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De wetgeving binnen de GGZ heeft in de afgelopen decennia een ontwikkeling doorlopen. 
In 1994 wordt de krankzinnigenwet vervangen door de Wet Bijzondere Opnemingen in 
Psychiatrische Ziekenhuizen (B.O.P.Z.). 
In 2012 hebben de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Geestelijke Gezondheidszorg 
(GGZ) wederom met elkaar gesproken. Dit oriënterende overleg heeft als doel met elkaar te 
bespreken op welke wijze het separeren binnen de GGZ in de komende jaren verder af zou kunnen 
nemen of geheel niet meer zou voorkomen. 
Tegelijkertijd organiseerde GGZ Breburg in 2012 een startbijeenkomst, gevolgd door 
expertmeetings, met als doel met andere GGZ instellingen te bespreken hoe separeren verder kon 
worden teruggedrongen. Hieruit zijn in 2014 het Werkboek HIC (High en Intensive Care in de 
psychiatrie) en de HIC monitor tot stand gekomen. High & Intensive Care is een antwoord op de 
behoefte in de samenleving om mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren goed en 
menswaardig op te vangen en te behandelen, in een omgeving waar veiligheid en bescherming 
gecombineerd worden met respectvolle zorg en behandeling. 
Het werkboek HIC is echter geschreven om toe te passen bij normaal begaafde mensen in een 
crisissituatie binnen de GGZ. 
In Nederland zijn er ook gesloten crisis- en HIC-afdelingen binnen de psychiatrie specifiek gericht 
op cliënten met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. 
De richtlijnen vanuit het werkboek HIC kunnen niet automatisch toegepast worden in een GGZ 
setting van cliënten met een verstandelijke beperking en een IQ lager dan 85. Deze cliënten 
functioneren op een sociaal-emotioneel niveau van een half jaar tot maximaal acht jaar.  
Voor hen zal er alternatieve ondersteuning ontwikkeld moeten worden in de communicatie 
waardoor hen dezelfde rechten op informatievoorziening en participatie in hun behandeling 
geboden wordt. 
Dit is de aanleiding om een onderzoek te starten naar welke onderdelen van het werkboek HIC niet 
toepasbaar zijn voor mensen met een verstandelijke beperking met een IQ <85 en welke 
alternatieven hiervoor ontwikkeld kunnen worden waardoor deze doelgroep maximaal kan 
participeren tijdens hun verblijf op de HIC GGZ. 
 
Er is een analyse gemaakt van het werkboek HIC om de onderdelen, welke in de praktijk niet 
aansluiten op de capaciteiten van de cliënten met een verstandelijke beperking, inzichtelijk te 
krijgen. 
Parallel hieraan is onderzocht welke alternatieven er al ontwikkeld zijn en in de praktijk toegepast 
worden. 
Er heeft literatuuronderzoek plaats gevonden om bestaande kennis in kaart te brengen. Dit is 
aangevuld met expertraadpleging. Er zijn interviews afgenomen binnen gesloten crisis- en HIC 
afdelingen waar cliënten met een verstandelijke beperking verblijven en in aanvullend onderzoek 
zijn hier reguliere HIC GGZ afdelingen in meegenomen. 
Tijdens de interviews, gesprekken binnen de klinieken en de rondleidingen werd structureel 
benoemd dat het sterk uiteenlopend sociaal-emotioneel niveau en IQ van de cliënten 
medewerkers handelingsverlegen maakt. Wanneer de communicatie met een cliënt niet optimaal 
verloopt kan dit herstel in de weg staan.  
 
In dit onderzoek zijn alternatieven ontwikkeld om de onderdelen van het HIC boek, welke niet 
toepasbaar zijn voor mensen met een verstandelijke beperking met een IQ <85 op een HIC-afdeling  
binnen de psychiatrie, in de praktijk op een andere wijze te organiseren waardoor de cliënt 
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optimaal betrokken wordt en kan participeren. Deze aanpak kan door medewerkers eenduidig 
toegepast kan worden. 
 
