
‘De Chinese ggz-instelling heeft multidisciplinair werken en een verpleegplan ingevoerd, aangepast aan de eigen werkwijze en cultuur’
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In juni bracht een groepje van vier Chinese zorgverleners en een ambtenaar een bezoek aan GGZ inGeest. Het is 

onderdeel van een al jarenlang bestaand samenwerkingsverband tussen de ggz-instelling en een psychiatrisch 

ziekenhuis in de gemeente Suzhou.

Leren over grenzen heen

Met licht vermoeide gezichten zitten ze die morgen te 

luisteren naar Ed van den Brekel, sociaal-geriater en spe-

cialist ouderengeneeskunde. De vorige avond ingevlogen 

uit China, staat hen een druk, zevendaags programma te 

wachten. Van den Brekel is verbonden aan het Mathilde 

Wibauthuis van GGZ inGeest, een huis voor (oudere) men-

sen met een psychiatrische aandoening. Van den Brekel 

vertelt over de wijze van behandelen bij GGZ inGeest.  

Een behandeling die we in Nederland herstelgerichte 

zorg noemen. Zorg waarbij niet de ziekte centraal staat, 

maar dat wat de persoon in kwestie aan mogelijkheden 

heeft. De medische behandeling vormt slechts een onder-

deel van het aanbod aan diensten om mensen weer zelf-

redzaam te maken. Dat is wellicht het grootste verschil 

met de situatie in China: daar staat de ziekte centraal  

en is de beperking van de patiënt het uitgangspunt voor 

diens behandeling. Het is wellicht het belangrijke ver-

schil, maar niet het enige. De situatie van het psychia-

trisch ziekenhuis daar en dat van GGZ inGeest in 

 Amsterdam en omstreken, is 

nauwelijks vergelijkbaar. Maar er is al veel veranderd de 

laatste jaren in China, mede als gevolg van de samenwer-

king met GGZ inGeest. 

Bezoek Chinese ggz 
aan GGZ inGeest

Hoe het begon
De behoefte in China aan kennis over de wijze waarop 

elders in de wereld zorg wordt verleend aan psychia-

trische patiënten, was en is groot. Maar uitwisselingen 

naar hier of vanuit hier naar daar waren niet gemakkelijk 

te realiseren. Het zou nog tot 2008 duren voordat een dele-

gatie van GGZ inGeest (toen nog GGZ Buitenamstel gehe-

ten voordat het fuseerde met GGZ de Geestgronden) een 

bezoek bracht aan Suzhou, een plaats gelegen zo’n 80 kilo-

meter onder Shanghai. De schok was groot. Het ziekenhuis 

bood officieel plaats aan ongeveer 220 patiënten, terwijl 

het meer dan 400 mensen herbergde. Het ziekenhuis is één 

van de twee psychiatrische ziekenhuizen op een gebied 

van 12 miljoen mensen. 

Gekleurde joggingpakken
Directeur ouderenzorg Jan Willem Pijpers: ‘Mensen liepen 

in een soort pyama’s. De onbekendheid met psychiatrische 

ziektebeelden maakte dat het verwarde, soms agressieve 

gedrag van bijvoorbeeld schizofrene patiënten niet direct 

als ziekte werd herkend. De behandeling bestond voorna-

melijk uit het verstrekken van medicijnen. Twee keer per 

dag kwam een psychiater daarvoor langs.’ 

Het jaar erna, in 2009, kwam een delegatie uit Suzhou hier 

naartoe. De behoefte aan informatie was groot, herinnert 

Pijpers zich. ‘Deze mensen waren en zijn als sponzen, zo 

veel vragen stellen zij. Ze zouden het graag anders doen, 
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maar weten niet hoe.’ In 2010 is een delegatie van GGZ in-

Geest weer naar Suzhou geweest. Anneke Rippe, Manager 

Opname Ouderen Valeriuskliniek, is er zelfs twee maanden 

gebleven. Rippe adviseerde op verzoek van het ziekenhuis 

over het werken met verpleegplannen en het invoeren van 

een multidisciplinaire aanpak. 

De contacten over en weer hadden al veel opgeleverd. ‘Niet 

langer liepen de patiënten in de “pyama’s” in de rondte.  

Die waren ingeruild door gekleurde joggingpakken. Na ie-

dere douchebeurt kregen groepjes mensen een andere 

kleur joggingpak aan; ze hadden er een systeem van ge-

maakt zodat ze konden bijhouden of mensen regelmatig 

onder de douche gingen.’

