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22 Geslote n psychiatrisch e afdelinge n voor acute 
opnamen .. Een onderzoe k 

INLE ID IN G G 

Eenn psychiatrische opname wordt wel bestempeld als een noodzakelijk 
kwaadd en dat geldt zeker voor een opname op een afdeling waarvan de 
deurr op slot gaat. Door veel patiënten en familieleden wordt het ver-
blijff  op zo'n gesloten afdeling als zeer ingrijpend, of zelfs als bedreigend 
ervaren.. Daarnaast vindt men het stigmatiserend en krenkend (Post en 
Hooyer,, 1992). Het is een gebeurtenis die vaak hun leven lang bijblijft . 
Ditt laatste is begrijpelijk als we ons realiseren dat iemand in een ernstig 
verstoordee psychische toestand wordt geconfronteerd met een restric-
tieff  afdelingsklimaat, waarvan de regels vaak niet goed te begrijpen 
zijn.. Tegelijkertijd is er de confrontatie met een groep medepatiënten 
diee evenzeer in de war, angstig, vereenzaamd, agressief, depressief of 
suïcidaall  zijn. De veronderstelde therapeutische mogelijkheden die een 
dergelijkee setting voor mensen met acute en ernstige psychiatrische 
symptomenn of gedragsproblemen heeft, wegen blijkbaar op tegen dit 
noodzakelijkee kwaad. Anderzijds heeft onderzoek aangetoond dat bij 
hett besluit tot opname op een gesloten unit naast patiëntkenmerken 
voorall  ook kenmerken van het sociale netwerk en van de indicerende 
hulpverlenerr eenn belangrijke rol spelen (Jonkers, 1988). 

Dee laatste decennia is met name door cliënten kritiek geleverd op het 
verschijnsell  'gesloten afdeling' en veel van de klachten die patiëntenver-
trouwenspersonenn bereiken, betreffen de gang van zaken op dergelijke 
afdelingen.. Inmiddels is de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg 
well  in beweging; zorg wordt (meer) op maat geboden en zorgvoorzie-
ningenn worden beter op elkaar afgestemd. Met de opkomst van zorg-
programma'ss en multifunctionele eenheden trachten de sociale en kli-
nischee psychiatrie na een lang'living apart' tot elkaar te komen en steeds 
verderr te integreren. Daarmee tracht een op het ziekenhuis georiënteer-
dee GGZ zich te differentiëren en zich meer en meer in de gemeenschap te 
voegenn (Gersons e.a., 1992). Indien een opname niet voorkomen of 
doorr alternatieven als dagbehandeling vervangen kan worden, wordt 
getrachtt de opnameduur te beperken. Ondanks deze organisatorische 
enn vakinhoudelijke ontwikkelingen wijzen de cijfers, vooralsnog, niet 
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uitt dat de behoefte aan (gesloten) opnamebedden vermindert. Integen-
deel:: het aantal opnamen in de intramurale GGZ is het afgelopen decen-
niumm met ongeveer 20 procent gestegen (Jacobs e.a., 1994) en recente 
voorspellingenn geven aan dat dit aantal over de periode 1995-2000 
zall  blijven stijgen (Stuurgroep Toekomstscenario's Gezondheidszorg, 
1993).. Daarnaast is duidelijk geworden dat het aantal heropnamen toe-
neemtt en dat het aandeel frequent-meer dan eenmaal per jaar-opge-
nomenn patiënten in de algemeen psychiatrische ziekenhuizen een stij-
gendee tendens laat zien (Jacobs e.a., 1994). Overigens zijn dit trends die 
inn vrijwel alle westerse landen worden waargenomen. Een en ander doet 
echterr wel vermoeden dat steeds ernstiger patiënten voor een steeds 
korteree periode op de gesloten opnameafdeling verblijven. Dit laatste 
stelt,, evenzeer als dat op intensive care-afdelingen van algemene zieken-
huizenn het geval is, hoge, en wellicht steeds hogere, eisen aan hulpverle-
nerss op dergelijke afdelingen. 

Tochh zijn er ook bedenkingen tegen deze decentralisatie van Apz'en. 
Tenn aanzien van de multifunctionele eenheden wordt bijvoorbeeld de 
angstt uitgesproken dat op de gesloten afdeling 'de oude inrichtings-
psychiatrie'' zich herhaalt (Janssen, 1995). Het bijeenbrengen van een 
groepp mensen met ernstige en acute psychiatrische symptomen zou 
contraproductieff  werken. De onrust, verwarring, angst en agressie zou-
denn erdoor worden versterkt. Daarnaast wordt uitgesproken dat met 
behulpp van veel medicijnen, een beperkte hoeveelheid persoonlijke 
aandachtt en een scala aan impliciete en expliciete (dwang)maatregelen 
dee gesloten opnameafdeling erop is gericht storend gedrag tot hanteer-
baree proporties terug te brengen. Het dilemma dat ontstaat is dat met 
hett verzwaren van de opname-indicatie het leerklimaat op de afdeling 
(mogelijk)) negatief wordt beïnvloed, terwijl bij het opnemen van een 
meerr gemengde patiëntenpopulatie mensen achter een gesloten deur 
wordenn geplaatst die dat niet nodig hebben. 

