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Stef van Delft
svdelft@psy.nl
beeld: frank ruiter

S
‘Ik was
De dood van een patiënt in een separeercel in
SPDC Oost en de deplorabele toestand van de
Amsterdamse ggz-instelling deed de kersverse
fusieorganisatie Arkin in zijn voegen kraken.
Hoe kijkt bestuursvoorzitter Jeroen Muller
terug op deze woelige tijd?

Jeroen Muller:

woedend

dat ik niet was
geïnformeerd’
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inds begin september is Jeroen Muller (46)
bestuursvoorzitter van het Amsterdamse Arkin,
de fusieorganisatie waarin JellinekMentrum en
AMC de Meren zijn opgegaan. Een bewogen
fusie, zonder meer. Deze was amper een feit of
een patiënt, Wim Maljaars, overleed in de separeer van SPDC Oost van AMC de Meren. Een
paar weken gebeurde er niets, maar toen zijn
dood half september in het nieuws kwam, gingen de ontwikkelingen razendsnel. SPDC Oost,
met veertig opnameplaatsen waar ruim zeventig mensen werkten, werd – voorlopig – gesloten. Het personeel kwam elders binnen de organisatie te werken. Bestuurder en voormalig
voorzitter raad van bestuur van AMC de Meren,
Mieke Bot, stapte onder druk op. Een directeur
zorg en de verantwoordelijk beleidspsychiater
van SPDC Oost werden ontslagen. Een verpleegkundige van de wacht, die eerder op non-actief was gesteld, is
in ere hersteld. Die hield zich, zegt Muller, gewoon aan het protocol
van de afdeling. ‘Het protocol deugde niet, maar daar kon hij niets
aan doen.’
De inspectie had in augustus een vernietigend rapport toegestuurd
naar aanleiding van het slechte separeerbeleid van SPDC Oost. In
opdracht van Arkin lichtte PriceWaterhouseCoopers (PWC) de organisatie nog eens door. Dat leidde tot een rapport van zeventig pagina’s met zes pagina’s verbeterpunten. Nu, enkele maanden later,
oogt Jeroen Muller redelijk ontspannen. ‘Maar we zijn er nog lang
niet, het is zaak alle aanbevelingen om te zetten in actiepunten. En
dat mag best wat geld kosten.’ Spijt van de fusie heeft hij niet.
SPDC Oost is gesloten en nu kijkt hij vooral vooruit naar een separeerloze organisatie over drie jaar.

Wim Maljaars overleed op 2 september, een dag na de fusie tussen
JellinekMentrum en AMC de Meren. Maar het duurde twee weken
voordat u dit hoorde. Hoe kon dat zo gebeuren?
‘De officiële fusiedatum was 1 september, inderdaad. Maar de feitelijke fusie, en het daarmee gepaard gaande fusiefeest, was op 18
september. Op de ochtend van die dag hoorde ik pas dat er iets ernstigs aan de hand was. We zaten in een vergadering van de raad
van bestuur en ik vertelde dat mijn toespraak op het feest zou gaan
over kernwaarden. Op dat moment werd de bestuursvoorzitter van
AMC de Meren uit de vergadering geroepen en zag ik een overleg
op de gang. Toen bleek dat er binnen AMC de Meren al een week
gesproken werd met NOVA over de dood van Maljaars. Daar wist ik
niets van. Pas toen werd de dood van Maljaars aan mij gemeld. Dat
was voor mij… dat kon niet. Want als er een ernstige calamiteit is,
hoor ik dat te weten.’