Er is een kernkwadrant opgesteld waarbinnen het sociaal-emotioneel niveau en IQ gekaderd 
wordt. Door dit in onderdelen op te knippen geeft dit een richtlijn voor welke ondersteuning 
specifiek past bij de competenties en het sociaal emotioneel niveau van de cliënt. Dit inzicht kan 
overvraging voorkomen. 
Er is een checklist opgesteld met als doel alle documenten die betrekking hebben op de 
behandeling, wettelijk kader en de dagelijkse praktijk te bundelen. Door deze documenten te 
voorzien van bijvoorbeeld eenvoudig taalgebruik of pictogrammen, afhankelijk van de 
competenties van de cliënt, wordt de cliënt passend geïnformeerd en in staat gesteld optimaal te 
participeren. 
Uit onderzoek kwam de WKS (Willem Kleine Schaars) methodiek naar voren als best passend 
methodische ondersteuning voor optimale communicatie.  
Het werken met een eenduidige aanpak, door het kernkwadrant, de checklist en de WKS 
methodiek gezamenlijk te gebruiken, is door de betrokkenen van dit onderzoek enthousiast 
ontvangen. Het is een antwoord op de huidige handelingsverlegenheid. 
 
Een essentiële aanbeveling is om in de HIC monitor (onderdeel werkboek HIC) een criterium op te 
nemen waarbinnen beschreven staat dat er een eenduidig aanpak uitgevoerd wordt bij  cliënten 
met een verstandelijke beperking zodat zij passend geïnformeerd worden en in staat gesteld 
worden te participeren tijdens hun opname en in hun behandeling. De HIC monitor wordt 
meegenomen in PDCA cyclus waarmee het doorontwikkeld, geborgd en landelijk gedragen wordt. 
In het implementatieplan wordt uitgewerkt op welke wijze de documenten van het eenduidige 
aanpak vanaf de landelijke HIC site gedownload kunnen worden. Hiermee wordt het toegankelijk 
voor alle gesloten crisis- en HIC afdelingen binnen de GGZ. 
Met dit resultaat worden alle cliënten met een verstandelijke beperking op een HIC- afdeling 
binnen de psychiatrie landelijk volgens een solide en eenduidige wijze geïnformeerd en 
ondersteund tijdens hun opname. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Management summary 
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Over the course of the last few decades, the legislation within the GGZ (Dutch Association of 
Mental Health and Addiction Care) Care has developed.  

In 1994, the law regarding the mentally ill was replaced with the Law for Special Hospitalisation in 
Psychiatric Hospitals. 

In 2012, the Inspection of Health Care and the Dutch Association of Mental Health and Addiction 
Care (GGZ) reconvened. The objective of this initial consultation was to consider how the 
separation within the GGZ could be reduced or [prevented/avoided] altogether.  

Simultaneously, the GGZ Breburg organised a kick-off meeting, followed by expert meetings, with 
the purpose of discussing the reduction of separation with other GGZ establishments. These 
meetings resulted in the HIC (High and Intensive Care) Workbook and the HIC monitor in 2014. HIC 
is an answer to the societal need for providing proper and humane care for people in psychiatric 
distress, in an environment where safety and protection are combined with respectful treatment 
and care.   

However, the HIC Workbook has been written to apply to people of average intelligence in a crisis 
within the GGZ.   

In the Netherlands, there are also closed crisis- and HIC-departments in the psychiatric field that 
are specifically aimed at clients with a mental impairment and psychiatric problems.  

The guidelines of the HIC Workbook cannot be automatically transposed onto a GGZ setting of 
clients with mental impairments and an IQ below 85. These clients function on a socio emotional 
level of children aged between 0.5 and 8 years.  

For these people, alternative methods of support in communication must be developed, in order 
to provide them with the same rights to information and participation in their treatment.  

This was the cause for the setup of a research to find out which parts of the HIC Workbook cannot 
be applied to people with a mental impairment and an IQ <85. Additionally, research should find 
alternative options to the guidelines presented in this Workbook, in order to create maximum 
potential for the target group’s participation during their stay at the HIC GGZ.  

An analysis of the HIC Workbook has been made in order to create a better insight into the parts of 
the Workbook that do not, in practice, correspond to the capacities of clients with a mental 
impairment.  

A parallel research investigated previously developed alternative methods that are already being 
practically applied. 

