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Meer onderzoek naar 'epidemie van dwangopnamen'
Capaciteit van de Geestelijke Gezondheidszorg komt onder druk

Rotterdam, 3 september 2007 - Nog nooit zijn in Nederland
zoveel psychiatrisch patiënten gedwongen opgenomen als in
2006. Zowel over de oorzaken als over de effectiviteit van deze
'epidemie van dwangopnamen' is nog te weinig
bekend.Prof.dr. Niels Mulder pleit voor meer onderzoek in zijn
oratie 'Psychiatrie voor mensen die er niet om vragen',
waarmee hij op vrijdag 14 september aanstaande de leerstoel
'Openbare Geestelijke Gezondheidszorg' in het Erasmus MC
aanvaardt.
De Nederlandse bevolking weet de laatste twintig jaar de weg naar de
Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) steeds beter te vinden. Dit uit zich
niet alleen in een forse stijging van het aantal patiënten dat in zorg is
bij de GGZ, maar ook in een stijging van het aantal contacten met de
GGz in verband met een psychiatrische crisis en in een stijging van
het aantal dwangopnames. Alleen al in de periode 2001-2004 is het
aantal crisiscontacten met 106% gestegen (van 46 tot 93 per 10.000
inwoners) en het aantal dwangopnamen is in de periode 2000 - 2006
met 44% gestegen van 7.2 naar 10.4 per 10.000 inwoners. Er
bestaan grote regionale en internationale verschillen in deze
stijgingen.
Eén van de oorzaken van de stijging van het aantal dwangopnamen is
dat instanties, zoals de GGz en Justitie, zich intensiever met
probleemgevallen zijn gaan bezighouden. Er is een sterke toename
van bemoeizorg, waarbij hulpverleners zorgmijdende patiënten met
wie het slecht gaat actief opzoeken. De toegenomen maatschappelijke
vraag naar bescherming van patiënten in combinatie met veiligheid en
repressie heeft geleid tot het gebruik van meer drang en dwang in de
psychiatrie.
Het is de vraag of de individuele patiënt dit een goede ontwikkeling
vindt. Daarnaast zijn aan de toename van het aantal dwangopnamen
aanzienlijke maatschappelijke kosten verbonden. Als de stijging van
het aantal dwangopnamen doorzet komt het einde van de capaciteit
van de Geestelijke Gezondheidszorg snel in zicht en zullen er over tien
jaar zelfs klinieken bijgebouwd moeten worden.
Volgens Mulder ontbreekt het geestelijke hulpverleners bij het
behandelen van patiënten aan effectieve methodes om
dwangopnamen te voorkomen. Gedwongen behandeling buiten het
ziekenhuis is niet mogelijk en de uitvoering van goede bemoeizorg
wordt door een gebrek aan richtlijnen en slechte financiering
bemoeilijkt. Zijn onderzoek zal zich onder meer richten op het
verbeteren van de bemoeizorg, drang en dwang, het eerder
herkennen van een dreigende crisis bij patiënten en op de verbetering
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van de therapietrouw om recidive te voorkomen.
Niels (C.L.) Mulder is als psychiater verbonden aan Bavo Europoort.
Als hoogleraar neemt hij tevens de taak op zich van programmaleider
van het onderzoekscentrum O3, Onderzoekscentrum Geestelijke
Gezondheidszorg Rijnmond. De leerstoel Openbare Geestelijke
Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is ingesteld
door de Stichting Parnassia Bavo Groep.
De oratie van prof.dr. Niels Mulder vindt plaats op vrijdag 14
september om 16.00 uur in de aula van de Erasmus Universiteit
Rotterdam, Burg. Oudlaan 50 Rotterdam.
Meer informatie
Noot voor de pers: voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Fred
Balvert, persvoorlichter, telefoon: 010 - 408 8020 / 06 - 4143 1721,
e-mail: f.balvert@erasmusmc.nl

Het Erasmus MC maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van
Universitair Medische Centra (NFU). De NFU is een
samenwerkingsverband van de acht universitair medische centra.
(UMC’s) in Nederland en heeft als algemene doelstelling het
behartigen van de gezamenlijke belangen van de UMC’s. Andere
UMC’s die deel uitmaken van de NFU zijn het AMC, azM, LUMC, UMCG,
UMC St Radboud, UMC Utrecht en VUmc. In totaal zijn 60.000
medewerkers verbonden aan de acht UMC’s.
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