Wat gebeurde er vervolgens die dag?
‘Ik wilde stante pede informatie hebben over wat daar aan de hand
was. Het was bizar, de dag van het fusiefeest trokken wij als raad
van bestuur nog gedrieën met elkaar op en nog geen 24 uur later
was een van ons drieën vertrokken. Die volgende ochtend om 7.00
uur kreeg ik de informatie, waaronder het rapport van de inspectie.
Dat was vernietigend, maar zelfs hier had het management van
AMC de Meren niet op gereageerd, ze hadden de termijn laten verstrijken. Toen heb ik om 9.00 uur een spoedberaad belegd en daar
heb ik alle mensen die betrokken waren bij SPDC Oost uitgenodigd.
Ik zei: we gaan dit oplossen. Geen uitstel, iedereen agenda’s vrijmaken en aan de slag. En om vijf uur rapport over wat het plan van
aanpak gaat worden, en dat gaat naar de inspectie. Nou, op dat
moment kwam meer informatie naar boven over de slechte situatie
van de klinische afdeling van SPDC Oost. Toen dacht ik: dit is goed
fout. Binnen een kwartier had ik een absoluut niet-pluis-gevoel. Ik
wist: ik moet gaan kijken wat er aan de hand is. Want ik heb schijnbaar iets gemist in dat hele proces. Dat wil ik nu zien. En toen ik
daar kwam zag ik inderdaad een organisatie in verval.’

Wat gebeurde er toen u daar die mensen sprak?
‘Het was niet alleen het spreken van mensen, maar ook gewoon het
kijken in de kliniek. Het was er echt desolaat. Een plafond met
gaten en overal bruine plekken, een cliëntenkamer met wastafel
waaronder een grote emmer die daar blijkbaar al heel lang als lekbak stond. Zoiets los je thuis toch ook op? En dit zijn nota bene
mensen voor wie we moeten zorgen! Ik zag dat dit echt helemaal
fout was. De verwaarlozing rook je bij wijze van spreken.’

Voelde u zich niet bij de neus genomen door uw fusiepartner?
‘Ik was gewoon laaiend, ja. Woedend dat ik niet was geïnformeerd.
Kijk, problemen zijn er altijd, en als bestuurder moet je die zien op
te lossen. De toestand op SPDC Oost was vreselijk, dat heeft me
echt geraakt. Des te groter de blamage dat ik daar niets van wist.
Achteraf liet het rapport van PriceWaterhouseCoopers nog eens
zien hoe bizar de situatie daar was. Het was een zeer ziek en zeer
gesloten organisatieonderdeel. Dat die situatie binnen heel beperkte kring werd gehouden, vind ik onthutsend.’

En heeft Mieke Bot die dag zelf de conclusie getrokken dat ze moest
opstappen?
‘Die dag heb ik meteen forse gesprekken gehad met de voltallige
raad van bestuur over dat dit niet kon. Binnen AMC de Meren heeft
het management gedisfunctioneerd. Dan kun je er als bestuurder
niet mee wegkomen door geen conclusies te trekken over je eigen
functioneren. Het was een zeer emotionele dag, mensen beseffen
dat vaak niet. Allerlei betrokkenen, vooral mensen uit de organisatie, spraken zich uit. Dat varieerde van “eindelijk wordt er eens iets
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gedaan”, tot boosheid over het feit dat er eerst iets heel ernstigs
moest gebeuren voordat er actie kwam, tot mensen die zich totaal
hulpeloos voelden. Mensen worden ook hulpeloos gemaakt door
het management en daar spraken we met elkaar over. Wanneer je
almaar roept dat het mis is en er gebeurt niets, dan word je hulpeloos. Als met allerlei signalen niets is gedaan, moet je gewoon je
verantwoordelijkheid nemen en dat is ook gebeurd: de bestuursvoorzitter van AMC de Meren is toen afgetreden.’

Heeft u nog contact met haar gehad daarna, ondanks dat u zo boos was?
‘Ik was boos, uiteraard, maar ze was wel een collega met wie ik
enkele jaren heel goed heb samengewerkt. Ze heeft het ook niet
expres gedaan. Ze heeft een blinde vlek gehad, maar het hele gebeuren is natuurlijk ook voor haar een menselijk drama.’