A theoretical study was employed to outline the existing knowledge on the subject. This study was 
complemented with the consultation of experts in the field. Interviews were conducted within the 
closed crisis- and HIC-departments in which clients with mental impairments are cared for. A follow 
up study also considered regular HIC GGZ departments for these interviews.  

During the interviews, the conversations in the clinics, and the guided tours, interviewees 
consistently mentioned that the divergence in socio emotional abilities and IQs of clients 
complicated the work for employees. When communication with a client is disadvantageous, this 
can be detrimental to their recovery.  

Over the course of this research, alternative methods have been developed to reorganise the parts 
of the HIC Workbook that cannot be applied to people with mental impairments and an IQ <85 on 
a HIC-department, in order to optimize their involvement and participation. This approach can be 
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universally applied by employees.  

A core quadrant was constructed within which the socio emotional level and IQ can be framed. 
This division into sections can help create guidelines for the specific support that is suitable for the 
abilities and socio emotional level of individual clients. With these insights, overpressure can be 
prevented. 

A checklist was set up in order to assemble all documents related to the treatment, legal 
framework, and daily practice. By simplifying these documents, either in language use or with the 
use of pictograms, depending on the abilities of the client, the client can be properly informed. 
Optimal participation can therefore be enabled.  

It followed from the research that the WKS (Willem Kleine Schaars) methodology provided the 
most suitable support for optimal communication.  

The use of a universal approach, by utilising the core quadrant, the checklist, and the WKS 
simultaneously, was enthusiastically received by those involved in the research project. It answers 
the current work issues for employees of HIC-departments.  

An essential recommendation is to incorporate a criterion into the HIC monitor describing the 
universal approach for clients with mental impairments, in order to properly inform them and 
enable their participation during their admission and treatment. The HIC monitor will be included 
in a PDCA cycle, to ensure that it will be further developed, secured, and carried nationwide.  

The implementation will elaborate on the way to download documents describing the universal 
approach from the national HIC website. With this, the documents will become accessible to all 
closed crisis- and HIC departments of the GGZ.  

Using these results, all clients with a mental impairment on national HIC-departments within 
psychiatric care facilities can be solidly and unambiguously informed and supported during their 
admission and treatment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord 
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Met de ingezette koers van het kabinet Rutte I en II lijkt niets meer zeker en volgen hervormingen 
elkaar op. Veel sectoren worden geraakt door deze bezuinigingen en de zorgsector, in dit geval 
mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek, blijft niet buiten schot. 
Een van de koerswijzigingen is de overtuiging binnen de regering dat ambulantisering tot een 
effectievere behandeling en tot verbetering van de kwaliteit van het leven van cliënten leidt met 
als sluiting van klinische settingen tot gevolg. 
Het effect van dit beleid is dat de vraag naar ambulante begeleiding en behandeling van cliënten 
toegenomen is maar niet altijd afdoende blijkt wanneer een cliënt in crisis raakt en opname op een 
High & Intensive Care (HIC) afdeling binnen de psychiatrie vaak het resultaat is.  
De aanname is dat deze trend zich de komende jaren uitbreidt. 
 
Uitgaande van een toeloop van deze doelgroep maakt dat nut en noodzaak ontstaat dat er binnen 
de HIC-afdelingen van de GGZ een eenduidig plan moet zijn om deze doelgroep optimaal te laten 
participeren. De huidige richtlijnen, beschreven in het werkboek HIC, voorzien hier nu niet in. 
 
Vanuit mijn betrokkenheid bij deze doelgroep, als manager van Klinisch Centrum Kristal, maar 
meer nog vanuit mijn rechtvaardigheidsgevoel wil ik graag onderzoek doen naar een alternatief 
voor de niet aansluitende onderdelen in het werkboek HIC binnen de psychiatrie zodat cliënten 
met een verstandelijke beperking optimaal betrokken worden bij hun opname en behandeling. 
Fred Fillekes, directeur van o.a. KCK, heeft mij hiervoor de gelegenheid gegeven en als 
opdrachtgever is hij betrokken bij het onderzoek. Enorme dank hiervoor. 
Tijdens het landelijk HIC GGZ congres in Amersfoort, op 4 juni j.l., heb ik een presentatie mogen 
geven van mijn onderzoek en de resultaten en aanbevelingen toegelicht.  
 