Alss men zich realiseert welke impact het verblijf op een dergelijke 
afdelingg op mensen kan hebben, is het des te opmerkelijker dat over 
geslotenn opnameafdelingen zo weinig bekend is. Dat bleek ons bij een 
uitgebreidd literatuuronderzoek dat werd verricht als voorbereiding op 
eenn studie naar kwaliteitscriteria voor gesloten opnameafdelingen 
(Nijssenn en Schene, 1994).. In deze literatuur komen wel specifieke as-
pectenn omtrent deze afdelingen aan de orde, zoals bijvoorbeeld de psy-
chiatrischee dwangopnemingen of het gebruik van Middelen en Maat-
regelen,, maar een beschrijvend overzicht van gesloten psychiatrische 
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opnameafdelingenn in Nederland bleek tot op heden niet voorhanden. 
Inn dit artikel presenteren we de resultaten van een landelijk onder-

zoekk dat dit terra incognita in beeld brengt. Het onderzoek is gericht op 
dee omvang en bepaalde organisatorische en klinische aspecten van het 
'geslotenn opnamecircuit'. De gegevens hebben betrekking op kenmer-
kenn van de organisatie, de wijze van aanmelding en doorverwijzing, 
kenmerkenn van de patiëntenpopulatie, de personele bezetting, behan-
delactiviteitenn en de ruimtelijke faciliteiten. Tevens wordt besproken in 
hoeverree tussen de betreffende afdelingen verschillen bestaan ten aan-
zienn van de onderzochte aspecten. 

ONDERZOEKSOPZE T T 

Dee hier onderzochte afdeling is omschreven als een niet-gespecialiseer-
de,, psychiatrische afdeling voor acute opnamen, die blijvend gesloten 
enn continu in bedrijf is. De onderzoeksgegevens zijn verzameld door 
middell  van een schriftelijke vragenlijst. Deze lijst werd opgesteld aan de 
handd van beschikbare literatuur (Schene e.a., 1988; Van den Berg en 
Hutschemaekers,, 1993; Franchimont en Van de Klippe, 1993) en vervol-
ledigdd op grond van gesprekken met verpleegkundigen en psychiaters 
vann drie gesloten psychiatrische afdelingen voor acute opnamen. Na 
eenn kritische beoordeling door twee externe deskundigen en een pilot-
studiee bij drie medewerkers van verschillende gesloten opnameafde-
lingen,, werd de vragenlijst op punten bijgesteld. De uiteindelijke lijst 
bevattee dertig vragen, waarvan enkele open waren, maar het merendeel 
wass voorzien van vaste antwoordcategorieën. Bij de helft van de vragen 
werdd geïnformeerd naar jaarcijfers. 

All ee voorzieningen voor intramurale geestelijke gezondheidszorg, 
mett uitzondering van de kinder- en jeugdpsychiatrische klinieken, psy-
chogeriatrischee voorzieningen, forensisch-psychiatrische klinieken en 
klinischee voorzieningen voor verslaafden, werden aangeschreven met 
dee vraag of een gesloten psychiatrische afdeling voor acute opnamen 
onderdeell  uitmaakte van het ziekenhuis; zo ja, of men bereid was aan 
hett onderzoek deel te nemen en als dat het geval was, wie dan als con-
tactpersoonn mocht worden benaderd. 

Vann de 61 ziekenhuizen die in 1993 over een gesloten psychiatrische 
afdelingg voor acute opnamen beschikten, namen er 51 (84 procent) aan 
hett onderzoek deel. Bij 25 van de 61 ziekenhuizen bleek sprake van 
meerderee van dergelijke afdelingen. Daarmee kwam het totaal aantal 
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geslotenn opnameafdelingen in Nederland op 92, waarvan 64 (70 pro-
cent)) een vragenlijst retourneerden. Ten aanzien van de overige 28 af-
delingenn werd in een later stadium alsnog een aantal basale gegevens 
verkregen.. Op basis van deze gegevens-met betrekking tot het type 
ziekenhuis,, het geografisch verzorgingsgebied, de opnamecapaciteit en 
specifiekee (contra-)indicaties-bestonden geen aanwijzingen dat deze 
afdelingenn systematisch afweken van de 64 afdelingen die wel aan het 
onderzoekk deelnamen. 

KWANTITEI T T 

Zoalss gesteld blijken in 1993 in Nederland 92 gesloten psychiatrische af-
delingenn voor acute opnamen te functioneren. Het gemiddelde aantal 
beddenn per afdeling bedraagt 16 (uitersten: 5 en 34) en de gemiddelde 
bedbezettingg is 96 procent. Met een totaal van 1484 bedden blijken deze 
geslotenn opnameafdelingen 6 procent van de capaciteit van de intra-
muralee GGZ te beslaan. Letten we alleen op het aantal bedden dat wordt 
gebruiktt voor opnamen tot ongeveer een jaar, zo'n 8200 bedden, dan 
gaatt het om 18 procent. Uitgaande van de gegevens van het Centraal 
Bureauu voor de Statistiek wordt met deze capaciteit aan iedere 10.000 
inwonerss van 18 jaar en ouder 1,2 gesloten opnamebed geboden. 

