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De verhouding tussen hulp-vraag en -aanbod:
risico-groepen in de GGZ

door R. Giel en G. H. M. M. ten Horn

'Moeten we de handel in paraplu's stimuleren in een streek waar de
enige regen bestaat uit een sporadische plensbui?' Deze vraag
schildert één van de problemen van de planner voor geestelijke ge-
zondheidszorg in een regio. Waaruit moet zijn voorraad aan voor-
zieningen bestaan? Een veelheid aan vormen van zorg waaruit ook
iemand met zeldzame problemen een keuze kan maken, of een rui-
me voorraad hulp voor de meest voorkomende problematiek? Deze
keuze zal in onze tijd vooral bepaald worden door onze krimpende
middelen, maar hij moet toch ook steunen op een inventarisatie van
de vraag naar hulp vanuit de bevolking en van het bestaande aan-
bod daarvan. Met andere woorden: planning moet gebaseerd zijn
op een toevoer van informatie in een circulair proces dat hieronder
in schema is gebracht.

Figuur 1: Het proces van de planning

a	
(a) informatie verzameling

(inventarisatie)
(b) formulering van doelstellingen
(c) kiezen van haalbare prioriteiten
(d) ontwikkeling van een strategie

c
	 (e) uitvoering van noodzakelijke

veranderingen
(f) evaluatie

De opeenvolgende stappen binnen deze cirkelgang gelden net zo
goed voor de taak van een enkel team, als voor een instelling, het
netwerk van regionale voorzieningen of de geestelijke gezondheids-
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zorg in geheel Nederland. Ze zijn als volgt te omschrijven, aan de
hand van een actueel voorbeeld:
(a) Inventarisatie — Waarmee men wil beginnen is als bij de kwestie
van de kip of het ei: met de formulering van doelstellingen of met
een inventarisatie van de bestaande zorg. In de Nederlandse situatie
is het weinig zinvol om doelstellingen in een vacuum van onwe-
tendheid te formuleren, vooral omdat het thans toch vooral gaat
om een bijsturen of veranderen van het overvloedige aanbod van
zorg. De vraag van de gemeenschap naar deze zorg is moeilijk di-
rect te inventariseren. In dit artikel zullen we deze hulpvraag dan
ook op indirecte wijze benaderen.
(b) Formulering van doelstellingen — De overheid heeft al enige
jaren als doelstelling een per regio goed toegankelijk en samenhan-
gend netwerk van GGZ-voorzieningen, dat de psychisch zieke
mens zoveel mogelijk in zijn eigen milieu behandelt.
(c) Bepaling van haalbare prioriteiten — In het kader van de Wet
Ziekenhuisvoorzieningen blijkt voor het verbeteren en terugdrin-
gen van de intramurale psychiatrische zorg gekozen te zijn. De ver-
betering bestaat uit een vernieuwing van de huisvesting voor pa-
tiënten in kleinere en landelijk beter verspreide ziekenhuizen, ter-
wijl het terugdringen van de norm naar 1,5 psychiatrisch bed per
1000 van de bevolking in een omschreven regio niet alleen gezien
moet worden als een economische noodzaak, maar ook als een po-
ging de psychiatrische patiënt zoveel mogelijk in zijn milieu te
laten.
(d) Ontwikkeling van een strategie — We zouden het formuleren van
de Wet Ziekenhuisvoorzieningen op zich als de strategie voor het
halen van de gekozen prioriteit kunnen beschouwen. In de praktijk
is de strategie van de overheid echter het verbinden van de goed-
keuring voor nieuwbouw aan het opstellen en uitvoeren van een
regionaal plan voor de intramurale psychiatrie.
(e) Uitvoering van de veranderingen — In dit geval bestaat deze uit
de sluiting van afdelingen en eventueel de bouw van nieuwe zieken-
huizen op de lege plekken in ons land, natuurlijk in samenhang met
het aanvaarden door de instellingen van een regionale verantwoor-
delijkheid.
(f) Evaluatie — Deze vereist allereerst een datum waarop de veran-
dering zich moet hebben voltrokken en in de tweede plaats de selec-
tie van indicatoren voor het bereiken van het beoogde doel. Voor

ons voorbeeld betekent een en ander een nieuwe inventarisatie van
de psychiatrische bedden en van hetgeen daarop gebeurt, bijvoor-
beeld in de vorm van een verhoudingsgetal voor de opnamen uit de
regio en die van elders. Hiermee zijn we weer bij (a) terechtgeko-
men.
Het is duidelijk dat informatie telkens de cirkel sluit en dat daartoe
een informatie-systeem nodig is. Ons GGZ-cliëntenregister voor
een gemeente in het noorden van het land is zo'n informatie-sys-
teem. In dit artikel zullen we het gebruiken voor een indirecte in-
ventarisatie van de hulpvraag uit een omschreven bevolking.
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De vraag naar hulp

De Visie-commissie van Sint Bavo (1978) in Noordwijkerhout pro-
beerde onlangs de vraag naar hulp op directe wijze te meten in haar
onderzoek 'Van Probleem tot Psychiatrie', dat door middel van in-
terviews bij de bevolking werd uitgevoerd. De moeilijkheden die
zich bij zo'n onderzoek voordoen zijn van verschillende aard. Het
stellen van vragen naar problemen en de behoefte aan hulp daar-
voor, beïnvloedt op zichzelf al iemands houding ten opzichte van
beide. Bovendien geschiedt de formulering van een hulpvraag in
werkelijkheid niet alleen door de betrokkene zelf maar ook door
zijn omgeving inclusief hulpverleners buiten de GGZ. Wat iemand
per saldo zal doen wanneer bij hem werkelijk een probleem op-
duikt, meten we met zo'n onderzoek evenmin. Via een register zien
we uiteraard alleen de aangemelde hulpvraag, terwijl deze bij de-
genen die de drempel naar de GGZ niet nemen onbekend blijft.
Toch wordt tenminste een deel van de werkelijke hulpvraag op deze
manier vastgelegd. Ditmaal zullen we onze speurtocht toespitsen
op de onderkenning van mensen in de bevolking met een ver-
hoogd risico op psychische problematiek die tot een vraag om hulp
heeft geleid.

