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Raadsinformatiebrief sluiting GGZ-kliniek Weert

Voorstel

1. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief
2. De raadsinformatiebrief te sturen aan de raad

Inleiding

In "De Limburger" van 3 december jl. wordt gemeld dat Vincent van Gogh voor geestelijke
gezondheidszorg per 1 februari 2017 stopt met het aanbod van 30 klinische bedden in
Weert. Wij zijn op 29 november jl. geÏnformeerd over dit voornemen.

Vincent van Gogh heeft besloten het ambulante zorgaanbod in de regio Weert uit te
breiden en te verstevigen, in samenwerk¡ng met (lokale) ketenpartners. Dit zorgaanbod
sluit aan bij het zorginhoudelijke inzicht dat een thuisbehandeling de voorkeur heeft boven
een klinische opname, vanwege de mogelijke schadelijke (neven-)effecten van een
opname. De beweging vindt plaats in combinatie met een concentratie van klinische zorg
en expertise in Venlo en Venray.

Beoogd effect/doel

Het doel van de raadsinformatiebrief is om de raad te informeren over de huidige
beweging waarin de GGZ-kliniek in Weert sluit.
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1.1 In de raadsinformatiebrief wordt de getmeenteraad over de huidige beweging op de
hoogte gebracht.

1.2 De raadsinformatiebrief licht de ingezette beweging voldoende toe.

1.3 In de raadsinformatiebrief worden de zorgen omtrent deze beweging voldoende naar
voren gebracht.

Känttekên¡ngen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Communicatie/participatie

Niet van toepassing

Overleg gevoerd met

Intern:

Frank van Beeck, beleidscoördinator OCSW
Marianne Schreurders, communicatieadviseur
L¡set Spreuwenberg, communicatieadviseur

Extern:

Max Visser, directeur zorg SJG Weert
Frans van der Vranden, Chief Health Officer / Lid bestuursteam Vincent van Gogh
Henk Verstappen, manager Intensieve Zorg Thuis en Kliniek & Jeugd GGZ

Bijlagen

Raadsinformatiebrief sluiting GGZ-kl i niek Weert
Krantartikel Dagblad de Limburger 03 december 2016 'Beter voor de cliënt'
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GEMEENTE vtIEERT

Aan de gemeenteraad van de gemeente Weert
Wilhelminasingel 101
6001 GS WEERT

Weert, 6 december 2016

Onderwerp : Sluiting GGZ-klinÍek Weert

Geachte leden van de gemeenteraad,

In "De Limburger" van 3 december jl. wordt gemeld dat Vincent van Gogh voor geestelijke
gezondheidszorg per 1 februari 2017 stopt met het aanbod van 30 klinische bedden in
Weert. Wij zijn op 29 november jl. geïnformeerd over dit voornemen. In deze brief leest u
daar meer over.

Zarginnovatie
Vincent van Gogh heeft al eerder aangegeven het ambulante zorgaanbod in de regio
Weert uit te breiden en te verstevigen. Dit in samenwerking met (lokale) ketenpartners.
Dit zorgaanbod sluit aan bij het zorginhoudelijke inzicht dat een thulsbehandeling de
voorkeur heeft boven een klinische opname vanwege de mogelijke schadelijke
(neven-)effecten van een opname. Nu wordt de beweging gemaakt naar een concentratie
van klinische zotg en expertise in Venlo en Venray.

Sluiting kliniek
Dit betekent concreet dat de 30'bedden'(18 op open afdeling, 12 gesloten) in Weert
verdwijnen, Gedwongen opnames zullen in Venlo plaatsvinden.
Vincent van Gogh heeft de overtuiging dat de tljd hier rijp voor is. Cliënten met een
chronisch psychiatrisch ziektebeeld worden, ook in Weert, aljaren thuis begeleid. Deze
ambulantisering van de zorg wordt sinds 2015 aangevuld met zogenaamde Intensive
Home Treatment (IHT) en is - in combinatie met de7 x 24 uurs crisisfunctie van Met GGZ
- ook buiten kantooruren beschikbaar. Het plan is om een deel van het personeel van de
kliniek in te zetten bij deze intensieve vorm van zorg thuis. Vincent van Gogh gaat er
vanuit dat dit kan zonder gedwongen ontslagen.