Hoogste in rang
En nu is het 2011. De beurt aan de Chinezen om weer 

naar Nederland te komen. Een ander team dan de vorige 

keer; de Chinese overheid ziet er streng op toe dat het 

privilege ‘reizen naar het buitenland’ evenredig over me-

dewerkers wordt verdeeld. Voor deze vijf Chinezen zijn 

twee uitnodigingen uit Europa nodig. Jan Willem Pijpers 

heeft daarom contact gezocht met een ziekenhuis in 

Frankfurt. Frankfurt wordt daarom ook aangedaan. 

De overige vijf dagen staat een vol programma in Am-

sterdam, Haarlem en Hoofddorp op het programma. De 

ervaringen van eerdere bezoeken maken dat voor dit 

werkbezoek goed is na gedacht over allerlei vormzaken. 

Pijpers: ‘Belangrijk is wie de hoogste positie heeft. Die 

moet met de meeste egards worden behandeld. Het eten 

hebben we de vorige keer wat onderschat. Een luxe 

broodtafel kon op weinig enthousiasme rekenen en de 

Hollandse medium-doorbakken biefstuk werd na een 

half uur kauwen op de eerste hap, bijna onaangeroerd 

terzijde geschoven.’

Zorg op afstand
Werd in het vorige werkbezoek vooral de klinische oude-

renzorg belicht, voor dit werkbezoek staat de klinische en 

ambulante zorg op het programma. Gezien de snel toene-

mende vergrijzing in China en de eenkindpolitiek – waar-

door de zorg voor dementerende ouders niet door het eni-

ge kind kan worden gedaan –, is er een grote behoefte 

aan informatie over zorg op afstand. Als Ed van den Bre-

kel vertelt over herstelgerichte zorg, lijkt het kwartje niet 

meteen te vallen. De activiteiten die GGZ inGeest aan-

biedt, van zingen tot vrijwilligerswerk, lijken te worden 

gezien als extraatje. 

Van den Brekel benadrukt nog maar eens dat activiteiten 

deel uitmaken van het integrale aanbod om mensen op 

maat te helpen herstellen. Het Mathilde Wibauthuis is in 

principe een doorgangshuis, het is niet de bedoeling dat 

mensen er voor langere tijd wonen. Een van de uitzonde-

ringen is Ria. Zij leeft hier al 13 jaar. Ze woont hier al zo 

lang omdat ze het naar haar zin heeft. Hier gaat het goed; 

Jan Booij Advies verbindt en begeleidt gezondheids
zorgorganisaties in China (Suzhou) en Europa.  
Dat leidde in 2008 tot samnwerking tussen GGZ 
 InGeest en Suzhou Psychiatric Psychiatric Welfare 
Home (ggz). Dit jaar gevolgd door een uitwisselings
programma tussen het Frankfurter Verband met het 
Suzhou Social Welfare Home (ouderenzorg). Sinds kort 
is er een traject gestart waarin organisaties met be
trekking tot de zorg aan mensen met een verstandelij
ke beperking samenwerken. 
De betrokkenheid met Suzhou en de samenwerking 
met de verschillende zorgorganisaties bestaat sinds 
eind jaren negentig vanuit de GDVV groep (Den Haag). 
In die jaren zijn veel ontwikkelingen in gang gezet op 
het gebied van kwaliteitszorg, HRM, management, ar

chitectuur & design, behandeling, rechten van de pati
ent en cliënt, medezeggenschap, et cetera. Samen
werking is gebaseerd op wederkerigheid, vanuit de 
overtuiging dat alle partijen van elkaar leren en 
 gebeurt door uitwisseling via werkbezoeken. 
Zoals alles in China ontwikkelt óók de gezondheidszorg 
zich razendsnel. Het land staat voor grote vraagstukken. 
Door de booming economie, de éénkindpolitiek en de 
daaruit volgende snelle vergrijzing ontstaan er heel 
nieuwe vragen. Ook op het gebied van gezondheids
zorgsystemen, financiering, verzekering en indicatie
stelling zijn er steeds meer vragen die aan ons worden 
gesteld. Kortom kansen voor de kennis die binnen de 
Nederlandse gezondheidszorg is ontwikkeld. 
Meer weten: www.janbooij.nl

‘Deze mensen waren en zijn als sponzen, zo 
veel vragen stellen zij. Ze zouden het graag 
anders doen, maar weten niet hoe’
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verhuizen zou haar te veel verstoren. Ria heeft speciaal 

opgeruimd voor het bezoek. De Chinezen kijken hun ogen 

uit. Al die schilderijtjes aan de muur en planken met 

snuisterijen; frivoliteiten die in China ongewoon zijn. Al 

blijken er sinds het allereerste bezoek nu planten bij hen 

in de gangen te staan. De fotocamera’s klikken driftig. 

Van den Brekel vertelt over de zelfredzaamheid van Ria. 