Vertrekt zij met een gouden handdruk? Het is bekend dat zorgbestuurders vaak al bij aanstelling een mooie regeling treffen voor als ze eens
onverhoopt worden weggestuurd.
‘Dan gaat het vooral om bestuurders die al tien of twaalf jaar op
een plek zitten en de vereniging van ziekenhuisdirecteuren had
daar inderdaad modelcontracten voor. Dat zie je nu soms terug in
bedragen. Als bestuurder geef ik liefst zo min mogelijk geld als
mensen vertrekken. Maar we houden ons wel aan de landelijke
governance-regels.’

Dus heeft ze recht op een aardig bedrag?
‘We zijn er nog mee bezig. Eerst hebben we er een extern onderzoek aan gewijd, dat was ook haar wens. Het is te waarderen dat ze
daar zo zakelijk mee omgaat. Het rapport is nu bij de advocaat om
te bezien hoe we hiermee verder moeten.’

Op vrijdag 19 september, toen alles bekend werd, zat u diezelfde avond
nog bij NOVA. Was dat uw eigen initiatief?
‘Nee natuurlijk niet. Ik vond het doodeng. Het is toch vreselijk om
daar te zitten en te vertellen hoe slecht je organisatie is? Wie wil
dat nou? Aan de andere kant hadden we die bewuste vrijdag een
communicatiestrategie bepaald. We wilden niets achterhouden en
we wilden de pers met open vizier tegemoet treden. Kortom, ik
vond het weliswaar af-schu-we-lijk om te doen, maar het was een
logische stap.’

Heeft u nooit spijt gehad van de fusie tussen JellinekMentrum en AMC de
Meren, zeker nu u achteraf geconfronteerd werd met SPDC Oost?
‘Nee, nooit. Sterker, ook al had ik eerder afgeweten van SPDC Oost,
dan was dat nog geen reden geweest de fusie af te blazen. De meerwaarde van de fusie staat voor ons buiten kijf.’

Wat is die meerwaarde precies?
‘AMC de Meren en JellinekMentrum vullen elkaar goed aan. Overigens kwam het initiatief van de fusie van AMC de Meren, in 2006.
Wij waren nog bezig met de fusie tussen Jellinek en Mentrum en
dat proces wilden we eerst afmaken. Wel begon toen al regelmatig
overleg en schoof de bestuursvoorzitter van AMC de Meren aan bij
onze overleggen. Duidelijk was dat de forensische poot van AMC de
Meren voor JellinekMentrum een aanvulling betekende. Datzelfde
geldt voor de academische verbinding met het AMC. Het is mooi als
we meer beweging krijgen tussen de periferie en de academische
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setting. Naast deze inhoudelijke overwegingen spelen ook marktoverwegingen. We hadden toch zoiets van: het huis van de buurman is maar een keer te koop. In ieder geval was ook duidelijk dat AMC
de Meren zich te kwetsbaar voelde, en niet in zijn eentje verder wilde.’

Verliep het fusieproces zonder grote struikelblokken?
‘Nou, de NMa lag hoe dan ook dwars. Die vond dat marktaandelen
van Arkin boven de vijftig procent uitkwamen, en dat was onwenselijk. We zijn toen een vergunningsfase ingegaan die een jaar vertraging heeft opgeleverd. Voor de NMa waren we ook een proeftuin
en we overlegden voortdurend over dat zogenaamde economische
machtsblok dat wij zouden vormen. Dat was weliswaar ingewikkeld
en tijdrovend, maar de vertraging was geen ramp. We waren
immers ook nog druk met het samenvoegen van Jellinek en Mentrum. Achteraf zeg ik wel dat zonder tussenkomst van de NMa de
uitwisseling met AMC de Meren ook sneller had kunnen plaatsvinden. En dan hadden we wellicht ook eerder de situatie van AMC de
Meren ontdekt.’

‘Het is vreselijk
om te vertellen
hoe slecht je
organisatie is’
Was die situatie dan totaal niet in zicht?
‘Duidelijk was wel dat de financiële situatie niet goed was. Daar
hebben we met AMC de Meren uitgebreid over gesproken en daar
hebben we ook heel goed naar gekeken. Het was helder dat op vrijwel alle onderdelen meer werd uitgegeven dan er binnenkwam. Dat
geeft in zo’n fusieproces ook allerlei emoties, omdat de een er beter
voorstaat dan de ander. Dat is altijd bij fusies: we praten erover alsof
alles heel rationeel is, maar emoties spelen intussen een grote rol.’

