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Het eenzaam opsluiten van psychiatrische patiënten is omstreden, zowel in Nederland 

als andere landen in en buiten Europa. Sinds het begin van deze eeuw heeft de 

Nederlandse regering erop aangedrongen het aantal separaties te verminderen. In 2006 

stelde GGZ Nederland zich ten doel separaties met 10% terug te dringen. In instellingen 

werden verschillende interventies ontwikkeld om dit doel te bereiken. Dit werd 

financieel ondersteund door de overheid. De interventies waren mede gebaseerd op 

ethische uitgangspunten, voornamelijk afkomstig uit de zorgethiek, met nadruk op het 

belang van relaties, aandacht en responsiviteit. Dit proefschrift richt zich op de effecten 

van deze interventies en de rol van zorgethiek in de reductie van separatie.

De algemene inleiding (hoofdstuk 1) begint met een gedicht van een patiënt. Hieruit 

blijkt dat separatie een emotionele en traumatiserende ervaring is met veel impact 

op patiënten. Psychiatrische patiënten beschrijven gevoelens van machteloosheid, 

angst, schaamte en verlies. Separatie is ook voor zorgverleners in de psychiatrie  een 

negatieve ervaring. Zij beschrijven gevoelens van schaamte, falen, stress, wantrouwen 

en machteloosheid. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de veronderstelde 

therapeutische effecten van separatie. Vanuit zorgethisch perspectief is separatie 

problematisch omdat relationele betrokkenheid en responsiviteit onder druk staan.

De afgelopen decennia is veel kritiek geuit op het separeren in de GGZ. Sinds de jaren 

zestig wordt het eenzaam opsluiten van psychiatrische patiënten in de GGZ gezien als 

in strijd met goede zorg. In 1998 werd door verschillende auteurs de situatie in Neder-

land in vergelijking met het buitenland gekwalificeerd als onmenselijk en middeleeuws. 

In reactie hierop werden in samenwerking met partijen in het veld kwaliteitscriteria 

geformuleerd voor zorgverleners in de GGZ. In 2001 werden deze kwaliteitscriteria 

geïmplementeerd in 12 ggz-instellingen. Vanaf 2006 werden in veel instellingen pro-

jecten ontwikkeld, in reactie op de oproep van GGZ Nederland om separatie en andere 

dwangmaatregelen terug te dringen met 10% per jaar. Er was tevens behoefte aan be-

trouwbare data omtrent het gebruik van vrijheidsbeperkende interventies. Om deze 

reden ontwikkelden 6 ggz-instellingen een nieuwe registratie methode, genaamd Argus. 

In 2011 verschenen drie belangrijke rapporten: een rapport van de Inspectie voor de Ge-

zondheidszorg (IGZ), een rapport over de Argus data en een rapport over best practices 

in de reductie van separatie. De conclusies van deze drie rapporten waren kritisch; er 

waren veel interventies ontwikkeld maar de reductie van separatie had nog een lange 

weg te gaan. Het doel van dit proefschrift is inzicht verkrijgen in de werkzaamheid van 

de interventies die de afgelopen jaren ontwikkeld zijn om separatie terug te dringen en 

om de effecten van deze interventies te begrijpen vanuit een zorgethisch perspectief. De 

centrale onderzoeksvraag van dit proefschrift is: “wat zijn effecten van de projecten om 

separatie te verminderen en hoe kunnen deze effecten verklaard worden met behulp van het 

theoretisch kader van de zorgethiek”. 

Dit proefschrift bestaat uit drie delen. Deel A is een weergave van de stand van zaken 

met betrekking tot de reductie van separatie in de GGZ in Nederland. Het beschrijft de 

trends met betrekking tot de reductie van separatie en geeft een overzicht van de inter-

venties die de afgelopen jaren in de GGZ zijn ontwikkeld. Deel B bestudeert een aantal 

interventies diepgaander. Deel C beschrijft mijn eigen ervaring met (de reductie van) 

separatie en biedt een reflectie op de reductie van separatie in de GGZ.