Dezee 1484 bedden blijken niet gelijkmatig over het land verspreid. 
Tussenn de provincies varieert het aantal gesloten opnamebedden van 
0,44 tot 2,0 voor het genoemde aantal inwoners. De provincies Gronin-
genn (0,4), Flevoland (0,4), Friesland (0,5) en Zeeland (0,6) zijn het 
minstt voorzien, terwijl voor Limburg, Noord-Brabant, Drenthe en 
Utrechtt respectievelijk 1,5,1,5, i,6 en 2,0 bedden wordt berekend. Deze 
ongelijkee spreiding, een verschil van een factor 5, leidt ertoe dat regio's 
mett een hoge dichtheid aan gesloten bedden patiënten uit minder voor-
zienee regio's opnemen (Jacobs e.a., 1994). 

ORGANISATI E E 

Dee gesloten opnameafdeling is onderdeel van een algemeen psychia-
trischh ziekenhuis (APZ), een categoraal psychiatrisch ziekenhuis (CPZ), 

eenn algemeen of een academisch ziekenhuis (PAAZ of PAACZ). Alle 44 
APz'enn blijken over minstens één gesloten opnameafdeling te beschik-
kenn en ruim de helft (55 procent) van deze ziekenhuizen heeft meer dan 
éénn gesloten opnameafdeling. 
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Ditt ligt anders voor de 65 PAAz'en en 8 PAAez'en. Hiervan blijken er 
slechtss 17 (23 procent) geheel of voor een deel blijvend gesloten te zijn. 
Dezee 12 PAAz'en en 5 PAAez'en beschikken in totaal over respectievelijk 
1777 en 93 gesloten bedden. Door verscheidene PAAz'en wordt overigens 
well  aangegeven dat het mogelijk is de afdeling (deels) af te sluiten, maar 
datt die maatregel in de praktijk zelden wordt gehanteerd. Deze cijfers 
zijnn in overeenstemming met het beleid dat erop is gericht om de plaats 
vann de PA AZ in het acute opnamecircuit een andere te laten zijn dan die 
vanhetAPZZ (Jonkers, 1988). 

AANMELDIN GG EN DOORVERWIJZIN G 

Dee patiëntenpopulatie van de gesloten opnameafdelingen wordt voor 
tweee derde (gemiddeld 67 procent) verwezen vanuit ambulante GGZ-
instellingen.. De gesloten PAAz'en wijken daar enigszins vanaf. Naar de-
zee afdelingen wordt 47 procent van de patiënten vanuit het ambulante 
circuitt verwezen, terwijl een aanzienlijk deel (37 procent) van de patiën-
tenn zich hier op eigen initiatief of via de huisarts aanmeldt. 

Patiëntenn verblijven gemiddeld 31 dagen (uitersten: 7 en 90) op de 
geslotenn afdeling, waarna 45 procent van de patiënten wordt door 
geplaatstt naar een andere psychiatrische afdeling, terwijl 41 procent het 
zorgtrajectt binnen de ambulante GGZ vervolgt. Een op de veertien pa-
tiëntenn ontvangt volgens de respondenten na ontslag van de gesloten 
afdelingg geen verdere psychiatrische zorg. 

Ongeveerr een kwart van de onderzochte afdelingen meldt niet met 
eenn wachtlijst te hoeven werken. Zo'n driekwart (72 procent) stelt dit 
well  eens te moeten doen, maar dan gaat het om een wachttijd van hoog-
stenss enkele dagen. In die gevallen wordt het van belang geacht te stre-
venn naar een snelle(re) doorstroming en samenwerking met regionale 
GGZ-voorzieningen.. Met de partners uit de regio worden afspraken ge-
maaktt over het gegarandeerd beschikbaar stellen van crisisbedden voor 
kortdurendee crisisinterventie. Daarnaast blijken er op sommige plaat-
senn inmiddels afspraken te bestaan met patiënten, dat ze in tijden van 
crisiss zonder tussenkomst van een verwijzer voor korte tijd op 'hun be-
kendee afdeling' kunnen terugvallen. 

Opmerkelijkk is dat 61 procent van de afdelingen melding maakt van 
hett gebruik van contra-indicaties voor opname. Zo dat het geval is, be-
treftt het vooral patiënten met somatische comorbiditeit of een dubbele 
diagnosee (psychiatrie en verslaving). Ernstige somatische ziekten, met 
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namee als deze vragen om specifieke somatische zorg, en verslavingspro-
blematiekk worden door respectievelijk 34 en 25 procent van de afdelin-
genn als contra-indicaties geformuleerd. Deze contra-indicaties worden, 
enn dat is opmerkelijk, in gelijke mate door gesloten opnameafdelingen 
vann APz'en als die van algemene en academische ziekenhuizen gehan-
teerd. . 