Mensen met een verhoogd risico

Voor de bepaling van het juiste aanbod van hulp is het in het alge-
meen noodzakelijk om extra aandacht te besteden aan drie groepen
mensen in de bevolking:
1 — Mensen die om biologische, sociale, economische of culturele
redenen meer zorg behoeven dan anderen in onze samenleving.
Hun onderkenning kan tot preventieve maatregelen leiden, of tot
een betere afstemming van de hulpverlening wanneer hun hulp-
vraag niet is te voorkomen.
2 — Mensen die minder vaak dan anderen een beroep doen op de
GGZ. Het kan zijn dat ze inderdaad minder problemen hebben,
maar het is ook mogelijk dat er drempels moeten worden opge-
ruimd.
3 — Mensen die maar één keer ambulant contact hebben, omdat we
aannemen dat de GGZ veelal geen wondermiddel is waarvan een
eenmalige dosis voldoende is.
We zullen deze drie groeperingen bestuderen met behulp van ons
register dat elders reeds is beschreven (Giel en Ten Horn, 1976),
waarbij we ons baseren op de nieuwe cliënten die vanaf begin 1974
tot en met 1977 in het register werden ingeschreven, evenals op hun
contacten gedurende hun eerste jaar in de GGZ.

De nieuwe cliënten

In die jaren werden 1836 cliënten voor het eerst ingeschreven, als
volgt over de opeenvolgende jaren verdeeld: 1974 = 552; 1975 =
431; 1976 = 424; 1977 = 429. Het grotere aantal uit 1974 is ver-
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moedelijk een artefact van onze definitie van mensen in de GGZ op
31 december 1973, die we voor onze aanvangstelling gebruikten.
De cliënten uit deze census werden overigens niet bij de 1836 nieu-
we inschrijvingen opgeteld. Voor het eerst in ons register wil trou-
wens nog niet zeggen: voor het eerst in de GGZ! Het kan zijn dat
men al voor de start van ons register bij de GGZ bekend was. Uit
deze cijfers blijkt dat jaarlijks gemiddeld 10,5 nieuwe cliënten per
1000 inwoners in de GGZ belanden, welk getal tamelijk constant is.
In figuur 2 is de verdeling naar leeftijd en burgerlijke staat weerge-
geven per 1000 van de bevolking in die leeftijdsklasse en met die
burgerlijke staat, gemiddeld over de vier jaren die ons onderzoek
beslaat en rekening houdend met de aantallen mannen en vrouwen
onder de cliënten en in de bevolking. We hebben de geslachten hier
niet afzonderlijk gepresenteerd omdat de verschillen niet groot zijn.
In figuur 2 is de horizontale lijn bij 10,5 per 1000 van de totale be-
volking belangrijk, omdat hij het jaarlijkse gemiddelde promillage
nieuwe inschrijvingen weergeeft. Een balk die tot aan deze lijn reikt
geeft dus weer dat het gemiddelde aantal nieuwe cliënten uit de be-
treffende bevolkingsgroep overeenkomt met het gemiddelde uit de
totale bevolking. Ontbreekt een balk dan betekent dit dat die groe-
pering in de bevolking ontbreekt of in het geheel geen cliënten op-
leverde. Om een onmiskenbaar voorbeeld te geven: gehuwden van
0-10 jaar.
Reikt een balk niet tot aan deze lijn dan zijn er kennelijk weinig
ziektegevallen in de betrokken bevolkingsgroep die de GGZ berei-
ken: bijvoorbeeld jongeren tot 20 jaar. Balken die boven de lijn van
het gemiddelde van 10 per 1000 uitsteken duiden op een oververte-
genwoordiging aan ziektegevallen uit de betrokken bevolkings-
groep. Uit de figuur wordt bijvoorbeeld duidelijk dat ongehuwde en
gescheiden mensen uit de bevolking van 30 tot 60 jaar een veel gro-
ter promillage nieuwe cliënten opleveren dan gemiddeld.
We wijzen erop dat figuur 2 verhoudingsgetallen weergeeft. Het
hangt van de grootte van de betrokken groepering in de totale be-
volking af of het ook in absolute zin om veel mensen gaat. Figuur 2
geeft ons uitsluitend een beeld van groeperingen in de bevol-
king met een verhoogd risico op een geestelijke stoornis, die de
GGZ bereiken. Tabel 1 toont de werkelijke aantallen over een pe-
riode van vier jaar.
We zien bijvoorbeeld dat mensen met een gemiddeld risico, name-
lijk de groepering van gehuwden van 30 tot en met 39 jaar (figuur
2) in feite veel cliënten levert (zie tabel 1), omdat het om een grote
bevolkingsgroep gaat. De zeer kwetsbare groepering van geschei-
den mensen van 40 tot en met 49 jaar daarentegen levert in werke-
lijkheid maar weinig nieuwe cliënten op omdat hun aandeel in de
bevolking klein is. Tot zover kunnen we in ieder geval uit figuur 2
het volgende constateren:
(1) het risico op problematiek die tot een contact met de GGZ leidt,
begint blijkbaar omstreeks het twintigste jaar op te lopen;
(2) dit geldt vooral mensen die nog ongehuwd zijn, maar in nog veel
sterkere mate degenen die dan alweer gescheiden zijn;
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Tabel 1: Nieuwe inschrijvingen gedurende 1974 tot en met 1977, naar huwelijkse staat en geslacht

ongehuwd	 gehuwd

M V M V

weduw-
staat

M	 V

geschei-
den	 totaal*

MV M	 V

totaal*

gemiddelde
bevolking
1974-1978

M	 V

0- 9 86 44	 — — — — — —	 86 44 130 3687 3596
10 - 19 127 87	 — 6 — — —	 129 97 226 3890 3999
20 - 29 103 97	 70 70 — 2 2 7	 181 176 357 3455 4042
30 - 39 43 21	 99 94 1 6 12 16	 157 137 295 2891 2634
40 - 49 14 15	 75 69 2 2 16 16	 109 104 213 2215 2369
5C - 59 9 16	 60 47 2 10 13 4	 85 77 163 2171 2322
60 - 69 7 5	 16 23 8 18 2 5	 34 54 88 1445 1701
70 - 79 5 8	 28 21 14 44 — 1	 47 79 126 817 1271
80 en ouder 5 12	 30 18 29 79 2 5	 68 123 191 367 624
onbekend 6 6	 7 9 — — 2 —	 17 16 47 — —

totaal 405 311	 385 357 56 161 49 54	 913 907 1836 21.338 22.558

gemiddelde
bev.	 M 10.249 10.405 468 216 21.338
'74-'78 V	 10.092	 10.296 1855 316	 22.558

• De totaalkolommen geven niet precies de som van de diverse regels, omdat van 47 personen
één of meer gegevens ontbraken.