Overleg
Wij zijn op 29 november jl, voor het eerst geinformeerd over het besluit van Vincent van
Gogh om de kliniek in Weert op zo'n korte termijn te sluiten. Wij hebben onze verbazing
daarover geuit. Wij hebben weliswaar geen formele bevoegdheid, maar dit besluit raakt
wel degelijk het gemeentelijke (sociale) domein.

In een eerste reactie hebben wij er begrip voor getoond dat ook de zorg voor
psychiatrische cliënten verandert. Zorg en ondersteuning zoveel als mogelijk thuis is een
ontwikkeling die ook wij nastreven, In dat opzicht juichen wij het toe dat Vincent van
Gogh ínnoveeft en dat zorgverzekeraars hiervoor ruimte bieden,
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Tegelijkertijd zijn wij kritisch vanwege het feit dat (te) veel vragen vooralsnog
onbeantwoord blijven. De gemeente en ketenpartners zijn erg laat geTnformeerd, terwijl
Vincent van Gogh juist sterk wil inzetten op lokale netwerken.
De gevolgen van het verdwijnen van bedden voor de inwoners van Weert zijn op
onderdelen nog onvoldoende uitgewerkt. Zo is nog onvoldoende duidelijk wanneer en op
welke wijze toch nog wordt voorzien in een time-outvoorziening in Weert. Ook de directeur
zorg vôn het SIG Weert - die op ons verzoek heeft deelgenomen aan het gesprek - heeft
vragen Ín hoeverre dit invloed heeft op de aanloop van patiënten bij de Spoedpost en de
druk op de beddencapaciteit van het ziekenhuís.

Zorgen over het tempo
Onze zorg blijft dan ook of deze ontwikkeling in Weert niet te snel gaat, Een persbericht
van de NOS van 2 december jl. met de titel"Psychiatrische zorg thuis in de knel" versterkt
dit gevoel. Het Trimbos-instituut concludeert, na een onderzoek in opdracht van minister
Schippers, dat de hulp aan thuiswonende psychiatrische patiënten nog niet loopt zoals was
beoogd.
In een reactie hierop beaamt Vincent van Gogh dat een goed ambulant aanbod stokt in
Nederland. Dat is ook precies waarom Vincent van Gogh (samen met verzekeraars) wil
ôantonen dat het wel kan. Vincent van Gogh start met VGZ en CZ een leertuin waarin ze
dit ambulant aanbod verder gaan opbouwen, waarmee ze in Weert al eerder zijn gestart.
Uitgangspunt is dat dit ambulante aanbod de bedden kan vervangen en dat dit zeker ook
heter is vrror de patiënt. In de berichtgeving van de NOS komt volgens Vincent van Gogh
onvoldoende tot uiting hoe ontwrichtend een opname in een GGZ-kliniek voor iemand kan
zijn. Het is (bijna) oltijd beter mensen te behandelen in de eigen context,

Het door Vincent van Gogh voorgestelde verandertraject achten wtj op zichzelf
perspectiefrijk. Het heeft echter onze voorkeur de keten actiever te betrekken in een
rustiger verandertempo, waarin meer ruimte is om alle mogelijke knelpunten van ons en
ketenpartners "aan de voorkant" op te lossen.

De directie van Vincent van Gogh neemt onze zorgen ter harte. Er lopen al diverse acties
om de transitie zorgvuldig vorm te geven, cont¡nu'iteit van zorg tc bicden en
maatschappelijke overlast te voorkomen. Het is ook voor Vincent van Gogh zaak om hier
gezamenlijk in op te trekken,

Wij zullen de ontwikkelingen nauwgezet volgen en uw raad daarover informeren.