Eenn opname op een gesloten opnameafdeling vindt in de meeste ge-
vallenn op vrijwillig e basis plaats. Het percentage patiënten dat met een 
inbewaringstellingg (IBS) op een gesloten afdeling wordt opgenomen 
bedraagtt gemiddeld 18, maar dit percentage loopt tussen de afdelingen 
sterkk uiteen; wij vonden een minimum van o en een maximum van 80 
procent.. Het percentage patiënten met een rechterlijke machtiging 
(RM)) is gemiddeld 6, maar ook hier zijn de verschillen aanzienlijk, uit-
eenlopendd van o tot 50 procent. De opnamen met een RM komen voor-
alsnogg vrijwel uitsluitend voor rekening van de opnameafdelingen van 
dee APz'en. Van de overige gesloten afdelingen gaven er drie aan op jaar-
basiss enkele patiënten (1 procent) met een dergelijke juridische maatre-
gell  op te nemen. 

PATIËNTE NN POPULATI E 

Inn tabel 1 wordt informatie gegeven over de patiëntenpopulatie die op 
geslotenn afdelingen wordt opgenomen. Aangezien deze gegevens niet 
voorr alle onderzochte afdelingen beschikbaar waren, wordt in de tabel 
perr variabele het aantal afdelingen vermeld dat de percentages wel kon 
verstrekken. . 

Opp een uitzondering na is de patiëntenpopulatie op de gesloten op-
nameafdelingenn sekse-gemengd. Gemiddeld genomen zijn de vrouwen 
lichtt in de meerderheid. Twee derde van de opgenomen patiënten is 
jongerr dan 45 jaar en een kwart heeft middelbaar beroepsonderwijs of 
hogerr gevolgd. Een derde van de patiënten is alleenwonend en een op de 
twintigg patiënten heeft geen vaste woon- of verblijfjplaats. 

Gelett op de diagnose wordt bijna de helft van de patiënten opgeno-
menn in verband met een psychose (waaronder niet inbegrepen een 
drugs-- of alcoholpsychose). Een tweede grote groep, ruim een kwart, 
betreftt patiënten met een stemmingsstoornis (zowel uni- als bipolair). 
Ondankss de genoemde contra-indicaties blijkt toch een op de veertien 
patiëntenn te worden opgenomen met als primaire diagnose een stoor-
niss door gebruik van middelen. In vergelijking met de in deeltijdbehan-
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delingg genomen patiënten in de APz'en of de overwegend 'open' popu-
latiee op de PAAz'en (Jacobs e.a., 1994) zijn op de gesloten opnameafde-
lingenn de vrouwen minder sterk in de meerderheid en is het percentage 
patiëntenn met een psychotische aandoening op de gesloten afdelingen 
aanmerkelijkk hoger. 

Hoee is het gesteld met de psychiatrische voorgeschiedenis van de pa-

tiënten?? Van hen heeft volgens de ons verstrekte gegevens 18 procent 

niett eerder met de GGZ contact gehad. Hun eerste kennismaking met de 

geestelijkee gezondheidszorg is derhalve een opname op de gesloten af-

deling.. Ruim de helft (57 procent) van de patiënten heeft echter een of 

meerderee psychiatrische opnamen achter de rug. Het percentage pa-

Tabell  i. Patiëntenpopulatie gesloten psychiatrische opnameafdelingen 

Patiëntkenmerkk % pat. (sd) 

Man/vrouwMan/vrouw (n = 59): 

LeeftijdLeeftijd (n = 6o): 

-- jonger dan 20 jaar 
-- 20-44 jaar 
-- 45-64 jaar 

-- 65 jaar en ouder 

OpleidingsniveauOpleidingsniveau (n = 34}: 
-- LO of minder 

-- LVO/LBO/MAVO 

-- MBO/HAVO/VWO 

-- HBo/universitair 

WoonsituatieWoonsituatie {n =43}: 
-- alleenwonend 
-- wonend met ouders, partner en/of kinderen 
-- wonend met anderen 
-- geen vaste woon-/verblijfplaats 

-- anders 

DiagnosegroepDiagnosegroep (n = 50): 

-- psycho-organische stoornissen 
-- stoornis door gebruik van middelen 
-- schizofrene, schizofreniforme, schizoaffectieve, 

kortee reactieve en paranoïde psychosen, en psychosen NOS 
-- stemmingsstoornissen {uni-en bipolair) 
-- eetstoornissen 

-- overige diagnosen 

46,44 (9, i ) /53 

5,3 3 
58,1 1 
29,1 1 

7,5 5 

26,6 6 

47,7 7 

18.3 3 
7,4 4 

33,8 8 

44,5 5 
io,o o 

4,7 7 
7.0 0 

5.8 8 
6,8 8 

44,5 5 
26,8 8 

i,3 3 
14,8 8 

,66 (9,i) 

(4,o) ) 

(11,9) ) 
(8.5) ) 
(7,8) ) 

(21,3) ) 

(18,5) ) 

(11,2) ) 
(6,8) ) 

(n,2) ) 

05,5) ) 
(8,0) ) 

(4.8) ) 

(11,2) ) 

(5,7) ) 

(5,5) ) 

(14,7) ) 

(12,1) ) 

(2,8) ) 

(13,5) ) 
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tiëntenn met een psychiatrische opname in de voorgeschiedenis is voor 
dee Apz'en aanmerkelijk hoger (64 procent) dan voor de PAAz'en (35 
procent),, waaruit opnieuw de verschillende functie van deze instellin-
genn duidelijk wordt. 