(3) hoewel dit risico na het zestigste jaar voor alle bevolkingsgroe-
pen begint op te lopen, volgt de sterkste toename toch na het tach-
tigste jaar;
(4) jeugdigen tot tien jaar lopen klaarblijkelijk een gering risico op
problematiek die tot een contact met de GGZ leidt.
Richten we onze aandacht van deze speciale probleemgroepen naar
de grote massa van de problematiek (zie tabel 1), dan springen an-
dere groeperingen in het oog:
(1) jongens omstreeks het twintigste jaar leveren kwantitatief een
zeer grote bijdrage aan de hulpvraag;
(2) in numeriek opzicht is vóór het veertigste jaar al 54,9% van
de nieuwe hulpvraag bij de GGZ binnengekomen;
(3) vooral na het zeventigste jaar worden weduwen in kwantitatief
opzicht een belangrijke bevolkingsgroep.
In het totaal van de GGZ kunnen we drie min of meer afzonder-
lijke circuits onderscheiden, die voor bejaarden, volwassenen en
jeugdigen. In de volgende paragrafen zullen we die drie circuits en
hun lading nader in beschouwing nemen, op zoek naar iets meer
details omtrent de hulpvraag al naar gelang de leeftijd en huwelijk-
se staat, de diagnose en de hulpverlening. Teneinde de lezer niet
met cijfers te overladen zullen we de verschillen tussen mannen en
vrouwen grotendeels buiten beschouwing laten. Maar voor wie in
de gegevens is geïnteresseerd, hebben we aan tabel 1 de gemiddel-
de bevolkingscijfers voor de periode 1974-1978 toegevoegd. Om de
hulpvraag per 1000 van de bevolking te berekenen moet de lezer
de getallen uit tabel 1 eerst door vieren delen en vervolgens door
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het bevolkingscijfer, waarna de uitkomst met 1000 moet worden
vermenigvuldigd.

Het circuit van de bejaarden

De in ons land steeds belangrijker leeftijdsklasse van de bejaarden
leverde in vier jaar tijd 405 nieuwe cliënten voor het register op
(22% van het totale aantal nieuwe cliënten). Figuur 2 liet ons al
zien dat het risico van de bevolking op contact met de GGZ van-
wege een psychische stoornis tegen het zestigste jaar sterk is afge-
nomen, bij gehuwden zelfs tot het niveau van kinderen tot tien jaar.
Vooral tegen het tachtigste jaar neemt dit risico echter weer sterk
toe. De meest kwetsbare groep blijkt die van hoogbejaarden te zijn
(zie ook Ten Horn, 1981). Tabel 1 leert ons dat het niet alleen om
een verhoogd risico gaat, maar ook om een aanzienlijk aantal men-
sen. De eerste vraag die ongetwijfeld bij menigeen op zal komen
betreft die naar het aandeel van dementie in deze morbiditeit.

Tabel 2: Inschrijvingen van personen van 60 jaar en ouder gedurende de periode 1974-1978, abso-
luut en als jaarlijks gemiddelde per 1000 van de bevolking

diagnose

60-69 jaar	 70-79 jaar	 80 jaar en ouder

gehuwden	 allen
abs.	 per 1000 abs.	 per 1000 abs.	 per 1000 abs.	 per 1000

dementie 4 0,4 8 0,6 52 6,2 128 32,2
psychosen 6 0,7 11 0,9 8 1,0 7 1,8
ncurosen/psychosom. aand. en
pers.h.stoornissen 22 2,4 40 3,2 25 3,0 5 1,3
verslavingen — — 4 0,3 3 0,4 — —
overige/onbekend 7 0,7 25 2,0 38 4,5 51 12,8

totaal 39 4,2 88 7,0 126 15,1 191 48,1

Om de eerste betrekkelijk 'onkwetsbare' groep bejaarden beter te
kunnen bestuderen werden de gehuwden van 60-69 jaar afzonder-
lijk genomen. Het is duidelijk dat dementie pas na het zeventigste,
maar vooral na het tachtigste jaar een belangrijke rol gaat spelen.
Andere diagnosen nemen in betekenis af, maar blijven nog steeds
van toepassing. De vrij grote groep van overige/onbekend na het
tachtigste jaar betreft organische beelden na een cerebrovasculaire
stoornis, sociale problematiek en enkele onbekende diagnosen. In
het werk van de SGD gaan hulpvraag en hulpaanbod lang niet altijd
over psychische stoornissen.
Tabel 3 zegt ons iets over het ambulante hulpaanbod, dat met het
klimmen der jaren, en volgens plan, steeds meer categoraal gebeurt.
Ook de kans op een directe opname* neemt vooral na het tachtigste
sterk toe: 4,8 per 1000 vergeleken met 1,7 per 1000 van 70-79 jaar.

* Na eventueel (max.) één ambulant contact.