Want al woont ze permanent in het Mathilde Wibaut-

huis, een zo zelfstandig mogelijk leven is ook voor haar 

het streven. ‘Ria heeft schizofrenie. Ze weet heel veel van 

haar eigen ziekte. Symptomen dat het even minder gaat, 

herkent ze. Dan komt ze naar mij toe en kijken we of we 

haar medicijnen opnieuw moeten instellen.’ Een andere 

bewoner is Victoria. Zij kwam met een zware depressie 

binnen. Inmiddels werkt ze als vrijwilliger bij een ande-

re locatie van GGZ inGeest, als begeleider bij de creatie-

ve activiteiten. Zo werkt zij actief aan haar terugkeer 

naar huis. 

Buiten de muren
Een belangrijk onderdeel van de visie op zorg is dat het 

Mathilde Wibauthuis midden in de maatschappij staat en 

zelfs letterlijk middenin een woonbuurt. Coördinerend ac-

tiviteitenbegeleider Mascha Diependaal - Teunissen vertelt 

dat er veel contact met de omgeving is. ‘We helpen bijvoor-

beeld met de Kerstviering op de lagere school in de buurt. 

Ook onze reguliere activiteiten vinden zoveel mogelijk 

 buiten de muren van ons huis plaats.’ 

Ed van den Brekel: ‘In onze behandelwijze vormen body, 

mind en society een drie-eenheid. Voor alledrie moet aan-

dacht zijn. We proberen ook zo veel mogelijk aan te slui-

ten bij een normaal dagritme, gelijk aan mensen in de 

omgeving.’ Maar kijk uit, zal Jan Willem Pijpers na afloop 

zeggen. ‘Door de  bezuinigingen in Nederland worden we 

gedwongen te beknibbelen op de behandeling. In feite 

komt dit integrale behandelconcept ook hier op de tocht 

te staan.’ 

Als na uitleg en rondleiding de excursie van deze morgen 

ten einde is en er een copieuze lunch staat te wachten in 

een nabijgelegen Chinees restaurant, wordt er in het Ma-

thilde Wibauthuis gezongen. Veel bewoners doen mee en 

hebben zichtbaar plezier. Het kost de Chinezen en Neder-

landers weinig moeite om met een glimlach op het gezicht 

het gebouw te verlaten.
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’Psychiater Yang Wang en vice-voorzitter Cai Juan Gu 
praten met een patiënt van GGZ InGeest’
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Wat kan een Chinese ggz-instelling uit Suzhou leren van 

de Nederlandse ggz-instelling inGeest? Zorgmarkt sprak 

met Yang Wang (psychiater) en Cai Juan Gu (vice-direc-

teur) van het Suzhou Psychiatric Welfare Home (SPWH)  

die beiden deel uitmaken van de Chinese delegatie die 

 onlangs GGZ InGeest bezocht. 

Het gesprek loopt soms wat moeizaam. Yang Wang pro-

beert zo goed mogelijk uit te leggen hoe de Chinese ggz-

zorg is georganiseerd en wat bijvoorbeeld de rol van de 

overheid daarin is, maar af en toe is er een misverstand  

en is toelichting nodig. Dan is het makkelijk dat Anneke 

Rippe – Manager Opname Ouderen Valeriuskliniek en als 

adviseur twee maanden werkzaam geweest in het psychia-

trisch ziekenhuis in Suzhou – erbij is en verduidelijking 

kan geven. Yang Wang pleegt af en toe ruggenspraak met 

Cai Juan Gu, die het Engels minder goed machtig is.

Bij ons vergeleken staat de Chinese ggz nog in de kinder-

schoenen. Zorg aan patiënten met psychische problemen 

wordt doorgaans intramuraal gegeven in middelgrote en 

grote psychiatrische ziekenhuizen. Het ggz-ziekenhuis van 

Yang Wang heeft 429 patiënten, verdeeld over twee man-

nen-, één grote vrouwen-, een ouderen- en sinds kort een 

kinderafdeling. Omdat er in verhouding weinig verpleeg-

kundigen zijn in relatie tot het aantal patiënten is de zorg 

niet “op maat”. 

De nadruk ligt op medische zorg; er is vooral aandacht voor 

wat de patiënt niet kan, minder voor wat hij wel kan. Daar-

door worden er ook minder activiteiten aangeboden. Dat 

heeft volgens Wang ook te maken met de hoeveelheid pati-

enten; er is domweg niet voldoende personeel om iedereen 

activiteiten aan te bieden. 

Wang geeft aan dat in zijn ziekenhuis –binnen de beperkte 

mogelijkheden- wel activiteiten worden georganiseerd zoals 

zingen, lichamelijke oefeningen doen of “eenvoudig” koken. 