Wee waren in het bijzonder geïnteresseerd in wat wordt genoemd de 
'draaideurpatiënt'' en omschreven deze in de vragenlijst als'een persoon 
diee in de afgelopen vijfjaar herhaaldelijk, minimaal vijf keer, kortdu-
rendd is opgenomen'. Door de respondenten wordt geschat dat 19 pro-
centt van de opgenomen mensen voldoet aan deze omschrijving. 

M E D E W E R K E R S S 

Inn tabel 2 staan de op de afdelingen werkzame disciplines genoemd. 
Vermeldd wordt het percentage afdelingen waar de discipline onderdeel 
uitmaaktt van het team en het gemiddeld aantal uren per week per bed 
datt medewerkers van die discipline op de betreffende afdelingen werk-
zaamm zijn. 

Opp de gesloten opnameafdeling is een multidisciplinair team werk-
zaamm waarin de verpleegkundige discipline sterk is vertegenwoordigd; 
dee gemiddelde verpleegkundige formatie per bed is 0,9 fulltime equiva-
lentt (fte). Voor een gemiddelde gesloten opnameafdeling van 16 bedden 

Tabell 2. Medewerkers gesloten psychiatrische opnameafdelingen; percentage 
afdelingenn waar discipline werkzaam is + gemiddeld aantal uren per discipline per 
weekk per bed {n = 60-64 afdelingen*) 

Medewerke rr  % afd . 

hoofd-/leidinggevendd verpleegkundige ioo 
uitvoerendd verpleegkundige ïoo 
psychiaterr 100 
arts-assistentt 93 
ergo-/activiteitentherapeutt 98 
bewegingstherapeutt 89 
administratiefmedewerkerr 89 
maatschappelijkk werker 89 
psycholoogg 80 
sociaal-psychiatrischh verpleegkundige 18 

** n fluctueert in verband met missing values 

gemi i 
uren n 

2,3 3 
32,i i 

1.5 5 
2,7 7 
2,3 3 
o,7 7 
1,7 7 

1.3 3 
1,2 2 

i,3 3 

d.. aantal 
^week/be dd (sd) 

(1.4) ) 
(io,4) ) 
{0,8) ) 

(1.3) ) 
(1,2) ) 

(0,6) ) 

0,3) ) 
(o,7) ) 
0,i) ) 
(0,6) ) 
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zijnn verder werkzaam 1,14 fte arts-assistent, 0,96 fte ergo-/activiteiten-
therapeut,, 0,63 fte psychiater, 0,54 fte maatschappelijk werkende, 0,5 fte 
psycholoogg en 0,29 fte bewegingstherapeut. Daar waar sociaal-psychia-
trischee verpleegkundigen werkzaam zijn, blijkt de discipline maat-
schappelijkk werk nogal eens te ontbreken. Indien de personele bezetting 
vann Apz'en, PAAz'en en PAAez'en wordt vergeleken, blijkt de verpleeg-
kundigee bezetting in de academische ziekenhuizen en de maatschappe-
lijkwerkbezettingg in de Apz'en opmerkelijk hoger dan in de andere zie-
kenhuizen. . 

BEHANDELACTIVITEITE N N 

Vanuitt verschillend perspectief wordt door deze disciplines informatie 
verzameldd om te komen tot een op het individu afgestemd behandel- en 
verpleegplan.. Symptoomvermindering op basis van zorgvuldige dia-
gnostiekk wordt door 80 procent van de respondenten gezien als de be-
langrijkstee taak-doelstelling van een gesloten opnameafdeling. Op 
ruimm drie kwart van de afdelingen wordt daartoe door de verpleegkun-
digenn gewerkt met individuele verpleegplannen, waarin problemen, 
doelenn en interventies met betrekking tot de patiënt worden beschre-
venn en regelmatig bijgesteld. Door middel van de individuele begelei-
dingg en het afdelingsprogramma wordt een gestructureerd behandel-
klimaatt gecreëerd, waarin verpleegkundigen door de aard van hun 
werkzaamhedenn en hun continue aanwezigheid een coördinerende rol 
vervullen.. Het systeem van patiënttoewijzing, waarbij een vaste ver-
pleegkundigee gedurende de gehele opname van de patiënt voor het 
verpleegkundigg beleid verantwoordelijk is en als aanspreekpunt dient 
voorr de patiënt en andere teamleden, is hiertoe een hulpmiddel dat op 
ruimm 60 procent van de onderzochte afdelingen wordt gehanteerd. 