Radjesh Oedit Doebe, mijn studiebegeleider, wil ik bedanken voor zijn strakke planning en grote 
betrokkenheid. Zijn aanwijzingen hebben me enorm geholpen. Mijn medestudenten van de 
thesisgroep wil ik bedanken voor hun steun, humor en optimisme. Kareliene en Judith, met jullie 
kwam het onderzoekstraject in een flow. 
Frits Bovenberg, een van de auteurs van het werkboek HIC en mede organisator HIC congres, wil ik 
bedanken voor zijn betrokkenheid en enthousiasme voor het onderzoek. 
Erik Kuijper, projectleider van de implementatie WKS  methodiek binnen de kinder- en 
jeugdpsychiatrie, bedank ik voor zijn voor tijd, kennis en kunde. 
Uiteraard grote dank aan de managers, behandelaren, verpleegkundigen en begeleiders en de 
cliënten die, ondanks hun drukke werkzaamheden, toch bereid waren tijd vrij te maken voor 
deelname aan de focusgroep en/of deelname aan de interviews. Bijzondere dank aan Leanne, 
Etienne, Denice en Natasja. 
Mijn zoon Kjeld wil ik bedanken voor het uitwerken van de interviews en het vertalen van de 
managementsamenvatting. 
Als laatste wil ik mijn steunploeg op de achtergrond bedanken, Petra, Jeanet, Saskia en Mieke. 
Dank. 
 
 
 

 
 
Leeswijzer 



                                                                                                                                                              

9 

 
In dit onderzoeksverslag wordt in hoofdstuk 1 de geschiedenis van de GGZ tot de huidige situatie 
beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 de doelstelling en het onderzoek model toegelicht. 
In hoofdstuk 3 wordt de aanleiding tot de vraagstelling beschreven en vindt u de centrale 
vraagstelling en de deelvragen. 
Het logistiek proces van de analyse van het werkboek HIC vindt u in hoofdstuk 4. 
De literatuurverkenning wordt beschreven in hoofdstuk 5. 
In hoofdstuk 6 wordt de onderzoek verantwoording en de strategie beschreven. 
De resultaten worden in hoofdstuk 7 beschreven en toegelicht. 
De conclusies en discussiepunten worden in hoofdstuk 8 beschreven gevolgd door aanbevelingen 
en suggesties in hoofdstuk 9. 
 
 
Ter afsluiting volgt een  bronnenoverzicht, de literatuurlijst, een afkortingenlijst en als laatste vindt 
u de bijlagen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 1: Inleiding 
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1.1 Algemeen 
Binnen de psychiatrie is er de afgelopen eeuw veel veranderd. Tot het jaar 1916 was in Nederland 
alleen sprake van een gedwongen opname op de grond van de Krankzinnigenwet (1884).  
De krankzinnigenwet was de benaming voor twee Nederlandse wetten uit de 19e eeuw die 
opname en verzorging van psychiatrische patiënten regelde. In deze wet stond niet zozeer het 
belang van de krankzinnige, maar dat van de maatschappij centraal. Een krankzinnige kon een 
gevaar betekenen voor de maatschappij, de maatschappij moest dus tegen de lijder beschermd 
kunnen worden maar een opname diende in een rechtsstaat uiteraard wel gebaseerd te zijn op 
een rechterlijke uitspraak. 
Al ruim voor de invoering van de Krankzinnigenwet, was er sprake van de wens om het uitvoeren 
van vrijheid beperkende maatregelen te verminderen. 
In 1994 wordt de krankzinnigenwet vervangen door de Wet Bijzondere Opnemingen in 
Psychiatrische Ziekenhuizen (B.O.P.Z.). 
 
In 2000 laaide de discussie omtrent het terugdringen van dwangtoepassingen weer op.  
Er werd gesproken over het belang van een cultuuromslag binnen de GGZ, een overgang van 
beheersing naar betrokkenheid bij patiënten (Van beheersen naar betrokkenheid , Heskens, 2009).  
Het project “Dwang en Drang” is in 2006 landelijk gestart.  Aanleiding voor dit project was dat er 
geconstateerd werd dat er in Nederland zichtbaar meer gesepareerd werd ten opzichte van andere 
landen. Separeren was in veel gevallen ook niet de gewenste oplossing met het gewenste 
resultaat. Het is niet de gewenste oplossing, omdat het toepassen van dwang en drang angst 
verhogend kan werken (Dwang hoeft niet! Abma. 2005). 
In 2012 hebben de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Geestelijke Gezondheidszorg 
(GGZ) wederom met elkaar gesproken. Dit oriënterende overleg heeft als doel met elkaar te 
bespreken op welke wijze het separeren binnen de GGZ in de komende jaren verder af zou kunnen 
nemen of geheel niet meer zou voorkomen. 
 
