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Voorwoord 
Over de drempel

Het Mentaal 
Gezondheidscentrum

Hoe kunnen we zorgen dat de 
geestelijke gezondheidszorg 
(ggz) optimaal werkt, zonder 
drempels en toegankelijk 
wanneer behandeling nodig 
is? Op welke manier bieden we 
cliënten de best mogelijke zorg? 

Wat is er wél mogelijk binnen het huidige 
systeem, waarin we aanlopen tegen 
wachtlijsten, grote personeelstekorten en 
een achteruitgaande reputatie van de ggz?  
Deze vragen stelden we onszelf binnen GGz 
Breburg. We wilden oplossingen vinden 
vanuit een positieve insteek. We zochten 
naar een andere manier van werken, in 
samenwerking met de cliënt, de huisarts, 
het sociaal domein, zorgverzekeraars en 
andere partners, omdat het alleen nooit 
zou lukken. In gesprek met zorgverzekeraar 
CZ ontdekten we raakvlakken tussen onze 
ambities en we besloten onze krachten 
te bundelen om te komen tot een nieuwe 
manier van samenwerken: het Mentaal 
Gezondheidscentrum.

Ons vertrekpunt was de huidige situatie in 
de ggz. Hoewel de sector afgelopen decennia 
een enorme professionaliseringsslag 
maakte, mede dankzij wetenschappelijk 

onderzoek en richtlijnontwikkeling, 
heeft de ggz geen passend antwoord op 
de knelpunten van deze tijd. Dagelijks 
zien wij enorm bevlogen professionals 
die de best mogelijke behandeling geven 
aan mensen met mentale klachten. En 
toch hebben wachtlijsten, verkokering 
door stoornisgerichte behandeling en een 
toenemende vraag naar psychische hulp 
te vaak een negatief e!ect op de zorg voor 
de cliënt. Als we naar de toekomst kijken, 
dan komen we tot de conclusie dat een 
fundamentele herinrichting van de  
toegang tot de ggz en de inzet van onze 
expertise nodig is als we willen dat er 
voldoende expertise beschikbaar blijft  
voor mensen met mentale klachten in  
onze regio. 

Deze conclusie is niet nieuw. Mensen die 
de ggz-sector kennen, weten dat de zorg is 
ingedeeld in (DSM-)diagnoses en naar de 
aard van de klachten. Hierdoor zijn schotten 
ontstaan tussen de verschillende stoor-
nisgerichte behandelingen. Het voordeel 
hiervan is dat heel specialistische zorg kan 
worden geboden. Het nadeel is dat er door 
de focus op het stellen van een diagnose 
wordt gekozen voor een bepaald type zorg 
gericht op een selectief probleemgebied, 
terwijl complexe klachten vaak samen-
hangen met een veel bredere context en  
zich niets aantrekken van deze indeling.  
Dat vraagt om een integralere aanpak.
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En hoewel veel instellingen net als 
GGz Breburg herstelgericht werken en 
de samenwerking met huisartsen en 
wijkteams opzoeken, denken wij dat er nog 
iets anders nodig is. Hoe kunnen we meer 
mensen helpen met onze expertise? Zijn er 
andere oplossingen zodat minder mensen 
intensieve behandeling nodig hebben? 
En als ggz-behandeling voor mensen wel 
essentieel is, hoe en waar kunnen zij dan zo 
snel mogelijk terecht? Want gespecialiseerde 
ggz is niet altijd voor iedereen het enige 
antwoord. Zeker niet wanneer je beseft 
dat psychische ontregeling zeer nauw 
samenhangt met sociaal-maatschappelijke 
problemen. 

Dit was ons vertrekpunt voor de ontwik-
keling van de Mentale Gezondheidscentra. 
Een andere manier van werken, waarbij we 
meer uitgaan van de vraag en minder van 
het (hoog)specialistische ggz-aanbod. We 
besloten zelf de drempel over te gaan en 
naar buiten te stappen om er samen met 
huisartsen en collega-zorgaanbieders de 
schouders onder te zetten. Bijzonder is ook 
dat de samenwerking tussen GGz Breburg 
en CZ niet is ingegeven door de traditionele 
in- en verkooprelatie, maar dat we samen via 
een langjarige en intensieve samenwerking, 
een zogenoemde duurzame coalitie, inhoud 
geven aan de Mentale Gezondheidscentra. 
Iets wat via de traditionele contractering 
niet zou lukken. 

Het Mentaal Gezondheidscentrum is een 
concept dat we graag delen. Daarbij trekken 
we ook met andere ggz-organisaties op in het 
belang van een duurzame en e!ectieve ggz. 

