in de reguliere samenleving.  
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Stigmatisering/victimisering 
Er rust een stigma op patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen en ze worden vaak 
gediscrimineerd. In dit onderzoek blijkt de mate van ervaren discriminatie bij patiënten hoog en 
onveranderd sinds de eerste meting.  
Psychiatrische patiënten worden door een groot deel van de bevolking gezien als (potentiële) 
plegers van agressie en geweld; de focus van het grote publiek ligt op daderschap. De helft tot 
driekwart van de bevolking in de U.K. denkt dat schizofreniepatiënten onvoorspelbaar en 
gevaarlijk zijn (zie o.a. Thornicroft, 2006). Deze overtuiging is de afgelopen decennia sterk 
toegenomen (Phelan & Link, 1998). Een uitgebreide studie naar geweldpleging binnen deze groep 
(Kooyman e.a., 2007) toont weliswaar aan dat er aanwijzingen zijn voor een kleine significante 
correlatie tussen geweldpleging en patiënten met psychotische stoornissen waaronder 
schizofrenie; echter het grootste deel van de risicofactor lijkt met gelijktijdig middelenmisbruik te 
maken te hebben. 
In diverse onderzoeken komt naar voren dat patiënten vaker zelf slachtoffer zijn van geweld 
(victimisatie), dan dat ze gewelddaden begaan (Choe e.a., 2008). EPA-patiënten zijn vaker 
slachtoffer van geweld dan bij de gemiddelde bevolking gevonden wordt (Wood en Edwards 
2005, Sturup e.a., 2011, Dean e.a, 2007, Pandiani e.a, 2007, Stevens e.a, 2007). Ook in dit 
onderzoek komt naar voren dat EPA-patiënten vaker slachtoffer zijn van geweld dan onder de 
Amsterdamse bevolking gevonden wordt.  
 
De impact van geweldservaringen op het psychisch welzijn van patiënten met ernstige 
psychiatrische aandoeningen is groot. “Victimisatie kan tot leiden tot een verslechtering van het 
algemeen functioneren en de kwaliteit van leven, kan leiden tot een verergering van psychiatrische 
symptomen en kan comorbiditeit tot gevolg hebben” (Lam e.a., 1998). “Victimisatie in met name 
kwetsbare groepen kan ernstige emotionele gevolgen hebben” (Lamet & Wittebrood, 2009).  
 
Algemeen wordt aangenomen dat victimisatie gepaard gaat met een hoge mate van stress.  
Volgens de diathese-stress modellen van schizofrenie, houdt het ontstaan van een psychose 
verband met biologische predispositie, genetica en omgevingsfactoren (Walker & Diforio, 1997; 
geciteerd door Brenner e.a., 2009). Zo zou een toename van stress een psychose of een terugval 
kunnen veroorzaken” (Norman & Malla, 1993, geciteerd door Brenner e.a., 2009). Patiënten die 
klinisch zijn opgenomen lopen het grootste risico op victimisatie. Gezien de potentieel ernstige 
gevolgen voor het slachtoffer van een misdrijf en het gegeven dat op de klinische afdelingen de 
patiënten met de meest ernstige aandoeningen zijn opgenomen, verdient het zeker aanbeveling 
preventieprogramma’s ter voorkoming van victimisatie bij die voorzieningen te gaan opzetten 
naast interventieprogramma’s voor patiënten die al gevictimiseerd zijn. Ook kan het strikter 
handhaven van regels t.a.v. alcohol- en druggebruik voor meer veiligheid zorgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel wisselingen in woonplek 
Bij een deel van de EPA-patiënten kan niet gesproken worden van een stabiele woonsituatie. 
Weliswaar leiden veel van deze patiënten een relatief stabiel zelfstandig leven; echter bij een 
subgroep, en dit lijkt de meest ernstige groep, is er sprake van veel wisselingen in woonsituatie. 
Een deel van deze groep laveert tussen verblijfsafdeling, RIBW en zelfstandig wonen; een ander 
deel dat voorheen langdurig op een verblijfsafdeling was opgenomen wordt geacht naar een 
‘lichtere’ voorziening door te stromen, veelal een RIBW of een RIBW+.  

Een bijna veertig jarige mevrouw woont sinds twee jaar in een nieuwe RIBW: “Gelukkig 
ben ik naar deze nieuwe RIBW verhuisd, nadat ik afgekickt was bij de Jellinek. Hier 
wordt gebruik niet getolereerd en bij dealen word je onmiddellijk overgeplaatst. Hier is 
het veilig en kun je je goed handhaven als je afgekickt of clean bent. In de voorziening 
waar ik woonde vóór mijn opname bij de Jellinek, werd gebruik gedoogd en werd ook 
flink gedeald, daar was het niet veilig (voor een ex-verslaafde).” 
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In het zogenaamde ‘Bestuursakkoord’ tussen overheid en GGZ-instellingen in 2012 is 
afgesproken tussen 2013 en 2018 het aantal bedden in de psychiatrie met 30% te verlagen. Dit kan 
tot gevolg hebben dat er voor een aantal individuele patiënten sprake wordt van (ongewenste) 
drang (of dwang) tot doorstroming naar een andere zorgvoorziening en daarmee (weer) een 
verhuizing. Het behoeft geen betoog, dat die veelvuldige ‘verhuizingen’ het opbouwen van een 
stabiel sociaal netwerk belemmeren en dat de vele wisselingen van woonplek een ernstige 
stressfactor kunnen vormen bij deze toch al kwetsbare groep.  
 
 
 
 
 
 
 
Kwetsbare patiënten en schuivende panelen 
De hier onderzochte patiënten blijven kwetsbare burgers met ernstige en langdurende psychische 
problemen. Hun leefsituatie is zeker niet rooskleurig en er zijn tekorten in de zorg te constateren 
(waaraan voor een deel binnen instellingen hard gewerkt wordt). Ondanks de vaak schrijnende 
problemen lijken patiënten zelf redelijk tevreden met hun leven en de zorg die ze anno 2011 
ontvingen. De zorg- en leefsituatie van deze patiënten lijkt dus niet zo dramatisch slecht als in de 
UK. 
 
Er zijn grote veranderingen op komst in toelatingsbeleid en financiering van de huidige 
voorzieningen voor LZA-patiënten. De verantwoordelijkheid voor dagbesteding en re-integratie 
van deze groep patiënten komt bij de lokale overheid te liggen. De instellingen beschermd wonen, 
krijgen geen financiering meer voor een deel van de nu nog geïndiceerde patiënten. Het aantal 
psychiatriebedden in Nederland wordt met een derde afgebouwd in de komende jaren. De door de 
politiek geformuleerde slagzin ‘burgers moeten meer zelfredzaam worden’ lijkt ook aan deze 
patiëntengroep niet voorbij te gaan.  
 
Echter de psychiatrische symptomen, de psychische kwetsbaarheid en de stigmatisering zijn bij 
deze groep patiënten een gegeven waar terdege rekening mee moet worden gehouden. Die sterk 
veranderende buitenwereld maakt wel dat ook in de langdurende zorg op zoek gegaan moet 
worden naar nieuwe antwoorden op de oude problemen die er liggen en de nieuwe problemen die 
er zeker aan zitten te komen. Die zoektocht moet onverminderd doorgaan. 

Een patiënt die vroeger dakloos is geweest.: “Er moet gekeken worden naar betere vaste 
huisvesting. Psychiatrische problemen worden alleen maar erger als je geen eigen 
plekje hebt.” 
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