Dat laatste is met nadruk eenvoudig. Want de Chinese over-

heid kijkt over de schouders mee en ongelukken van patiën-

ten door bijvoorbeeld een scherp mes of een open vuur, 

worden  bestraft. Dat is ook de reden dat mensen met 

zwaardere aandoeningen niet meedoen. Zij vormen een te 

groot risico, aldus Wang.  

Waarin de Chineze ggz ook fundamenteel verschilt van die 

van ons is dat in China mensen gedwongen behandeld 

kunnen worden, als de familie daar aanleiding toe ziet.  

Als er geen familie is, dan kan de gemeente dwingen tot 

een behandeling. In Nederland kennen wij wel gedwongen 

opnames, maar  vrijwel geen gedwongen behandeling. 

 Omdat zorg voor klinische ggz-patiënten waarvan de fami-

lie dat niet kan betalen door de overheid wordt vergoed,  

is deze stap makkelijker te nemen. Makkelijker dan er bij-

voorbeeld voor te kiezen om iemand thuis te houden, want 

dan moet de familie voor een groter deel van de kosten van 

de behandeling opdraaien.

 Leren van elkaar
Van de bijna vijf jaar dat de uitwisseling plaatsvindt, heeft 

de Chinese ggz-instelling het meeste geleerd. Al zijn er 

voor GGZ InGeest ook verschillende leermomenten ge-

weest. Rippe: ‘Vooral de zeer betrokken wijze waarop het 

Chinese personeel met de patiënten omgaat en hun leer-

gierigheid heeft grote indruk gemaakt.’ Wat de Chinese 

ggz-instelling betreft, zij hebben vooral praktische zaken 

van GGZ InGeest geleerd. Zo hebben ze multidisciplinair 

werken en een verpleegplan ingevoerd, aangepast aan de 

eigen werkwijze en cultuur. Tot die tijd observeerde men 

niet op psychiatrische observatiepunten, zoals slaappatro-

nen, gedrag en stemmingswisselingen. Daardoor was men 

niet altijd in staat om goed op de hulpvraag aan te sluiten. 

Een ander leerpunt is de wijze van werken. Wang: ‘We heb-

ben gezien hoe gestructureerd men hier bij GGZ InGeest 

werkt. Dat is iets wat wij proberen na te streven.’ 

Heel pril is nog het initiatief om ggz-zorg in de wijk te  

geven. Naar voorbeeld van de Nederlandse ggz-instelling. 

Doordat de zorg voor de meeste patiënten in het zieken-

huis van Wang betaald wordt door de overheid is er een 

negatieve prikkel om patiënten thuis of in een zogenaamd 

community center (een soort buurthuis, red.) zorg te geven. 

Dan is een groter deel van de kosten, zoals eerder gezegd, 

voor de patiënt zelf. Dat geldt dan met name voor de be-

handeling. Medicijnen komen altijd voor rekening van de 

patiënt zelf, of dat nu in een ziekenhuis of in een wijk is. 

Sinds een aantal jaren streeft de Chinese overheid ernaar 

om iedere burger een zorgverzekering te geven. 

Ondanks het feit dat er problemen kunnen zijn met de be-

kostiging van de zorg, ziet Wang in dat sommige patiënten 

beter thuis kunnen wonen en zorg kunnen ontvangen in het 

buurthuis. ‘Mensen die bij ons zijn ontslagen of die kortdu-

rende zorg nodig hebben zijn beter af als ze thuis wonen. 

Voor hun behandeling gaan ze dan naar het community cen-

ter waar psychiaters en verpleegkundigen hun verzorgen.’ 

Wang is tevreden, maar hij beseft dat er nog veel moet ge-

beuren. ‘Met één zorgcentrum in de wijk is er nog een lan-

ge weg te gaan.’ 

De psychiater en de vice-directeur zijn verheugd over de sa-

menwerking. Ze hebben van dit bezoek aan GGZ InGeest, 

dat voornamelijk in het teken stond van ambulante zorg, 

veel geleerd. Cai Juan Gu  heeft vooral gezien hoe goed GGZ 

InGeest is georganiseerd en hoe gestructureerd men te werk 

gaat. Dat gaat ze zeker aanpakken in China. Wang gaat, zo-

als hij zelf zegt, naar huis met een hoofd vol  ideeën. ‘Er  is 

niet werkelijk een verschil in hoe wij en jullie kijken naar  

een ggz-patiënt. In China staat men er misschien minder 

open voor, maar ook wij hebben het beste met hem of haar 

voor. Ik wil vooral zo goed mogelijke zorg bieden aan mijn 

patiënten. GGZ InGeest is hiervoor een  inspiratiebron.’ |

Psychiater Yang Wang:

‘Wij willen de best mogelijke zorg geven’