Naastt medicatie en individuele gesprekken zijn vormen van ergo-/ 
activiteitentherapie,, bewegings-/psychomotore therapie en milieu-/so-
ciotherapiee onderdelen van vrijwel alle behandelprogramma's. Betrok-
kenheidd van partner en/of familie wordt van belang geacht, zij het niet 
zozeerr in de vorm van een therapie, maar wel als een partij die vraagt 
omm voorlichting en informatie. Daarbij werd overigens wel vermeld dat 
dee relatief korte behandelduur en de ernst van het ziektebeeld of het ni-
veauu van functioneren complicerende factoren zijn bij het consistent 
betrekkenn van belangrijke anderen bij de opname van hun naaste. 

Opp een deel van de gesloten opnameafdelingen wordt een breder 

22 CESLOTE N PSYCHIATRISCH E AFDEL INGE N 4 1 



aanbodd van behandelactiviteiten gedaan, bijvoorbeeld in de vorm van 
muziektherapiee (39 procent van de afdelingen). In ziekenhuizen met 
meerr dan een gesloten opnameafdeling vindt ook wel een vorm van 
specialisatiee plaats op basis van een specifieke doelgroep en/of een spe-
cifiekk zorgaanbod. Groepstherapie vormt dan wel een onderdeel van 
hett behandelprogramma. 

RUIMTELIJK EE FACILITEITE N 

Inn de literatuur wordt steeds vaker gewezen op het belang van klein-
schaligheid,, verschillende ruimtes voor verschillende functies, vol-
doendee overzicht en privacy (Manoleas, 1991). Naar de invloed van de 
ruimtelijkee omgeving op het therapeutisch proces blijkt evenwel (nog) 
weinigg onderzoek te zijn gedaan (Gulak, 1991). Hoe is het gesteld met 
diee ruimtelijke kenmerken? De onderzochte gesloten opnameafdelin-
genn met een meer dan gemiddelde opnamecapaciteit (meer dan 16 bed-
den)) blijken vaak in kleinere behandelunits te zijn onderverdeeld. De 
patiëntenpopulatiee wordt in dat geval in kleinere groepen opgesplitst, 
waarbijwaarbij elke groep over een eigen verblijfsruimte beschikt. 

Watt de slaapruimtes betreft wordt door twee afdelingen gemeld dat 
allee slaapkamers eenpersoonskamers zijn. Daarentegen geeft 6 procent 
vann de afdelingen aan in het geheel niet over eenpersoonskamers te be-
schikken.. De aanwezigheid van vijf- tot zevenpersoonsslaapkamers 
wordtt door zeven afdelingen (11 procent) gerapporteerd. Voorts wordt 
perr 6 è 7 opnamebedden gemiddeld een separeerruimte opgegeven, 25 
afdelingenn maken daarnaast nog melding van een of meer beveiligde 
kamers. . 

Therapieruimtess blijken meestal buiten de gesloten afdeling geloka-
liseerdd te zijn. Op 45 procent van de geënquêteerde afdelingen is echter 
well  een ruimte voor activiteitentherapie aanwezig en op 3 procent van 
dee afdelingen is een ruimte voor bewegingstherapie. Bij de vraag naar 
wenselijkee veranderingen wordt door de helft van de afdelingen een 
verbeteringg van de ruimtelijke faciliteiten wenselijk geacht. 

BESCHOUWIN G G 

Wee hebben in dit artikel vooral een kwantitatief beeld willen schetsen 
vann wat er op gesloten psychiatrische afdelingen voor acute opnamen 
gebeurt,, voor wie en door wie dat gebeurt, en waartoe men dat alles 
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doet.. In de inleiding verklaarden we dit gebied tot terra incognita, ter-
wij ll  we tegelijkertijd constateerden dat juist hier voor patiënten en hun 
naastenn vaak diepe en nogal eens naargeestige herinneringen worden 
opgedaan.. We menen dat op basis van het responspercentage en de 
non-selectievee uitval mag worden aangenomen dat de hier gepresen-
teerdee resultaten voldoende representatief zijn voor het onderzochte 
veld.. Op enkele punten willen we hier nog wat nader ingaan. 

Opp basis van de onderzoeksgegevens kan een beeld worden geschetst 
vann een gemiddelde gesloten opnameafdeling. Dat is een afdeling met 
166 bedden, waar veelal wat jongere patiënten worden opgenomen, 
meestall  in verband met een psychotische of een stemmingsstoornis. 
Vann hen wordt twee derde verwezen vanuit de ambulante GGZ en iets 
minderr dan de helft van de patiënten verlaat de afdeling om de hulpver-
leningg binnen dit deel van de GGZ voort te zetten. Een nagenoeg even 
groott deel vervolgt de behandeling op een andere afdeling. Een op de 
vierr patiënten wordt opgenomen met een juridische maatregel (IBS of 
RMM ) en ruim de helft van de patiënten heeft een psychiatrische opname 
inn de voorgeschiedenis. De patiënten verblijven gemiddeld een maand 
opp de afdeling en worden zonder uitzondering medicamenteus behan-
deld. . 