De kwaliteit van zorg was blijkbaar minder goed in beeld dan de financiën. Moet u zich dat niet ook zelf verwijten, dat u daar te weinig oog voor
heeft gehad en dat u niet vooraf bij SPDC Oost bent gaan kijken?
‘Ja, verwijten… primair verwijt ik het de raad van bestuur van AMC
de Meren, het was bekend, maar het is niet ingebracht bij de fusiebesprekingen. En mezelf verwijt ik het ook wel. We moeten ons
onderzoek toch nog verder formaliseren. En we moeten niet altijd de
fusiepartner op zijn woord geloven als het gaat om uitspraken over
kwaliteit. Ook voor kwaliteit zouden we duidelijke parameters moeten hebben om te bezien of de zorg op orde is. Voor een deel hadden
we natuurlijk wel signalen. De A-opleiding voor psychiaters was verdwenen vanwege een slechte beoordeling. We zagen ook verloop van
psychiaters. Maar we kenden de omvang van de problematiek niet.
Het is een probleem dat ggz-breed speelt. Als het gaat om chroniciteit, onder andere mensen met schizofrenie die langdurig zijn behandeld, maar met beperkte effecten, dan is duidelijk dat zij te weinig
aandacht krijgen. De hele ggz heeft neiging om te behandelen. Er is
te weinig aandacht voor de betekenis, voor de beleving van de cliënt.
Dat vind ik triest en ik wil me daar hard voor maken.’
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Even terug naar SPDC Oost. Heeft u naar aanleiding van de gebeurtenissen heel
Arkin laten doorlichten?
‘We hebben meteen in september de hele organisatie doorgelopen. Specifiek
op veiligheid, risico en kwaliteit van zorg. Enkele locaties hebben we eruit
gelicht waar meerdere risico’s aanwezig waren en die extra managementaandacht nodig hadden. We hebben toen ook gezegd: jullie kunnen hoe dan
ook geld uitgeven om ernstige risico’s aan te pakken en verantwoord je maar
achteraf. Wacht niet af in bureaucratie, maar los het op. Overigens moet me
van het hart dat de situatie in SPDC Noord (locatie Jan Thomépad) helemaal
niet zo slecht is als Het Parool heeft geschetst. Die typeerde Noord als een
tweede SPDC Oost, maar dat is volkomen onterecht. Weliswaar concludeerde de inspectie dat het separeerbeleid extra aandacht behoeft, maar daar
wordt nu aan gewerkt. Noord biedt goede kwaliteit van zorg en ze zijn actief
bezig het separeren terug te dringen, terwijl voor heel Arkin geldt dat het
separeerbeleid echt beter moet.’

‘Het huis van de
buurman is maar
een keer te koop ’

Hoeveel locaties zaten in de gevarenzone?
‘Vijf, maar ze zijn wat ernst van problemen betreft niet te vergelijken met
SPDC Oost. Ze hebben extra aandacht nodig en daar hebben we vijf miljoen
euro voor vrijgemaakt. Maar zo nodig gaan we nog meer geld aan het eigen
vermogen onttrekken om de zorg op peil te houden. Er zal nog veel meer
geld nodig zijn om te investeren in cliëntenkamers, het uitbannen van separeren zoals we nu hebben afgesproken en de bouw van de daarvoor benodigde comfortrooms.’