510



60-69 jaar	 70-79 jaar	 80 jaar en ouder

instelling bij 	 gehuwden	 allen
intrede in register

SPD/SGD
overige amb. GGZ
intra-muraal

totaal

abs. per 1000 abs.	 per 1000 abs. per 1000 abs. per 1000

14 1,5 43 3,4 100 12,0 171 43,1
14 1,5 29 2,3 12 1,4 1 0,2
11 1,2 16 1,3 14 1,7 19 4,8

39 4,2 88 7,0 126 15,1 191 48,1
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Tabel 3: Inschrijvingen van personen van 60 jaar en ouder gedurende de periode 1974-1978, abso-
luut en als jaarlijks gemiddelde per 1000 van de bevolking

Tabel 4: Inschrijvingen van personen van 60 jaar en ouder gedurende de periode 1974-1978, abso-
luut en als jaarlijks gemiddelde per 1000 van de bevolking

patroon van zorg
gedurende eerste jaar

60-69 jaar	 70-79 jaar	 80 jaar en ouder

gehuwden	 allen
abs.	 per 1000 abs.	 per 1000 abs.	 per 1000 abs.	 per 1000

éénmalig contact 6 0,7 15 1,2 17 2,0 30 7,6
< 1 x per 2 weken < 3 mnd. 1 0,1 6 0,5 12 1,5 17 4,3
< 1 x per 2 weken > 3 mnd. 12 1,3 25 2,0 35 4,2 53 13,3
..>„. 1 x per 2 weken < 3 mnd. 2 0,2 4 0,3 16 1,9 24 6,0
,>.,. 1 x per 2 weken ,..>_. 3 mnd. 1 0,1 1 0,1 - - 3 0,8
opname plus ambulante contact 13 1,4 31 2,4 35 4,2 45 11,3
alleen opname 4 0,4 6 0,5 11 1,3 19 4,8

totaal 39 4,2 88 7,0 126 15,1 191 48,1

In tabel 4 hebben we het patroon van de zorg gedurende het eerste
jaar na iemands inschrijving in het register weergegeven. Eenmalig
contact wil zeggen dat iemand na zijn inschrijving bij het eerste
contact gedurende één jaar niet meer werd teruggezien. De twee
patronen daarna bestaan uit minder dan één ambulant contact per
twee weken gedurende een periode van respectievelijk korter dan
of minstens drie maanden. Dan volgen twee patronen met minstens
één contact per twee weken gedurende een periode van respectieve-
lijk korter dan of minstens drie maanden. Daarna is er een patroon
met een combinatie van tenminste één opname en meer dan één
ambulant contact. Het laatste patroon gaat om uitsluitend opna-
men, eventueel voorafgegaan door één ambulant contact dat de
opname inleidde.
We zien dat de met de leeftijd toenemende hulpvraag alle patronen
van zorg, die we als verschillende vormen van het hulpaanbod kun-
nen interpreteren, oproept. Verder valt op dat frequente en lang-
durige ambulante begeleiding zelden plaatsvindt. We hebben ge-
probeerd in het materiaal na te gaan of eenmalige contacten speci-
fiek waren voor een bepaalde categorie mensen, zowel wat betreft
hun burgerlijke staat als hun diagnose. We konden geen typisch
kenmerk van de patiënten op het spoor komen.

e i i 1
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Wat betreft de bejaarden rest nog de kwestie van de geringe kans
op een contact met de GGZ bij gehuwden van 60-69 jaar. Wanneer
we deze groep wat betreft de diagnose met andere leeftijdsklassen
vergelijken (zie ook tabel 5) dan is het duidelijk dat geen enkele van
de door ons opgestelde diagnose-categorieën van deze verminderde
kans is uitgezonderd. Alleen de kans op een psychose is bij gehuw-
den van 20-59 jaar iets kleiner. Een nadere bestudering van onze
gegevens over gehuwden van 50-59 jaar (die we hier niet in detail
zullen weergeven) leerde ons het volgende: de 50-59 jarigen had-
den een grotere kans* op elk van de verschillende diagnostische
categorieën; maar als aanleiding voor het contact met de GGZ
speelde bij hen relatieproblematiek (1,3 per 1000 gehuwden van
50-59 jr) een grotere rol dan bij 60-69 jarige gehuwden (0,7 per
1000). De vraag is nu of dit verschil te maken heeft met de hulp-
vraag uit de bevolking of met het hulpaanbod van de instellingen.
Het is niet te miskennen dat het hulpaanbod een rol speelt, want van
de gehuwden van 50-59 jaar met relatieproblemen kreeg nog 20%
frequente ambulante hulp (tenminste eenmaal per twee weken) ge-
durende kortere of langere tijd en van de 60-69 jarige gehuwden
met dezelfde problematiek 0%. Ook voor alle andere problematiek
was frequente ambulante hulp minder vaak beschikbaar: 13% bij
gehuwden van 50-59 jaar tegen 9% bij gehuwden van 60-69 jaar.
Deze gegevens betreffende het circuit van de bejaarden laten zien
dat de leeftijdsgrens van 65 jaar die we bij de planning van het
hulpaanbod hanteren, niet met de geregistreerde hulpvraag over-
eenstemt. Zowel wat betreft het risico op een hulpvraag per 1000
van de bevolking als het absolute aantal nieuwe cliënten ligt de
grens boven de leeftijd van 70 jaar.

Het circuit van de volwassenen

Hieronder vielen 1075 nieuwe cliënten van 20 tot en met 59 jaar
(59% van alle nieuwe cliënten). We hebben de 47 cliënten van wie
we de leeftijd niet wisten toch maar bij deze groep ingedeeld op
grond van hun overige gegevens zoals hun burgerlijke staat, de
aanleiding tot hun contact en hun diagnose, die het onwaarschijn-
lijk maakten dat ze tot een ander circuit behoorden. Figuur 2 leerde
ons reeds dat tegen het twintigste jaar het risico op een contact met
de GGZ begint op te lopen en dat dit tegen het zestigste jaar weer
afneemt. De gehuwden vormen een uitzondering op deze regel die
bij uitstek gescheiden mensen betreft, gevolgd door mensen in we-
duwstaat en ongehuwden. Desondanks vormen gehuwden de grote
massa van nieuwe cliënten (zie tabel 1), omdat er nu eenmaal over-
wegend gehuwden onder de bevolking van 20 tot en met 59 jaar
voorkomen. Tabel 5 laat in de totaal-kolom zien dat het voorname-
lijk gaat om mensen met een neurose, een psychosomatische aan-