Eenn dergelijke prototypering laat echter onverlet dat duidelijk is ge-
wordenn dat er belangrijke verschillen bestaan, niet alleen op het punt 
vann de - opmerkelijk - ongelijke spreiding van gesloten opnamebedden 
overr het land, maar zeker ook tussen de afdelingen onderling. Deze va-
riatiee heeft te maken met de functie van de afdeling en het daaraan gere-
lateerdee opnamebeleid. Op de gesloten units van PA A Z 'en worden, zo 
bleek,, patiënten vaker op eigen initiatief of via hun huisarts opgeno-
men.. Zij hebben minder vaak een psychiatrische opname in hun voor-
geschiedenis.. Gelet op de diagnose verschillen gesloten opgenomen 
PAAZ-- en APZ-patiënten echter niet. Wel vinden op de gesloten opna-
meafdelingenn van de APz'en meer onvrijwillige opnamen plaats. Deze 
bevindingenn corresponderen met de aanbevelingen in het NRV-advies 
psychiatrischee hulpverlening in het algemeen ziekenhuis (1990). Daar 
wordtt immers gesteld dat het verschil tussen PAAZ en APZ niet door de 
diagnosee moet worden bepaald, maar dat de PAAZ wel de voorziening is 
voorr eerste psychiatrische opnamen. Anderzijds stroken de gehanteer-
dee somatische contra-indicaties niet met dit advies. Juist de PAAZ zou 
patiëntenn met somatische comorbiditeit moeten opnemen. De door 
onss gevonden cijfers ondersteunen dit niet. Gesloten PAAz'en en geslo-
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tenn APz'en blijken in gelijke mate somatische ziekten als contra-indica-
tiee voor een gesloten opname te hanteren. 

Datt de PAAz'en in het algemeen een duidelijk andere rol spelen in het 
geheell  van de GGZ blijkt veel meer uit het feit dat iets minder dan een op 
dee vijf PAAz'en beschikt over een gesloten opnameafdeling, terwijl 
meerr dan de helft van de APz'en zelfs meerdere gesloten opnameafde-
lingenn heeft. Daarbij is het niet onaannemelijk dat op bepaalde plaatsen 
inn het land, namelijk daar waar de APZ-functie onvoldoende aanwezig 
is,, de PA A z'en met een gesloten afdeling deze APz-taak op zich hebben 
genomen. . 

Watt betreft de behandeling constateerden we voorts een grote sprei-
dingg in de gemiddelde opnameduur van de gesloten opnameafdelingen 
enn wordt door de respondenten heel verschillend geoordeeld over de 
matee waarin groepstherapie mogelijk is en wordt toegepast. Daarnaast 
valtt op dat de grootte van de afdelingen aanzienlijk verschilt en dat de 
inzett van personeel, uitgedrukt in uren per patiënt per week, een grote 
spreidingg vertoont. Deze verschillen interpreterend lijk t sprake van een 
continuümm met aan de ene kant de vooral op symptoomreductie ge-
richtee gesloten afdeling waar de opnameduur kort is, weinig behandel-
activiteitenn plaatsvinden en patiënten snel worden doorgeplaatst naar 
vervolgafdelingen,, en aan de andere kant gesloten afdelingen met een 
langeree behandelduur waar het klimaat meer op behandeling of thera-
piee is gericht. 

Ondankss het feit dat we een opmerkelijke variatie aantroffen tussen 
dee afdelingen bleek het op basis van de gegevens niet mogelijk om (met 
behulpp van multivariate analysetechnieken) te komen tot een nadere 
typeringg van gesloten opnameafdelingen. Dat wil zeggen dat in de ge-
vondenn verschillen geen specifieke patronen te herkennen waren. 

Dee gepresenteerde getallen geven aan dat de gesloten opnameafde-
lingg in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg (vooralsnog?) een 
belangrijkee taak vervult. Op basis van het totaal aantal bedden (1484), 
dee gemiddelde opnameduur (31 dagen) en de bedbezetting (gemiddeld 
966 procent), kan worden geconcludeerd dat per jaar ongeveer 17.500 
opnamenn op dergelijke afdelingen plaatsvinden. Van de 50.000 psychia-
trischee opnamen in APz'en, PAAz'en en PAAez'en per jaar (Jacobs e.a., 
1994))) vindt derhalve 35 procent plaats op deze gesloten afdelingen. Dat 
betekentt ook dat op 6 procent van de totale intramurale capaciteit een 
derdee van alle opnamen plaatsvindt. Dat impliceert dat Nederland wel 
streeftt naar substitutie van klinische 24-uursopname, maar een belang-
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rijkk deel van haar clientèle nog steeds in eerste instantie een 'gesloten 
bed'' aanbiedt. 