De politiek heeft daarin ook een rol vindt u.
‘Ik heb me ontzettend geërgerd aan het Kamerdebat over separeren, dat
vond ik zo ongenuanceerd! Het beeld ontstond van separeercellen die zijn
besmeurd met ontlasting. Maar dat is geen verwaarlozing door hulpverleners, dat is de pathologie van de patiënt die zwaar lijdt aan wanen en soms
ernstig de regressie inschiet. Als de politiek dat zonder meer de zorginstelling kwalijk neemt, heeft zij totaal geen besef wat er bij deze cliënten
gebeurt. Diezelfde politiek bepaalt wel tegelijkertijd de zzp, de zorgzwaartepakket-financiering met één uur behandeling voor deze psychotische cliënt
die in de separeer alles ondersmeert. Eén uur! We voeren het uit, maar het is
natuurlijk grote onzin.’

Maar de instellingen hebben toch zelf meegewerkt aan die zzp’s?
‘Ja, dat ben ik met je eens. Ik vind dat we als ggz wel wat sterker kunnen
lobbyen.’

Binnen drie jaar is heel Arkin separeervrij, heeft u beloofd. Gaat dat lukken?
‘Ik doe er alles aan om te stimuleren dat alle medewerkers zich geheel inzetten
om het separeren volledig uit te bannen. Het streven is humane zorg. En als
alle 3200 medewerkers overtuigd zijn dat dat moet, dan moet het gaan
lukken.’
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Column Carice de Wildt

Sushi en
humor

D

e kleine krullerige letters op de vierkante envelop verraden dat
er post is van mijn moeder. Sinds mijn eerste opname, stuurt ze
wekelijks iets op. Altijd een klein kaartje waarop ze schrijft wat
ze deze week deed, dat ze trots op me is en een stapeltje ‘grappen’.
Ik gooi mijn jas op de bank en lees.
Naast mijn dagelijkse portie Peter van Straaten op ons toilet, krijg ik er
van mijn moeder een aantal bij uit de regionale krant. Grinnikend zit ik
aan tafel. Terwijl mijn Lief sushi maakt, voel ik me de gelukkigste mens in
Utrecht. Wat willen we nog meer dan plezier in het leven en sushi? Dat is
een pleonasme. En ach, hoe erg het leven ook is en hoe
depressief je ook bent… Lach. Galgenhumor kan ook.
Toen ik mijn manager met knikkende knieën inlichtte
over mijn manisch-depressiviteit en de opname die
daar toen bijhoorde, werd de wereld mooier toen hij
achteloos opmerkte dat het een ‘gekkenhuis’ was op
het werk.
Mijn moeder houdt er ook zo van. Ongelimiteerd
lachen met een overdosis zelfspot. Vaak stopt ze
een bijzonder artikel in de envelop. Deze week was
humor het onderwerp. Na het lezen ervan wist ik
hoe het komt dat sommige mensen grappiger zijn
dan andere en waarom geestigheid zo belangrijk is. Collega’s zonder humor worden bij ons
überhaupt niet aangenomen. Nu weet ik ook
dat echtscheidingen minder voorkomen bij
stellen die problemen kunnen oplossen met
humor. Geen liefde zonder lach.
Zelf koos ik een Lief met humor. Of het nu
over medicatie en opnames gaat, zijn autistische trekjes die iedere man heeft of over suïcide…
Wij lachen. Niet dat het bij ons thuis dagelijks
een dolle boel is, maar cabaretgrappen worden in
huiselijke kring dikwijls herhaald. Omdat het artikel
me inwreef dat we humor de belangrijkste eigenschap
vinden in een partner, vroeg ik Lief naar zijn mening. Zijn
wij leuk genoeg om een eventueel huwelijk te overleven?
Op dat moment vergat ik autistische trekjes en sushi. Een
man doet één ding tegelijk en dat werd duidelijk. ‘Laat mij
maar even.’
Ik laat hem. Grinnik hardop als ik denk aan onze eerste date.
‘Je bent mijn type niet’, vertrouwde Lief mij al snel toe.
Gelukkig maar, anders waren we nu een gezapig humorloos stel.
Tevreden wacht ik op sushi en neem met een glimlach de
post nog eens door.