* Gemiddeld 1,7 maal: het aantal nieuwe cliënten uit de categorie 50-59 jaar
gehuwden is 7,1°/00 vergeleken met 4,2%o uit de categorie 69-69 jaar gehuwden.
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doening of een persoonlijkheidsstoornis. De categorie overige/on-
bekend omvat tevens enkele niet-psychotische organische toe-
standsbeelden, een groter aantal zwakzinnigen, mensen die voor
observatie kwamen en geen diagnose kregen, en een aantal van wie
de diagnose onbekend bleef. Uit deze totaal-kolom kunnen we ook
het risico van de bevolking op een eerste contact wegens een psy-
chose, verslaving enz. aflezen. De getallen weerspiegelen de gere-
gistreerde of administratieve jaarlijkse incidence. Wanneer we per
diagnose-categorie horizontaal de getallen per 1000 langslopen,
dan zien we dat het risico op een contact wegens een psychose of
een verslaving bij gescheiden mensen zeer hoog is en bij gehuwden
zeer laag. Bij de neurosen (enz.) is de burgerlijke staat wat minder
belangrijk wat betreft het risico op een contact met de GGZ. Bij het
aanbod van hulp moeten we bij psychosen en verslavingen waar-
schijnlijk veel meer rekening houden met mensen zonder een ge-
zinsverband.

Tabel 5: Inschrijvingen van personen van 20-59 jaar gedurende de periode 1974-1978, absoluut
en als jaarlijks gemiddelde per 1000 van de bevolking

diagnose
onge-	 geschei-	 weduw-	 %
huwden	 denen	 staat	 gehuwden	 totaal	 een-
abs. per abs. per abs. per	 abs. per	 abs. per malig

1000	 1000	 1000	 1000	 1000 contact

psychosen	 39	 2,0	 15	 7,7	 5	 2,9	 35	 0,5	 94	 1,0	 8,5
neurosen/psychosom.
aand. en pers.h. stoom. 166	 8,8	 41 20,9	 10	 5,9	 410	 5,8	 627	 6,7	 11,6
verslavingen	 36	 1,9	 21 10,7	 4	 2,4	 37	 0,5	 98	 1,1	 3,1
overigen/onbekend	 116 6,1	 11	 5,6	 6	 3,5	 123	 1,8	 256	 2,8	 21,1

totaal	 357 18,8	 88 44,9	 25 14,7	 605	 8,6 1075 11,6	 12,8

Tabel 6 laat zien via welke instelling de betrokkenen in contact
kwamen met de GGZ en in ons register werden ingeschreven. Wan-
neer we eerst naar de laatste kolom van deze tabel kijken en ver-
volgens van daaruit telkens horizontaal naar een regel ratio-getal-
len per 1000, dan tekent zich een merkwaardig profiel af:
- wat betreft de ambulante zorg is de kans op een eerste contact
met de polikliniek van het psychiatrisch ziekenhuis het grootst en
met het IMP het kleinst;
- maar in relatief opzicht is diezelfde kans minder groot voor on-
gehuwden, gescheidenen of mensen in weduwstaat, vooral de SPD
treedt voor deze groeperingen relatief wat meer op de voorgrond;
- in geval van een opname is de kans daarop het grootst bij, de
PAAZ;
- ongehuwde en gescheiden personen lopen in tegenstelling tot de
gehuwden naar verhouding een wat grotere kans om in een psy-
chiatrisch ziekenhuis of een verslavingskliniek te worden opgeno-
men;
- vooral gescheidenen en mensen in weduwstaat hebben een grote
kans op een opname.
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Tabel 6: Inschrijvingen van personen van 20-59 jaar gedurende de periode 1974-1978, absoluut
en als jaarlijks gemiddelde per 1000 van de bevolking

instelling
bij intrede
in register

ongehuwden
abs.	 per

1000

gescheidenen
abs.	 per

1000

weduwstaat
abs.	 per

1000

gehuwden
abs.	 per

1000

totaal
abs.	 per

1000

SPD/SGD 80 4,2 19 9,7 4 2,4 99 1,4 202 2,2
PZ-polikliniek 90 4,8 24 12,2 5 2,9 250 3,5 369 3,9
PAAZ-polikliniek 35 1,9 8 4,1 1 0,6 85 1,2 129 1,5
CAD 43 2,3 19 9,7 5 2,9 49 0,7 116 1,2
IMP 17 0,9 - - - - 19 0,3 36 0,4
JPD/MOB 29 1,5 2 1,0 - - 20 0,3 51 0,5
PZ 18 0,9 5 2,6 2 1,2 19 0,3 44 0,5
PAAZ 14 0,7 7 3,6 7 4,1 48 0,7 76 0,8
verslavingskliniek 4 0,2 1 0,5 - - 3 0,0 8 0,1
overige* 27 1,4 3 1,5 1 0,6 13 0,2 44 0,5

totaal 357 18,7 88 44,9 25 14,7 605 8,6 1075 11,6

* Andere ambulante, semimurale en intramurale GGZ-instelling, nog niet voorkomend in boven-
staande lijst.