Met minder wachtlijsten, een grotere tevre-
denheid van onze samenwerkings partners 
en meer werkplezier voor professionals. 
Een centrum waar mensen met mentale 
klachten snel terechtkunnen en tevreden 
zijn over de hulp die we daar bieden. En 
waar samenwerking in de breedste zin 
centraal staat. 

We wensen iedereen veel inspiratie bij het 
lezen van dit boek. Graag ontvangen we je 
op een van onze locaties om te laten zien 
wat we doen, welke uitdagingen we nog 
tegenkomen en hoe we samen onze zorg  
nog beter kunnen maken.

Met veel dank aan iedereen die heeft 
bijgedragen aan de totstandkoming van 
het gedachtengoed en het schrijven van 
dit boek. En uiteraard aan iedereen die 
bijdraagt en dat blijft doen. 
       
Alex de Ridder en Julliette van Eerd,
GGz Breburg, raad van bestuur

Marieke Verlee,  
CZ, manager zorginkoop ggz
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Inleiding

“We hebben een inspirerend 
idee.”

“We hebben in Brabant een inspirerend 
idee waar iedereen voordeel bij kan hebben. 
We willen ons verhaal breed verspreiden 
zodat iedereen dit kan gebruiken. Daarom 
willen we een boek.” Met deze woorden zet 
Julliette van Eerd, bestuursvoorzitter van 
GGz Breburg, een bijzonder traject in gang. 
Bijzonder vanwege de inhoud. Bijzonder, 
omdat een grote ggz-instelling en zorg-
verzekeraar CZ zo overtuigd zijn van een 
idee dat ze de komende jaren volop inves-
teren zonder zekerheid over de uitkomst. 
Bijzonder, omdat het beschrijven van een 
nieuw initiatief in een boek veelal achteraf 
gebeurt en niet tijdens een veranderproces. 
En dit laatste is precies wat we wel hebben 
gedaan. 

Journalistiek boek
Dit boek over het Mentaal Gezondheids-
centrum (MG), een nieuw initiatief in 
zorgland, is het resultaat van het denkwerk 
van een grote groep mensen (zie de deel-
nemerslijst op pagina 84). Wij hebben als 
auteurs zo feitelijk mogelijk beschreven 
wat het MG is, aan de hand van openbare 
bronnen en interne documenten die ten 
grondslag liggen aan het MG. Hiernaast 
hebben we diverse hoofdrolspelers meerdere 
malen geïnterviewd en negen denksessies 
gehouden, de beproefde methode van 

De"Argumentenfabriek. Tijdens een denk-
sessie bevragen we een groep mensen met 
verschillende expertises, zodat zij elkaar 
kunnen aanvullen en verbeteren. Ook 
hierbij gaat het om feiten of onderbouwde 
aannames en niet om ‘wensdenken’ over 
wat mogelijk kán gebeuren. 

Breed publiek
We richten ons met dit boek op een breed 
publiek. Het is bedoeld voor alle mensen 
die geïnteresseerd zijn in hoe je mensen 
met mentale klachten kunt helpen. Werk 
je in de ggz, de huisartsenzorg, het sociaal 
domein, de jeugdhulp, de verslavingszorg of 
de gehandicaptenzorg, dan wil je dit boek 
lezen om er in de praktijk je voordeel mee 
te doen. Werk je bij een zorgverzekeraar 
of gemeente, dan wil je zeker weten wat 
er in het MG gebeurt. Het zou zomaar een 
oplossing kunnen zijn voor wat er ook bij 
jou speelt. Heb je zelf of heeft een naaste 
mentale klachten? Dan lees je in dit boek 
wat het MG voor je kan betekenen.

Indeling boek
We hebben het boek opgedeeld in vijf 
hoofdstukken die je als lezer stap voor 
stap meenemen in het nieuwe concept 
van het MG. De eerste vier hoofdstukken 
beschrijven in de volle breedte hoe het 
MG werkt. Het vijfde hoofdstuk geeft een 
overzicht van de eerste resultaten van het 
MG en blikt kort vooruit.
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Leeswijzer

Voor de leesbaarheid hebben we een  
aantal keuzes gemaakt over benamingen  
en schrijfwijzen in dit boek. Hieronder 
lichten we die toe.