Marty PN van Kerkhof
mvkerkhof@psy.nl
beeld: mireille schaap

Bijna op
de fles

De gemiddelde vrijgevestigde therapeut heeft in 2008 een
harde landing gemaakt in de werkelijkheid van het basispakket. Vooral de eerste helft van 2008 was een financiële ramp.
Eerstelijnspsychologen blijken echter spekkoper.

V

orig voorjaar sloegen vrijgevestigde psychotherapeuten, psychologen en psychiaters alarm. Velen hadden al maandenlang
geen inkomsten meer gehad en verkeerden
in acute geldnood. De grote boosdoener
was het dbc-systeem, waardoor ze niet
meer maandelijks konden declareren maar
pas na beëindiging van de behandeling.
Bovendien leken ook de zorgverzekeraars
nauwelijks haast te maken met de uitbetaling van hun declaraties, en bleek de software meer dan eens slecht te functioneren.
Hun nood liep zo hoog op dat ze zelfs op

Zelfbetalende cliënten
Rond de zogeheten zelfbetalers liepen de gemoederen afgelopen jaar hoog op. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) besloot dat zij onder hetzelfde dbc-regiem vallen als de cliënten van wie de behandeling door
de zorgverzekeraars wordt betaald. In een kort geding bij de voorzieningenrechter werd de NZa in het
gelijk gesteld, tot grote treurnis van een dissidente groep behandelaars die zich in ‘devrijepsych’ verenigd
hebben.
Verschillende therapeuten vertellen dat zij cliënten behandelen die vanwege hun privacy er principieel
bezwaar tegen hebben dat hun nota naar de zorgverzekeraar gaat. Psychotherapeut Gert Reedijk is niet
over een nacht ijs gegaan en heeft juridisch advies ingewonnen. ‘Op hun factuur zet ik dat ik ze coach. Ik
moet dan wel btw berekenen, maar op deze manier mag het.’
Homopsycholoog Thijs Maasen houdt zich aan de regels, maar vindt eigenlijk dat de overheid zich niet met
de zelfbetalers heeft te bemoeien. ‘Als een cliënt zelf voor zijn behandeling wil betalen, gaat dat niemand
wat aan’, betoogt hij. ‘Stel je voor dat de overheid zich met de advocaat–cliënt relatie zou bemoeien. Dan
zou het land – terecht – te klein zijn.’

dinsdag 1 juli gingen demonstreren op het Binnenhof.
Nu de rook is opgetrokken, valt langzamerhand de rekening op te maken van het eerste jaar dat de overheveling
van de curatieve ggz naar de basisverzekering een feit is.
Uit de Najaarsenquête van de Nederlandse Vereniging
van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
(NVVP) die door ruim driehonderd van de 1100 leden is
ingevuld, valt op te maken dat bijna zestig procent van
de vrijgevestigden moeite had om de eindjes aan elkaar
te knopen. Voor een op de tien leden was de financiële
toestand zelfs zo nijpend dat men zich afvroeg of ze het
wel zouden redden. Iets meer dan veertig procent noemde zijn situatie overigens financieel gezond.
Er zijn ook signalen dat met name de vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychiaters met een forse omzetdaling te
maken hebben gekregen. Volgens directeur Peter Niesink
van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) ging
het om een terugval van 25 à veertig procent. De reden moet
nog worden onderzocht, maar de NVvP probeert bij het
ministerie van Volksgezondheid een compensatieregeling
voor deze kleine groep psychiaters los te krijgen.
Ook het adviesbureau BMC heeft, in opdracht van VWS,
gepeild hoe de zelfstandig gevestigde therapeuten 2008
financieel doorgekomen zijn. Bij het ter perse gaan van
dit nummer is alleen duidelijk dat de omzet van ruim 40
procent van de vrijgevestigden afgenomen is; bij iets
meer dan een kwart is hij op hetzelfde niveau gebleven
als in 2007. De conclusie lijkt onontkoombaar dat de
gemiddelde vrijgevestigde therapeut in 2008 een
behoorlijk harde landing gemaakt heeft in de werkelijkheid van het basispakket.
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