De samenhang tussen de diagnose bij het eerste contact en de in-
stelling via welke de inschrijving in het register plaatsvond, hebben
we elders beschreven (Giel en Ten Horn, 1981).
Tabel 7 vertelt ons meer over het hulpaanbod, omdat daarin het
patroon van hulpverlening gedurende het eerste jaar na de inschrij-
ving per patiënt wordt weergegeven. De tabel geeft de duur en de
frequentie van de ambulante contacten. Bij de categorie 'alleen op-
name' hebben we ook diegenen opgeteld, die naast hun opname
één ambulant contact hadden, omdat dit meestal de verwijzing be-
trof. De laatste kolom toont ons dat de kans op weinig frequente
contacten over een periode van langer dan 3 maanden voor ieder-
een verreweg het grootst is, maar vooral wanneer het gescheidenen
en ongehuwden betreft. Ongeveer drie personen per 1000 van de
bevolking van 20 tot en met 59 jaar lopen jaarlijks de kans op ten-
minste één opname. Dit lot treft bij uitstek gescheiden personen en
weduwes en weduwnaars. Meer frequente hulpverlening van één of
meer contacten met de GGZ per twee weken, ontvangt slechts een
minderheid. De kans op dit soort hulp is groter voor gescheiden
personen, ongehuwden en mensen in weduwstaat (resp. 7,2, 4,0 en
2,4 per 1000 vergeleken met 1,4 gehuwden); kijken we naar de
absolute aantallen dan is de burgerlijke staat minder belangrijk:
van elke categorie krijgt ongeveer 16 procent intensieve ambulante
zorg.
Uit tabel 5 blijkt dat eenmalige contacten vooral de rest-categorie
betreffen, maar ze komen bij alle diagnose categorieën voor.
Deze bevindingen betreffende het circuit van de volwassenen tonen
ons het dilemma van de planner. Volwassenen lopen vooral het
risico op contact met de GGZ vanwege een neurose/psychosomati-
sche aandoening/persoonlijkheidsstoornis. Hierbij gaat het vooral
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Tabel 7: Inschrijvingen van personen van 20-59 jaar naar contactpatroon gedurende eerste jaar,
absoluut gedurende de periode 1974-1978 en het jaarlijkse gemiddelde per 1000

patroon van zorg
gedurende
eerste jaar
frequentie duur

onge-
huwden
abs.	 per

1000

geschei-
denen
abs.	 per

1000

weduwstaat gehuwden
abs.	 per	 abs.	 per

1000	 1000

totaal
abs.	 per

1000

éénmalig contact 48 2,5 5 2,6 1 0,6 84 1,2 138 1,5
< 1 x per 2 weken < 3 maanden 39 2,1 8 4,0 3 1,8 52 0,7 102 1,1
< 1 x per 2 weken > 3 maanden 108 5,7 29 14,8 6 3,5 228 3,3 371 4,0
,>,„ 1 x per 2 weken < 3 maanden 33 1,7 7 3,6 45 0,6 85 0,9

1 x per 2 weken	 3 maanden..>„ 43 2,3 7 3,6 4 2,4 56 0,8 110 1,2
opname plus ambulante contact. 55 2,9 22 11,2 6 3,5 92 1,3 175 1,9
alleen opname 31 1,6 10 5,1 5 2,9 48 0,7 94 1,0

totaal 357 18,8 88 44,9 25 14,7 605 8,6 1075 11,6

om gehuwden (65%). Mensen zonder deze sociale context komen
naar verhouding meer voor onder mensen met een psychose of een
verslaving (62%). De aan- of afwezigheid van die sociale context
heeft op zich weer consequenties voor de behandeling. We kunnen
hier natuurlijk geen uitsluitsel geven over de kwestie van 'oorzaak
of gevolg' van deze sociale context.

Het circuit van de jeugdigen

Zoals bekend is het psychiatrische circuit voor de jeugd betrekke-
lijk beperkt. Er zijn weinig jeugdpsychiatrische bedden, terwijl de
poliklinische zorg door het MOB en de JPD wordt geleverd. Moge-
lijk wordt een aantal problemen op psychisch gebied bij de consul-
tatiebureaus of de schoolgeneeskundige diensten min of meer onge-
merkt opgevangen, of wel opgemerkt en vroegtijdig doorgezonden
naar de pedagogische diensten of de zwakzinnigenzorg. Dit zou een
verklaring kunnen zijn voor het feit dat de leeftijdsklasse van 0 tot
en met 10 jaar ver onder het gemiddelde blijft. Aan ons register
werken alleen de zwakzinnigeninrichtingen mee, evenals de polikli-
niek van één daarvan.
Uit epidemiologisch onderzoek over de gehele wereld is bekend dat
de meer traditionele psychopathologie pas in de adolescentie de
kop begint op te steken. We vinden dat feit weerspiegeld in figuur
2, waarin de balk voor de leeftijdsklasse van 10 tot 20 jaar het ge-
middelde begint te naderen. Het vroegtijdige selectieproces van
onze op schoolonderwijs georiënteerde maatschappij heeft dan al
plaatsgevonden. De meeste minder dan normaal begaafde mensen
zijn met hun problemen intussen in een ander circuit van de hulp-
verlening, dat buiten ons register valt, terechtgekomen. Dit toont
nog eens aan dat de hoogte van de balken in figuur 2, die we in dit
artikel tenminste representatief achten voor de hulpvraag, mede
door de omvang en de differentiatie van het aanbod wordt bepaald.
Een ander probleem bij het onderzoek van het circuit voor de jeug-
digen betreft de classificatie van de aanleiding tot contacten met de
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GGZ. De diensten achten het veelal onjuist uitsluitend het kind een
diagnose te geven, omdat zij de verwikkelingen in het gehele gezins-
systeem als de aanleiding zien. Voor een systeemdiagnose bestaat
momenteel echter geen algemeen aanvaarde classificatie, terwijl
het de medewerkers in het kader van de registratie veelal aan de
nodige woorden ontbreekt om tot een eigen beschrijving te komen.
Dit heeft weer tot gevolg dat het niet komt tot de ontwikkeling van
een classificatiesysteem dat bijvoorbeeld gekoppeld kan worden
aan de aard van de behandeling, die, zoals we verderop zullen zien.
meestal veel intensiever is dan in de ambulante GGZ voor volwas-
senen. Zou uit die classificatie bijvoorbeeld blijken dat het systeem
bij bepaalde, veelvuldige problemen vaker het aangrijpingspunt van
een behandeling vormt dan het kind zelf, dan zou dit belangrijke
gevolgen hebben voor de planning. De instellingen zouden dan na-
melijk duidelijk kunnen maken dat zij weliswaar moeten beschik-
ken over diagnostische faciliteiten voor jeugdigen, maar daarnaast
ook over faciliteiten voor de behandeling van de volwassenen die
deel uitmaken van hun systeem. Voorlopig moeten we het echter
nog met gebrekkige informatie stellen.
Er waren gedurende de vier jaar van ons onderzoek 356 inschrij-
vingen van jeugdigen, ofwel 19% van het totale aantal nieuwe
cliënten. Figuur 2 toont ons (zie ook tabel 1) één kwetsbare groep,
namelijk die van gehuwde jonge vrouwen. Terwijl de kans op een
contact met de GGZ voor volwassen gehuwden doorgaans kleiner
dan gemiddeld is, geldt dit blijkbaar niet voor zeer jeugdige gehuw-
de vrouwen. In onze cultuur, waar een huwelijk op jonge leeftijd
tot de zeldzaamheden behoort, is het verband tussen huwelijk en
psychische morbiditeit kennelijk bij volwassen vrouwen anders dan
bij jonge vrouwen.