Inn onze ogen is de rol van de gesloten afdeling pregnant groot en een 
vergelijkingg met andere landen wijst uit dat dit inderdaad het geval 
is.. Ons lijk t sprake van een voor Nederland typerende traditie om pa-
tiëntenn met een opname-indicatie vooral gesloten op te nemen en we 
hebbenn daartoe, zo blijkt, in Nederland ook de capaciteit gecreëerd, dan 
well  instandgehouden. Gezien het feit dat uit dit onderzoek duidelijk 
wordtt dat er geen grote spanning staat op de beschikbaarheid van geslo-
tenn bedden (geen 100 procent bezetting en soms wachtlijsten van hoog-
uitt enkele dagen), dat de opnameduur gemiddeld ruim vier weken is, er 
opp veel afdelingen bepaald sprake lijkt te zijn van een niet zozeer op acu-
te,, maar meer op behandelpsychiatrie gericht klimaat, en dat ten slotte 
500 procent van de patiënten kan worden ontslagen, zou een verschui-
vingg van gesloten naar open bedden zeker zijn te overwegen. 

Tenn slotte, welke knelpunten komen uit dit onderzoek naar voren? 
Doorr een aantal afdelingen wordt aangegeven dat de gemiddelde opna-
meduurr in sterke mate scheef wordt getrokken door een aantal langver-
blijvendee patiënten die niet kunnen worden doorgeplaatst. Mede daar-
doorr is men soms genoodzaakt met een wachtlijst te werken. Voor het 
oplossenn van deze verkeerdebedproblematiek wordt een betere door-
stromingg van patiënten wenselijk geacht. Een betere samenwerking met 
regionalee GGz-voorzieningen kan daaraan bijdragen. 

Inn een dergelijk overleg zullen dan zeker ook de in dit onderzoek ge-
traceerdee probleemgroepen worden besproken. We vonden dat volgens 
dee respondenten 7 procent van de patiënten geen nazorg krijgt, dat 5 
procentt tot de dak- en thuislozen met psychiatrische problematiek be-
hoort,, en dat 20 procent tot de groep draaideurpatiënten moet worden 
gerekend.. Daarnaast blijkt bijna twee derde van de afdelingen te werken 
mett contra-indicaties voor opname, waarbij naast somatische ziekten 
mett name de verslaving wordt genoemd. Het betreft groepen patiënten 
waarvann inmiddels bekend is dat ze door hun 'double trouble' nogal 
eenss tussen de wal en het schip geraken (Noorlander, 1992). 

Bevindingenn als een ongelijke spreiding van bedden over het land, 
diee aanleiding geeft tot het opnemen van mensen uit andere gezond-
heidsregio's,, het gebruik van wachtlijsten en het ontbreken van nazorg, 
doenn vragen rijzen ten aanzien van de continuïteit van de zorg. Een 
overplaatsingg naar een andere (open) ziekenhuisafdeling of het ambu-
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lantee circuit betekent bovendien nog in het merendeel van de gevallen 
eenn andere begeleider of behandelaar. Bij het streven naar een korte(re) 
opnameduurr is juist voor patiënten met chronische problematiek, die, 
zoo blijkt uit ons onderzoek, een belangrijk deel van de patiëntenpopula-
tiee van de gesloten opnameafdeling vormen, continuïteit van zorg zo 
relevant.. De opkomst van MFE'S, zorgprogramma's en case-manage-
mentt moet daarin weliswaar verandering brengen, maar laat nog te 
wensenn over (Janssen, 1995). 

Indienn opname op de gesloten afdeling noodzakelijk wordt geacht, 
dientt het vizier vanaf het begin op vervolgbehandeling te worden ge-
richt.. De eigen verantwoordelijkheid van de patiënt moet worden on-
dersteund,, hospitalisatie voorkomen en activiteiten zullen, zodra mo-
gelijk,, buiten de gesloten afdeling moeten worden ondernomen. Door 
patiëntenn met goede afspraken programmaonderdelen op een open af-
delingg te laten volgen, kan het vaak als benauwend ervaren leefklimaat 
enigszinss worden doorbroken. In de vorm van een vaste hulpverlener 
enn een vast aanspreekpunt voor patiënt, familie en andere betrokken 
hulpverlenerss kan de continuïteit van zorg worden bevorderd. Door 60 
procentt van de afdelingen wordt nu reeds gewerkt met toewijzing van 
eenn vaste verpleegkundige per patiënt. 

Alss laatste noemt de helft van de afdelingen een verbetering van de 
ruimtelijkee faciliteiten als wenselijke verandering. Een kwaliteitsbeoor-
delingg van aspecten als het leefklimaat, de bejegening van patiënten en 
dee omgang met dwangmiddelen kan op basis van het onderzoek niet 
wordenn gegeven. In ons vervolgonderzoek, dat de ontwikkeling van een 
kwaliteitsbewakendd systeem voor gesloten opnameafdelingen tot doel 
heeft,, wordt daarop nader ingegaan. 
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