Tegelijkertijd organiseerde GGZ Breburg in 2012 een startbijeenkomst, gevolgd door 
expertmeetings, met als doel met andere GGZ instellingen te bespreken hoe separeren verder kon 
worden teruggedrongen. Hieruit zijn in 2014 het Werkboek HIC (High en Intensive Care in de 
psychiatrie) en de HIC monitor tot stand gekomen. High & Intensive Care is een antwoord op de 
behoefte in de samenleving om mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren goed en 
menswaardig op te vangen en te behandelen, in een omgeving waar veiligheid en bescherming 
gecombineerd worden met respectvolle zorg en behandeling. 
In het werkboek staat beschreven hoe een HIC- afdeling tot stand kan komen en hoe er een state-
of-the-art behandeling kan worden geboden aan mensen in ernstige crisissituaties voor wie een 
gesloten opname is geïndiceerd. Centraal staat hierin het terugdringen van dwang & drang met de 
aandacht gericht op het herwinnen van de eigen regie van de cliënt. 
Om als HIC-afdeling erkend te worden is certificering noodzakelijk. Hiervoor is een HIC-monitor 
opgesteld met criteria waar en afdeling aan moet voldoen. Deze monitor wordt gebruikt bij audits 
om in aanmerking voor certificatie te komen. 
 
In 2013 heeft TNO van de IGZ de opdracht gekregen een veld norm insluiting te ontwikkelen 
waarin minimaal opgestelde eisen aan de fysieke omgeving zijn beschreven. In de veld norm 
worden aangereikte voorbeelden en suggesties gedaan om de fysieke omgeving zodanig in te 
richten dat vrijheidsbeperking minimale impact heeft. 
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1.2 De praktijk 
Klinisch Centrum Kristal (KCK) is een bovenregionale kliniek voor behandeling, diagnostiek en 
observatie voor mensen met een verstandelijke beperking en (een vermoeden van) psychiatrische 
problematiek, gevestigd in Pijnacker - Nootdorp. 
De noodzaak van klinische opname is ontstaan doordat cliënten met een verstandelijke handicap 
binnen de GGZ overvraagd worden en zich onveilig en/of onbegrepen voelen wat herstel 
belemmert. De GGZ is niet toegerust op deze populatie. 
Instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap (VG) zijn niet ingericht om cliënten met 
complexe psychiatrische problematiek (GGZ) te behandelen. Hierin missen zij de specifieke kennis. 
Om deze doelgroep optimaal te kunnen bedienen is expertise van beide gebieden nodig.  
Dit is de aanleiding om in 2005 KCK op te richten. KCK is ontstaan uit een samenwerking tussen 
Ipse de Bruggen, een instelling voor  verstandelijk gehandicapten (VG) en Rivierduinen, GGZ. KCK is 
in 2009 omgezet in een maatschap en in 2014 een zelfstandige stichting geworden. De expertise 
vanuit beide richtingen levert een nicheproduct op: een kliniek op het snijvlak van VG/GGZ. 
In 2013 verhuist KCK naar nieuwbouw wat de groei van 18 bedden naar 40 bedden mogelijk heeft 
gemaakt, 30 bedden voor behandeling en 10 bedden voor (acute) crisis, een HIC-afdeling. 
 