Deel A: stand van zaken

Deel A start met een beschrijving van  de ontwikkelingen van het aantal en de duur 

van separatie tussen 2007 en 2012, op basis van de Argus gegevens. In hoofdstuk 2 

wordt onderzocht of het doel van een reductie van 10% per jaar is bereikt. Tevens wordt 

beoordeeld of separatie wordt vervangen door andere interventies zoals gedwongen 

medicatie. Tot slot wordt onderzocht in welke mate het aantal separaties afhankelijk is 

van het type instelling en specifieke patiënt profielen.

In de instellingen die registreerden in Argus vond tussen 2008 en 2012 een reductie 

plaats van 13% tot 45% in uren separatie per 1000 opname uren. Het percentage 

patiënten dat hierbij betrokken was verminderde met 45% (11,8% in 2007; 6,5% in 

2012). De daling van de duur en het aantal separaties ging gepaard met een daling in 

het aantal en de duur van afzonderingen. Bovendien was er in de meeste instellingen 

waar het aantal separaties afnam, geen toename van dwangmedicatie te zien. In een 

klein aantal instellingen ging de reductie van separatie gepaard met een toename van 

dwangmedicatie. Verschillen tussen ggz-instellingen en patiëntkarakteristieken zijn 

van invloed op het aantal separaties. Een jonge leeftijd, het mannelijke geslacht, een 

bipolaire stoornis, het verblijf op een acute opname afdeling of op een forensische 

afdeling en een kleinere omvang van de instelling zijn geassocieerd met relatief 

meer separaties. In de afgelopen 6 jaar werd een aanzienlijke reductie bereikt, maar 

de reductie was niet zo groot als werd nagestreefd door GGZ Nederland. Over het 

algemeen laten instellingen die eerder begonnen met projecten en met de registratie 

van vrijheidsbeperkende interventies betere resultaten zien dan instellingen die korter 

geleden zijn gestart.

Hoofdstuk 3 biedt een systematisch overzicht van de interventies die zijn ontwikkeld en 

de voorwaarden die nodig zijn om deze interventies te implementeren. In de literatuur 

zijn veel interventies gericht op het voorkomen van separatie beschreven, maar een 

overzicht van de interventies in Nederland ontbrak en bovendien is er internationaal 

weinig bekend over de voorwaarden voor de implementatie van interventies.

Dit hoofdstuk beschrijft de interventies die in Nederland ontwikkeld zijn om separatie 
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een partner van een patiënt, een vertegenwoordiger van de politie en een medewerkers 

van de huisartsenpost. De effecten van de crisiskaart kunnen ingedeeld worden in 

psychosociale effecten, effecten op het handelen in crisissituaties en effecten op 

crisisopnames. Bovendien worden issues beschreven rond de implementatie van de 

crisiskaart, zoals de voorbereiding, de rol van de crisiskaartconsulent, het gebruik van 

de crisiskaart en knelpunten en suggesties voor verbetering. 

Hoofdstuk 6 gaat in op Moreel Beraad als een interventie gericht op reflectie op 

dilemma’s met betrekking tot vrijheidsbeperkende interventies. Moreel Beraad is 

een vorm van klinische ethiek ondersteuning waarbij een getrainde gespreksleider 

gebruik maakt van een gestructureerde methode om zorgverleners te ondersteunen 

en begeleiden in het denken over en het analyseren van een concrete casus. Het 

onderzoek vond plaats op een Medisch Psychiatrische Unit (MPU) van een academisch 

ziekenhuis. Data werden verzameld via interviews, participerende observatie en een 

focusgroep. Moreel Beraad kan bijgedragen aan veranderingen op het niveau van 

de individuele zorgverlener, het team, en de kwaliteit van de zorg. Moreel Beraad 

schept ruimte en tijd voor zorgverleners om na te denken over casuïstiek, helpt het 

structureren van de discussie, geeft energie aan individuele zorgverleners en zorgt voor 

meer dialoog (ook buiten de bijeenkomsten). In de implementatie van Moreel Beraad 

moet rekening gehouden worden met een aantal voorwaarden, zoals het waarborgen 

van de continuïteit, de deelname van alle disciplines en een actieve rol van de lokale 

coördinator en gespreksleider.