Tabel 8: Inschrijvingen per aanleiding en aantal met slechts één ambulant
contact

klachten:

0-9 jr 10-19 jr
aantal met
één contact

angst 5 14 2
lichamelijke klacht 5 10 3
depressie 1 5 1
suïcidaal 7 1

overige klachten 11 6 1
problemen:

werk 3 1
relatie 19 33 7
seksualiteit 4
opvoeding 58 81 19
delinquentie 6 2

overige problemen 11 15 1
diverse aanleidingen 6 10 4
onbekend 14 32 6

totaal 130 226 48
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Tabel 8 laat onze poging tot een indeling van de aanleiding tot het
contact zien, met per aanleiding het aantal jeugdigen met slechts
één enkel contact met de GGZ gedurende het jaar volgend op de
inschrijving in het register. Zoals in de tabel is te zien hebben we
geprobeerd de aanleidingen te onderscheiden in klachten betreffen-
de het individu en problemen die meer zijn situatie beschrijven. Het
blijkt dat relatie-problemen, evenals opvoedingsproblemen die per
definitie in een relatie thuishoren, inderdaad een belangrijke rol
spelen. Eenmalige contacten komen bij alle aanleidingen voor.
In tabel 9 is te zien bij welke instelling de hulpvraag in eerste in-
stantie terechtkomt. De GGZ toont zijn specificiteit in deze tabel
tot aan het tiende levensjaar, daarna vervaagt deze enigszins. Een-
malige contacten komen bij elke instelling voor. Overigens hadden
we verwacht dat voor de 10-19 jarigen, naast het MOB of de JPD,
de SPD een belangrijke rol zou gaan spelen omdat deze drie voor-
zieningen tot dezelfde overkoepelende organisatie behoren. Blijk-
baar wordt de hulpvraag uiteindelijk anders gericht of is het hulp-
aanbod tenslotte minder gekoppeld dan het organisatorisch ver-
band doet veronderstellen.

Tabel 9: Instelling via welke de jeugdigen werden ingeschreven

0-9 jr 10-19 jr
aantal met
één contact

SPD 1 4 —
PZ-polikliniek — 22 4
PAAZ-polikliniek — 8 3
CAD — 13 1
IMP — 1 1
JPD/MOB 112 153 31
PZ — 4 —
PAAZ — 10 —
verslavingskliniek — 1 —
overige* 17 10 8

totaal 130 226 48

• Voornamelijk de polikliniek van een zwakzinnigeninrichting.

Tabel 10 geeft de patronen van zorg te zien. Het kleine aantal op-
namen springt onmiddellijk in het oog, evenals het betrekkelijk gro-
te aantal jeugdigen in vergelijking tot de volwassenen, dat intensie-
ve zorg krijgt (tenminste éénmaal per twee weken).
De bovenstaande tabellen lichten slechts een tipje van de sluier
over het circuit voor jeugdigen op. Een meer individuele hulpvraag
werd bij tenminste 17% van de jongste leeftijdsklasse geregistreerá
en bij 18% van de daaropvolgende. Het hulpaanbod omvat vaker
dan bij volwassenen tamelijk frequente ambulante contacten en
minder vaak opnamen. Eenmalige contacten zijn er even vaak als
bij volwassenen.
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Tabe110: Patronen van zorg in het circuit van jeugdigen

patroon van zorg
gedurende eerste jaar
frequentie	 duur

éénmalig contact
< / x per 2 weken < 3 maanden
<1 x per 2 weken > 3 maanden
> 1 x per 2 weken < 3 maanden

1 x per 2 weken > 3 maanden
opname plus ambulant contact
alleen opname

totaal

Discussie

0-9 jr 10-19 jr

18 30
14 25
58 85
18 34
18 28

— 12
4 12

130 226

Voor zover men in de GGZ tot registratie van cliënten en de aan
hen bestede zorg komt, heeft deze meestal de volgende kenmerken:
— zij weerspiegelt uitsluitend wat er binnen één instelling of organi-
satie gebeurt;
— jaarlijks kan slechts het totale aantal nieuwe cliënten en vervolg-
contacten worden gegeven;
— de cijfers zijn vaak niet te betrekken op de bevolking omdat deze
niet is omschreven; en
— het dubbel tellen van personen die bij verschillende instellingen
aankloppen, kan niet worden voorkomen.
Om de aangemelde hulpvraag vanuit een omschreven bevolking te
meten en om uitspraken te kunnen doen over het hulpaanbod van
de GGZ, hebben we in dit artikel gebruik gemaakt van de bijzon-
dere eigenschappen van ons register:
— het weerspiegelt wat er gebeurt binnen alle instellingen die geeste-
lijke gezondheidszorg leveren aan een nauwkeurig omschreven be-
volking; en
— het weerspiegelt wat elke patiënt of cliënt in dit GGZ-netwerk
meemaakt zonder dubbeltellingen, omdat na zijn inschrijving alle
volgende contacten van een cliënt per individu worden gekoppeld.
Door deze eigenschappen werden we in staat gesteld iets te zeggen
over het optreden van psychische stoornissen in een bevolking, ge-
meten als de geregistreerde hulpvraag (administrative incidente);
en over het hulpaanbod, gemeten als het patroon van zorg dat ge-
durende het eerste jaar na zijn inschrijving aan elke cliënt of patiënt
werd geleverd. Door de informatie van vier achtereenvolgende ja-
ren te middelen en de verschillende kenmerken van de ingeschre-
venen en de bevolking te bestuderen, waren we in de gelegenheid
iets te zeggen over het risico of de kans op een contact met de GGZ
van verschillende groeperingen, en vervolgens over iemands kans
op een bepaald soort zorg zoals een opname.
Onze bevindingen hebben in ieder geval twee beperkingen. In de
eerste plaats kan een volgens ons kleine kans op een contact met de
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GGZ in feite neerkomen op een hoge drempel bij de GGZ waar-
door een wel degelijk bestaande stoornis niet in ons register is te-
rechtgekomen. In de tweede plaats kan de verwevenheid van hulp-
aanbod en hulpvraag ook bij een door ons geregistreerd verhoogd
risico de werkelijkheid versluieren, bijvoorbeeld doordat de drem-
pel voor bepaalde problemen zo laag is dat de contacten die tot re-
gistratie leidden nauwelijks onder de noemer van een geestelijke
stoornis thuishoren. Tenslotte moeten we oppassen met causale
uitspraken. Het risico van gescheiden personen op een contact met
de GGZ bleek bijvoorbeeld groot, maar zonder verdere gegevens
weten we allerminst of een scheiding leidde tot een geestesziekte,
dan wel een geestesziekte tot een scheiding, of dat beide afhankelijk
waren van een derde variabele. Met deze restricties in gedachten
willen we toch proberen het in de aanvang geschetste dilemma van
de planner in de GGZ voor de drie beschreven circuits wat toe te
spitsen.