Sinds 2013 heeft KCK een crisisafdeling waarbij het wil voldoen aan de geldende richtlijnen voor 
een HIC. 
Het werkboek HIC is echter geschreven om toe te passen bij normaal begaafde mensen in een 
crisissituatie binnen de GGZ. 
De richtlijnen vanuit het werkboek HIC kunnen niet automatisch toegepast worden in een GGZ 
setting van cliënten met een verstandelijke beperking en een IQ lager dan 85. Deze cliënten 
functioneren op een sociaal-emotioneel niveau van een half jaar tot maximaal acht jaar. De 
meerderheid van de cliënten binnen KCK kan niet lezen en schrijven. Ze hebben veelal geen notie 
van tijd. Sommige cliënten praten niet en begrijpen gesproken taal niet. Zij zijn niet in staat hun 
rechten te lezen en te begrijpen. Zij kunnen niet maximaal participeren in hun behandeling terwijl 
er essentiële besluiten genomen moeten worden rondom behandeling, separatie, afzondering, 
fixatie en medicatiegebruik.  
Een voorbeeld is het overhandigen van een brief aan een cliënt op het moment dat er sprake is van 
een dwangbehandeling. Het maximaal haalbare nu is dat de vertegenwoordigers toestemming 
geven. De cliënt wordt niet gehoord en geïnformeerd en kan geen beroep doen op zijn of haar  
rechten terwijl in de grondwet staat dat iedereen het recht heeft op een gelijke behandeling en 
inspraak heeft in zijn of haar vrijheid.  
Dit is de aanleiding dat de directie van KCK opdracht heeft gegeven om onderzoek te doen naar  
aanbevelingen voor alternatieven waardoor cliënten optimaal kunnen participeren binnen de HIC. 
 
Het doel van het onderzoek is om tot aanbevelingen te komen om het werkboek HIC toepasbaar te 
maken voor mensen met een verstandelijke beperking (IQ < 85) die op een HIC- afdeling binnen 
een GGZ instelling verblijven door het werkboek HIC te analyseren en evidence- en practice based 
informatie, literatuur en theorie te verzamelen rondom communicatie van verstandelijk 
gehandicapte mensen en kinder- en jeugdpsychiatrie. 
 
Het is echter een landelijk probleem. Het betreft namelijk niet alleen KCK maar alle klinieken 
binnen de GGZ in Nederland met een HIC- afdeling voor VG mensen. Hiernaast verblijven er 
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incidenteel cliënten met een verstandelijk beperking binnen reguliere HIC afdelingen. 
Een hypothese is dat wanneer de richtlijnen uit het werkboek aangepast worden aan de doelgroep 
dit een positieve invloed kan hebben op het herstel van deze cliënten. Bovendien zijn de rechten 
van de cliënt op deze manier gewaarborgd en voldoet KCK aan het wettelijk kader uit de wet 
B.O.P.Z. 
Naast een praktisch maatschappelijk belang is dit onderzoek ook van theoretisch wetenschappelijk 
belang. De auteurs van het werkboek HIC hebben aangegeven dat een gedegen aanbeveling op 
hun website gepubliceerd zal worden. Dit stelt alle HIC afdelingen in staat om cliënten met een 
verstandelijke beperking een eenduidig alternatief te bieden dat de komende jaren 
doorontwikkeld kan worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2: Doelstelling en onderzoek model 
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2.1 Doelstelling 
Het doel van het onderzoek is om tot aanbevelingen te komen om het werkboek HIC toepasbaar te 
maken voor mensen met een verstandelijke beperking (IQ < 85) die op een HIC- afdeling binnen 
een GGZ instelling verblijven door het werkboek HIC te analyseren en evidence- en practice based 
informatie, literatuur en theorie te verzamelen rondom communicatie van verstandelijk 
gehandicapte mensen en kinder- en jeugdpsychiatrie. 

 
2.2 Onderzoek ontwerp 
De onderzoeker heeft gekozen voor het volgende onderzoek ontwerp: 
 

 
 
 
 
2.3 Toelichting op het onderzoek ontwerp 
Het doel van dit hoofdstuk is het toelichten van de stappen binnen het theoretisch model toe te 
lichten. 
 