We hebben het in dit boek over ‘cliënten’, 
een gebruikelijke benaming in de geestelijke 
gezondheidszorg (ggz) voor mensen die 
ggz krijgen. De reikwijdte van dit boek is 
breder dan de ggz alleen. Om verwarring 
en onnodige uitleg te voorkomen, maken 
we geen onderscheid tussen mensen die 
binnen en mensen die buiten de ggz hulp 
krijgen. Dus we gebruiken het woord 
‘cliënten’ ook voor mensen die naar hun 
huisarts gaan en daar veelal als ‘patiënten’ 
worden aangeduid. We schrijven over het 
algemeen ‘cliënten’ (meervoud). Is ‘cliënt’ 
(enkelvoud) toepasselijker, dan hebben we 
het, ongeacht het geslacht van de cliënt, 
over ‘hij’. Ook deze keuze is puur praktisch.

In hoofdstuk 1 hebben we het consequent 
over ‘cliënten en naasten’. Met ‘naasten’ 
bedoelen we iedereen die betrokken is bij 
mensen met mentale klachten. Dit kunnen 
familieleden of vrienden zijn, maar ook 
buren. Bij het Mentaal Gezondheidscentrum 
zijn deze naasten standaard in beeld. Steeds 
beiden benoemen, gaat ten koste van de 
leesbaarheid, zeker in de a!eeldingen. 
Hierom laten we de term ‘cliënten en 
naasten’ vanaf hoofdstuk 2 los en schrijven 
we alleen ‘cliënten’. Inhoudelijk verandert 
er niets.

De scherpe lezer zag net al de term  
‘mentale klachten’. Dit is de aanduiding  
voor het brede scala aan klachten die 
cliënten kunnen hebben, van licht tot 
zwaar. Het kan gaan om een of meerdere 
psychische, psychiatrische, psychosociale  
of verslavingsproblemen en alles wat 
hiermee samenhangt.

In dit boek hebben we het over ‘hulp-
verlening’ als verzamelterm voor alle 
soorten van hulp en zorg die cliënten met 
mentale klachten kunnen krijgen, van 
helpen bij het vinden van een daginvulling 
en een assertiviteitstraining tot een 
specialistische psychiatrische behandeling. 
Dit doen we omdat veelal nog niet duidelijk 
is op welke speci"eke hulpvorm een 
traject uitdraait. Ook benadrukt het woord 
‘hulpverlening’ dat de cliënt zelf de regie 
heeft over het verbeteren van zijn mentale 
gezondheid, met hulp van het Mentaal 
Gezondheidscentrum.

Tot slot gebruiken we de term ‘zorg-
professionals’ en niet ‘zorgverleners’,  
omdat het verlenen van hulp aan cliënten 
met mentale klachten in dit boek juist 
verder gaat dan alleen zorg bieden.

In hoofdstuk 1 leggen we uit welke 
problemen in de ggz ertoe hebben geleid  
dat het MG is bedacht. We lichten toe wat 
het MG is en wat de missie, visie, doelen  
en hoofdactiviteiten zijn.

In hoofdstuk 2 staat hoeveel MG’s er 
komen en hoe deze zijn georganiseerd.  
Ook het uitgebreide aanbod en hoe de route 
van een cliënt in het MG eruit kan zien 
beschrijven we hier.

In hoofdstuk 3 beschrijven we wie in 
het MG werken, waar deze medewerkers 
vandaan komen en met wie zij in de regio 
allemaal samenwerken. De nieuwe cultuur 
die bij het MG hoort, komt ook in dit 
hoofdstuk aan bod.

In hoofdstuk 4 gaat het over geld: hoe is 
de bekostiging van het MG geregeld? We 
bekijken in dit hoofdstuk ook hoe het MG 
bijhoudt of het de gewenste resultaten 
daadwerkelijk behaald.

Hoofdstuk 5 heeft een ander karakter dan 
de voorgaande hoofdstukken. Hier kijken 
we naar de eerste resultaten van het MG. 
Een aantal hoofdrolspelers plaatst enige 
kanttekeningen en vragen die er nog zijn 
rond het MG. 

Tot slot
Zoals in het begin van deze inleiding 
is gezegd, is het concept MG ‘werk in 
uitvoering’. De MG’s zijn deels nog in 
opbouw en grote datasets om conclusies 
mee te onderbouwen, zijn nog niet 
voorhanden. Maar honderden cliënten 

hebben er al hun weg gevonden. Er is niet 
over één nacht ijs gegaan, kunnen we gerust 
zeggen na een kijkje in de keuken van het 
MG. Tot slot willen we niet onvermeld 
laten dat de mensen die wij het afgelopen 
half jaar hebben gesproken, keihard en met 
bevlogenheid werken aan het MG, niet voor 
zichzelf, maar voor de mentale gezondheid 
van iedereen in de regio. Hulde! Het was een 
eer en een genoegen dit boek samen met 
jullie te mogen maken. 

Veel leesplezier! 
Kees Wessels en Lisanne van Eersel,
De Argumentenfabriek  
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