Met vriendelijke groet,
burgemeester ders,

<;. 
_

M.H.F n
gemeentesecretaris
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@ Gopyright 2016 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt
uitdrukkelijk voorbehouden. Zaterdag, 03 december 2016

'Beter voor
de client'
ln de regio Weert zijn te veel ggz-bedden. Dat
is niet in lijn met wat het Rijk wil, maar ook niet
goed voor de patiënt, vindt instituut Vincent
van Gogh.

WEERT/VENLO DOOR
ERIC SEUREN

De zorg voor ggz-patiënten in de re-
gio Weert loopt achter. Geestelijke
gezondheidszorg (ggz) elders is veel
moderner en eþntijdser, aldus Jo.
lande Tähuis, bestuursvoorzitter
van Vincent van Gogh. Met dat in
het achterhoofd nam de ggz-instel-
ling die in Noord- en Midden-Lim-
burg opereert, de PAAZ-afdeling
(psychiatrische afdeling algemeen
ziekenhuis) in het ziekenhuis van
Weert over:
Erwerd meteen werk gemaakt van
het opzetten van een ambulant
zorgnetwerk in de regio voor zowel
de lichte als zeer zware zorg. Niet
meer in de vorm van klinieken,
maar b[i de mensen thuis. Tljhuis:
,,De kliniek is niet de juiste omge-
ving meer. We zijn er door eþn er-
varing en studies inmiddels wel
achter dat je daar niet beter van
wordt. Alleen in het uiterste geval
helpt het. Maar thuis behandeld
worden leidt toch echt tot het beste
resultaat. Bovendien wordt er met
thuisbehandelingen ook juist veel
vaker een crisissituatie voorko-
men.tt
En nu de ambulante zorgin de regio
Weert volgens Vincent van Gogh
dus op peil is, komt er een einde aan
een tädperk. De oude PA.M-afde-
ling inWeert gaat dicht. En snel. Per
I februari wordt de deur op slot ge-
daan. Onder de vijftien personeels-
leden heerst er onrust, want zij zien
plotsklaps hun baan in Weert ver-
dwijnen. Voþns Tijhuis wordt nie-
mand gedwongen ontslagen. ,,We
gaan met elk van hen praten om te
kijken wat ze graag zouden willen
doen. Willen ze ambulant werken of
liever in een kliniek. I¡r dat laatste
geval zullen ze voortaan wel wat
verder moeten reizen. Zorgenhier-
over snap ik heel goed. Medewer-

-

kers staan bij ons heel hoog in het
vaandel, maar patiënten staan blj
ons op één en voor hen zetten we
deze stappen."
Tijhuis benadrul¡t dat de sluiting
van de kliniek absoluut geen bezui-
nigrng betekent. Immers blljft de
ambulante zorg in de regio Weerb
bestaan, wordt er uitgekeken naar
een kleinere locatie voor tijdelijke
opvang en komt er in Venlo een af-
deling bij voor (gedwongen) crisis-
opvang. De sluiting van de kliniek is
echter ingegeven door het teveel
aan bedden in de regio. Die bedden-
reductie is door het R[ik bepaald,
onder meer vanwege de besparin-
gen die het oplevert.
Voor cliënten in Weerb betekent de
sluitingwel dat erin een crisissitua-
tie niet per definitie meer opvang is
in de regio. Ze zullen moeten uitwij-
ken naar Venlo waar Vincent van
Gogh die voorziening uit gaat brei-
den. Het betekent voor familieleden
langere reistljden, maar voþns
Vincent van G ogh zal zo' n crisisop
vang slechts incidenteel voorko-
men. Immerswaren de meestebed-
den nu al bezet door cliënten uit de
veel grotere regio Venlo.

Reageren?
eric.seuren@delimburger.nl
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