De onderzoeker start met een vooronderzoek naar ervaringen met het werkboek HIC binnen 
gesloten crisis- en HIC afdelingen binnen specifieke GGZ klinieken voor cliënten met een 
verstandelijke beperking en met de coördinator dwang en drang van Rivierduinen. 
Ook met een van de auteurs van het werkboek HIC heeft de onderzoeker een oriënterend gesprek. 
Deze oriënterende gesprekken leveren de eerste input voor het onderzoek op.  
Binnen Klinisch Centrum Kristal heeft de onderzoeker met de hoofdbehandelaar/ psychiater,  
GZ – psycholoog en twee verpleegkundigen van de HIC afdeling (de focusgroep) een analyse 
gemaakt van het werkboek HIC. De onderdelen die niet toepasbaar zijn op de cliënten met en IQ 
<85 worden door de focusgroep gemarkeerd en terug gebracht naar 5 thema’s. 
Parallel hieraan doet de onderzoeker literatuuronderzoek. De samenvatting van het 
literatuuronderzoek en thema’s die hieruit naar voren komen worden besproken binnen de 
focusgroep.  
De overlap binnen de thema’s uit de analyse en literatuurstudie worden samengevat tot één 
thema, namelijk communicatie. De focusgroep stelt vast dat het onderzoek zich specifiek gaat 
richten op de onderdelen van het werkboek HIC waarin communicatie met de cliënt plaatsvindt. 
Door de focusgroep wordt een analyse van het werkboek HIC uitgevoerd waar sesitizing concepts 
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tot een topiclist leiden. 
De vragenlijst voor de interviews wordt opgesteld uit de topiclist aangevuld met input uit de 
oriënterende gesprekken en praktische ervaring uit de praktijk binnen de HIC KCK 
De onderzoeker doet vergelijkende casestudie binnen Klinisch Centrum Kristal en klinieken in 
Nederland en een in België, waar cliënten met een IQ <85 op een gesloten crisis- of HIC-afdeling 
binnen de psychiatrie verblijven.  Binnen de klinieken vinden gesprekken en rondleidingen plaats 
en worden interviews afgenomen.  Er vindt aanvullend onderzoek plaats op HIC afdelingen binnen 
de reguliere GGZ. 
 
De klankbordgroep participeert in het onderzoek door mee te lezen, input en feedback te leveren. 
Nadat de resultaten zijn vastgesteld en getoetst bij de klankbordgroep en focusgroep worden de 
aanbevelingen opgesteld. 
Aanvullend volgt een innovatieplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3: Vraagstelling: 
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3.1 Aanleiding tot de vraagstelling 
Het werkboek HIC beoogt bij te dragen aan het tot stand komen van HIC afdelingen die een state-
of-the-art behandeling bieden aan mensen in ernstige psychiatrische crisissituaties voor wie een 
gesloten opnamesetting geïndiceerd is en om separaties en andere dwangtoepassingen verder te 
reduceren. 
In Nederland verblijven er cliënten met een verstandelijke beperking binnen een HIC afdeling GGZ. 
Deze cliënten hebben recht op een heldere informatieverstrekking rondom  crisisbehandeling, 
separatie, afzondering, fixatie en medicatiegebruik, afgestemd op hun sociaal- emotionele niveau 
en IQ. 
Binnen de HIC van Klinisch Centrum Kristal is de intentie dit optimaal neer te zetten maar het 
werkboek HIC stelt eisen en richtlijnen die niet aansluiten bij de specifieke doelgroep. 
De wijze waarop cliënten betrokken worden is persoonsafhankelijk en niet gebaseerd op een 
gestructureerde werkwijze. Bij collegiale toetsing blijkt dat vergelijkbare klinieken de 
handelingsverlegenheid herkennen. Iedereen heeft eigenstandig aanpassingen gedaan om de 
specifieke doelgroep te ondersteunen en informeren. Er is echter geen eenduidig beleid. 
De onderzoeker is er van overtuigd dat er een alternatief product ontwikkeld kan worden 
waardoor deze specifieke doelgroep optimaal kan participeren en in zijn recht op 
informatieverstrekking wordt voorzien. 
Wanneer het een gedegen product is kan dit overgenomen worden binnen alle HIC afdelingen 
waar VG cliënten verblijven. 
Om tot dit alternatieve product te komen zal een verkennend onderzoek plaatsvinden. Er zal een 
analyse van het werkboek HIC worden gemaakt waarna er interviews plaatsvinden binnen de HIC 
afdelingen en binnen klinieken waar (incidenteel) VG cliënten verblijven, in Nederland en België.  
Door het delen van opgedane expertise binnen deze klinieken, het doen van waarnemingen en het 
gezamenlijk reflecteren, wordt toegewerkt naar een alternatief product dat herkenbaar is en 
gedragen wordt binnen dit specifieke werkveld en tot een eenduidig, compleet en passend beleid 
leidt. 
Dit voornemen leidt tot de onderstaande onderzoeksvraag. 
 