Hoofdstuk 7 onderzoekt de rol van ervaringsdeskundigen binnen de GGZ. Ervarings-

deskundigen zijn mensen zie zelf ervaring hebben of hebben gehad als patiënt in de 

GGZ. Zij werken als adviseur, bondgenoot of buddy om het herstelproces van pati-

enten te begeleiden en te ondersteunen. De data werden verzameld door middel van 

document-analyse, (groeps)interviews en een dialoog bijeenkomst. Uit het onderzoek 

blijkt dat ervaringsdeskundigen een rol kunnen spelen op drie verschillende niveaus: 

patiëntniveau, interactieniveau en teamniveau. Zorgverleners en ervaringsdeskundi-

gen signaleren knelpunten, zoals het ontbreken van een duidelijke taakomschrijving, de 

kwetsbaarheid van ervaringsdeskundigen en de samenwerking en ondersteuning van 

ervaringsdeskundigen onderling. Het onderzoek laat zien dat de inzet van ervarings-

deskundigen in het kader van reductie van separatie tot nieuwe rollen leidt. Naast de 

traditionele rol van buddy kan de ervaringsdeskundige ook optreden als mediator en 

coach. De diversiteit aan rollen kan resulteren in onduidelijkheden en spanningen. Het 

omgaan met deze spanningen vereist een open leerproces waarin de betrokkenen zich 

bewust zijn van elkaars issues en onderliggende waarden. Dit veronderstelt gezamen-

lijke reflectie en dialoog tussen ervaringsdeskundigen en zorgverleners met aandacht 

voor kwetsbaarheid en onderlinge afhankelijkheden.

te voorkomen en verminderen. De interventies zijn ingedeeld in vijf categorieën: 

(1) contact, (2) preventie, (3) leren van ervaring, (4) participatie en (5) samenwerking. 

Deze indeling komt grotendeels overeen met de indeling die wordt gehanteerd in drie 

internationale systematic reviews. Het onderzoek beschrijft tevens voorwaarden voor 

implementatie van interventies. Veranderingen in structuur, zoals comfort rooms, open 

balies en familiekamers, kunnen bijdragen aan het succes van de interventies en de 

reductie van separatie. Bovendien zijn er veranderingen in cultuur nodig zoals nieuwe 

opvattingen over de relatie met patiënten (van beheersen naar contact), het omgaan 

met een crisis (van reactief naar proactief), het belang van het leren van ervaringen 

(van routine naar leren), de rol van participatie (van object van zorg naar partner in 

de zorg) en de noodzaak van samenwerking (van een gesloten naar een open cultuur). 

Interventies zijn alleen effectief en duurzaam als ze begeleid en ondersteund worden 

door veranderingen in structuur en cultuur.

Deel B: interventies: vier casestudies

In dit deel worden vier interventies diepgaander onderzocht. Daarbij worden voorbeel-

den besproken uit de verschillende categorieën van interventies die beschreven werden 

in hoofdstuk 3. 

In hoofdstuk 4 wordt de interventie ‘de eerste vijf minuten’ beschreven. Deze interventie 

is gebaseerd op de gedachte dat de eerste ontmoeting met de patiënt bepalend is voor 

de kwaliteit van de relatie. Het eerste contact met de patiënt is een cruciaal moment 

in het proces van zorg. Vanuit een zorgethisch perspectief worden twee casussen 

geanalyseerd. In beide gevallen wordt het protocol gevolgd, maar het resultaat is anders. 