De planningscirkel voor bejaarden
(b) De doelstelling zou op grond van onze inventarisatie een ver-
mindering moeten inhouden van het aantal hoogbejaarden dat af-
hankelijk is van de GGZ (c.q. een vermindering van het promil-
lage).
(c) Als prioriteit zouden we een vermindering kunnen kiezen van
het aantal hoogbejaarden in de intra-murale zorg.
(d) Aangezien het om het voorkomen ervan bij hoogbejaarden gaat
zouden we onze strategie vooral op de minder bejaarden van 70-79
jaar kunnen richten. Er zijn dan twee strategische lijnen uit te zetten.
De eerste richt zich op een verandering van de opvattingen in de
directe omgeving van de bejaarden, die veel meer aandacht zouden
moeten kunnen opbrengen voor de relatie-problemen en de een-
zaamheid van bejaarden en voor hun behoud in het eigen milieu.
De tweede zou zich moeten richten op een verandering van de ge-
specialiseerde sociale psycho-geriatrische zorg, die blijkens onze
bevindingen meer frequente ambulante hulp zou dienen te bieden,
met meer mogelijkheden voor psychiatrische diagnostiek en thera-
pie.
(e) De uitvoering van de veranderingen vraagt om voorlichtings-
programma's voor het publiek en de gezondheids- en welzijnszorg.
De tweede lijn van onze strategie vraagt om een personeelsuitbrei-
ding van de sociale psycho-geriatrische diensten, onder andere met
psychiaters.
(f) Voor de evaluatie van de verandering behoeven we indicatoren
zoals verschuivingen in de patronen van zorg voor 70-79 jarigen en
een vermindering van de ratio-getallen van opgenomen hoogbe-
jaarden, beide gekoppeld aan cijfers die de veranderingen in de per-
soneelsformatie van de sociale psycho-geriatrische zorg weergeven.

De planningscirkel voor volwassenen
Onze inventarisatie toont onder andere een veelheid aan voorzie-
ningen met, voor zover wij dat konden bestuderen, weinig opmer-
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kelijke onderlinge verschillen in de patronen van zorg en diagnosti-
sche groeperingen die zij bereiken.
(b) Meer samenhang tussen en minder overlappen van de diverse
voorzieningen zouden een meer gerichte en minder toevallige keuze
van cliënt en verwijzer bevorderen.
(c) Meer samenhang tussen meer specifieke vormen van ambulante
zorg verdient ons inziens prioriteit. Terwijl iedere voorziening van
alles een beetje schijnt te doen, kunnen we vaststellen dat er grof-
weg twee belangrijke groeperingen cliënten zijn: de groep die nog
steeds tot het gezinssysteem behoort (56 procent van alle volwassen
cliënten) en de iets kleinere, maar zeer kwetsbare groep van mensen,
die voor het merendeel alleen staan. Deze groeperingen vereisen
een verschillende benadering.
(d) Het lijkt ons een zinvolle strategie om 'alle' poliklinische GGZ-
voorzieningen deel te laten uitmaken van het RIAGG, ook de poli-
klinieken van de psychiatrische ziekenhuizen.
(e) Een eerste stap zou zijn alle poliklinische voorzieningen in het
huidige RIAGG-overleg te betrekken.
(f) De evaluatie is in zoverre gemakkelijk dat hij slechts een 'datum'
vereist waarop men zich te richten heeft bij de totstandkoming van
het RIAGG. In tweede instantie kan er gezocht worden naar indi-
catoren in de patronen van zorg en de diagnostische verdeling voor
de evaluatie van het feitelijke functioneren van een RIAGG.

De planningscirkel voor de jeugd
Voor een goede planning van de GGZ voor jeugdigen vinden we
onze kennis te gering. Er missen teveel stukjes in de legpuzzel.
Een eerste belangrijke vraag is die naar het optreden en voorko-
men van psychische stoornissen in de jeugdige bevolking, dat wil
zeggen in hun twee belangrijkste milieus: in het gezin en op school.
Een tweede vraag betreft de opvang van psychische problematiek
buiten de door ons in het onderzoek betrokken GGZ-instellingen
om. Een derde vraag richt zich op de diagnostiek van de proble-
men. Hoe belangrijk is bijvoorbeeld de systeem-diagnostiek in pro-
gnostisch en therapeutisch opzicht? In het antwoord kan een para-
dox schuilen, als zou blijken dat het belang ervan groot is. In dat
geval zouden MOB en JPD vooral in staat moeten zijn met volwas-
senen te werken.
Bij de jeugd komen we niet veel verder dan een inventarisatie van
vragen.

In onze streken is het probleem hoe de paraplu opgestoken te hou-
den zodanig dat hij niet alleen bescherming biedt tegen een specta-
culaire plensbui, maar ook tegen de gestaag vallende regen.
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