In de eerste casus wordt de patiënt gesepareerd, in de tweede casus gebeurt dit niet. 

Vanuit een zorgethisch perspectief wordt geconcludeerd dat het toepassen van de 

interventie meer inhoudt dan het volgen van het protocol. Het vereist een nieuwe 

manier van denken en handelen, wat resulteert in nieuwe relaties tussen zorgverleners 

en patiënten. De theorie van de zorgethiek kan helpen om duidelijk te maken waar 

goede zorg inhoudt en kan behulpzaam zijn bij het veranderen en verbeteren van de 

zorgpraktijk.

Hoofdstuk 5 beschrijft een onderzoek naar de effecten en de implementatie van de 

crisiskaart. De crisiskaart is een persoonlijk document dat patiënten de mogelijkheid 

geeft om de gang van zaken bij een (eventuele) psychische crisis  vooraf te regelen. 

Op de kaart staat wat een crisis bij de drager inhoudt en wat er in dat geval moet 

gebeuren. In tijden van ernstige verwardheid of angst geeft de crisiskaart omstanders, 

naasten en zorgverleners aanwijzingen hoe te handelen. Het onderzoek bestaat uit 

semi-gestructureerde interviews met zorgverleners, patiënten, crisiskaartconsulenten, 
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woord proberen te vinden op behoeften. Alle fases van zorg (zorgen maken, zorg op zich 

nemen, zorg geven, ontvangen van zorg en zorgen met) zijn hierbij van belang. 

De zorgethiek impliceert een nieuw perspectief op autonomie. Separatie is een inbreuk 

op de autonomie en interfereert met het recht van de patiënt op zelfbeschikking. 

Daarom zijn zorgverleners vaak huiverig om in te grijpen. Enerzijds is dit een barrière 

tegen onnodig ingrijpen in de vrijheid van de patiënt. Anderzijds kan de aarzeling van 

professionals in te grijpen leiden tot een verdere verslechtering van de situatie, met later 

een groter risico op separatie. Zorgethici pleiten voor een meer actieve en betrokken rol 

om een crisis te voorkomen. Vanuit zorgethisch perspectief is het belangrijk samen te 

werken met de patiënt naar een situatie waarin de patiënt in staat is om te gaan met de 

eerste signalen van een crisis. Mensen zijn niet onafhankelijk van anderen, maar leven 

in relatie met anderen en hebben deze relaties nodig om autonoom te kunnen zijn. Dit 

impliceert de noodzaak van ‘inmenging met compassie (‘compassionate interfering’), 

het beïnvloeden van een patiënt om zijn of haar leven draaglijker te maken. Moreel 

handelen is niet primair de ander vrij laten om te beslissen, maar zorgdragen voor 

elkaar en definiëren van onderlinge relaties van verantwoordelijkheden. Zorgverleners,, 

patiënt en naasten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het omgaan met moeilijke 

situaties en het voorkomen van een crisis. Het is belangrijk om een nieuwe balans 

te vinden tussen zorgverleners, patiënten en naasten. Dit vereist leren van elkaar in 

dialoog. 

De theorie van zorgethiek levert niet alleen een bijdrage aan het verklaren van het 

(gebrek aan) effecten van interventies, ze kan ook input leveren voor de ontwikkeling 

van interventies en belanghebbenden aansporen om de praktijk te veranderen, 

nieuwe waarden te ontwikkelen, en verantwoordelijkheden te nemen. Zorgethiek kan 

behulpzaam zijn in het begrijpen van waarden die cruciaal zijn in het verminderen 

van separatie en kan tevens leren om de praktijk te zien vanuit een nieuw en ander 

perspectief. 

Het laatste hoofdstuk eindigt met aanbevelingen voor praktijk en onderzoek. Onderzoek 

dient zich niet alleen te richten op kwantitatieve criteria. Er dient ook aandacht uit te 

gaan naar kwalitatieve veranderingen. Bovendien dienen patiënten en naasten meer 

betrokken te worden in onderzoek. Tot slot dient er ook meer aandacht uit te gaan naar 

het evalueren van de effectiviteit van interventies. 

Een aanbeveling voor de praktijk is het belang van aandacht voor de actualiteit van 

de kwaliteitscriteria uit 2001 en de daaraan ten grondslag liggende zorgethische 

uitgangspunten. Naast het belang van ethische theorieën dient ook aandacht geschonken 

te worden aan ethische reflectie in de praktijk. Moreel Beraad kan hierbij behulpzaam 

Deel C: Reflectie

Het derde deel van dit proefschrift beschrijft mijn eigen verhaal, eerst als verpleegkun-

dige en later als onderzoeker in de psychiatrie. Hoofdstuk 8 onderzoekt de uitdagingen 

en lessen met betrekking tot de reductie van separatie in de GGZ. Het toont enerzijds 

de kracht van een dominant verhaal (dominant story) in de praktijk en anderzijds de 

mogelijkheid van  een tegendraads verhaal (counter story).  Geconcludeerd wordt dat de 

verhalen niet alleen een kwestie zijn van woorden. Om een nieuwe praktijk te kunnen 

ontwikkelen moet een verhaal toegepast worden in de praktijk.

In het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 9) wordt de centrale onderzoeksvraag beantwoord 

aan de hand van de drie belangrijkste bevindingen en wordt gereflecteerd op de 

bevindingen vanuit een zorgethisch perspectief. De volgende bevindingen worden 

beschreven:

Projecten gericht op de reductie van separatie hebben geleid tot positieve ontwikkelingen, 

zowel vanuit een kwantitatief als een kwalitatief perspectief

De projecten om separatie te voorkomen en verminderen hebben geleid tot verbeterin-

gen in de ggz-instellingen in Nederland. Er zijn positieve ontwikkelingen te zien, zowel 

in kwantitatieve zin (de vermindering van het aantal en de duur van separaties) als in 

kwalitatieve zin (verbeteringen in de kwaliteit van de zorg in het algemeen, en de kwali-

teit van zorg met betrekking tot dwang en separatie).

Successen zijn afhankelijk van contextuele factoren 

Instellingen die in de reductie van separatie succesvol waren volgden niet een ad hoc 

beleid maar ontwikkelden een langer durend project waarin alle belanghebbenden 

betrokken werden en waarin structureel werd samengewerkt met verschillende 

disciplines, instellingen en onderzoekers. 

Reductie van dwang vereist een verandering van werkwijzen, cultuur en structuur

Voorkomen en verminderen van separatie is niet alleen een kwestie van het ontwik-

kelen en implementeren van interventies. Reductie van separatie kan gezien worden als 

een transitie van een complex systeem. Zonder veranderingen in de cultuur en struc-

tuur zijn interventies trucjes die niet effectief zijn.

De bestudeerde interventies vereisen een verandering in de relatie tussen patiënt en 

zorgverlener en bevorderen ook de relatie. De ethische dimensie van de interventies 

kan verduidelijkt worden door een reflectie vanuit de zorgethiek. In de projecten om 

separatie te verminderen hebben de betrokkenen geleerd dat de interactie tussen de 

patiënt en zorgverleners gezien moet worden als een proces waarin betrokkenen ant-
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zijn. Een andere aanbeveling betreft de rol van de ambulante zorg in de reductie van 

separatie. Het is van belang dat ook de ambulante zorg proactief en preventief gaat 

werken. Een goede samenwerking met de kliniek is een belangrijke voorwaarde. De 

ontwikkeling naar high en intensive care (HIC) in de GGZ biedt mogelijkheden voor een 

meer proactieve manier van werken en een betere samenwerking tussen de ambulante 

zorg en de kliniek.

 