3.2 De centrale onderzoeksvraag 
De centrale vraag is: Welke onderdelen van het werkboek HIC zijn niet toepasbaar voor mensen 
met een verstandelijke beperking met een IQ <85 en welke alternatieven kunnen hiervoor 
ontwikkeld worden waardoor deze doelgroep maximaal kan participeren tijdens hun verblijf op de 
HIC GGZ? 
 
3.3 Deelvragen 
Kan vastgesteld worden dat er binnen de HIC afdelingen specifiek voor VG hiaten zijn om het 
werkboek HIC volledig toe te kunnen passen? 
Er kan aangetoond worden dat binnen alle HIC afdelingen voor VG handelingsverlegenheid bestaat 
in het optimaal uitvoeren van de werkwijze zoals dit binnen het werkboek HIC beschreven staat. 
 
Welke theorie past bij de vraagstelling? 
Vanuit inhoudelijke theorie wordt sociaal emotioneel ontwikkelingsniveau in groepen gekaderd 
waarmee de communicatiebehoefte gekaderd wordt. 
 
Welke methodiek kan de alternatieven ondersteunen? 
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Wanneer het communicatieniveau inzichtelijk is kan er een passende methodiek gezocht worden 
die binnen de HIC toepasbaar is VG cliënten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4: Analyse werkboek HIC 
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4.1 Logistiek proces analyseren werkboek HIC 
Het werkboek HIC is het centrale thema binnen het onderzoek. 
De onderzoeker heeft een oriënterend gesprek gehad met een van de auteurs van het werkboek 
HIC waarbij de opbouw van het boek doorgenomen is en verschillende scenario’s besproken zijn 
om het onderzoek vorm te geven. 
Binnen de focusgroep is een analyse gemaakt van de onderdelen van het werkboek HIC die niet 
geschikt zijn om toe te passen bij cliënten met een IQ < 85. 
Deze onderdelen zijn terug gebracht tot 5 thema’s.  
 
Thema’s die ontstaan uit een 1e analyse: 

 Communicatie 

 Tijdspad 

 Regie 

 ROM 

 Orthopedagoog op consult bij (vermoeden) VG 
 
In de focusgroep wordt vastgesteld dat communicatie het centrale punt is waaruit de overige 
thema’s voortvloeien. Het onderzoek zal zich richten op de onderdelen binnen het werkboek HIC 
die communicatie betreffen en niet toepasbaar zijn bij cliënten met een IQ <85. 
Deze populatie begrijpt het taalgebruik beperkt of niet en/of kan niet lezen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 5: Literatuurverkenning 
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5.1 Focus literatuurstudie 
In de literatuurverkenning richt de onderzoeker zich op (vak)literatuur, websites, evidence- en 
practice based informatie over communicatie voor mensen met een verstandelijke beperking, 
ontwikkelpsychopathologie, beleidsstukken ten aanzien wet- en regelgeving vanuit de wet B.O.P.Z., 
overheidsbeleid en beleid voor de VG en GGZ en theorieën en methodieken voor mensen met een 
verstandelijke beperking of kinder- en jeugdpsychiatrie om input te verzamelen voor alternatieven 
waardoor verstandelijke gehandicapte cliënten optimaal kunnen participeren binnen een HIC 
afdeling. 
Trefwoorden: communicatie voor mensen met een verstandelijke beperking, sociale- en emotionele 
ontwikkeling, rechten, wet B.O.P.Z, Wgbo, kinder- en jeugdpsychiatrie, communicatie methodieken, 
VG binnen GGZ,  HIC. 
 
5.2 Resultaten literatuurstudie 
Uit de literatuurstudie blijkt dat er eerder empirisch onderzoek is gedaan naar mensen met een 
licht verstandelijke beperking binnen de GGZ (LVG in de GGZ, Trimbos instituut 2010). Het 
onderzoek zegt iets over de communicatieve knelpunten in het algemeen. Het is niet gericht op 
cliënten met een matige of ernstige verstandelijke beperking (I.Q. < 50). 
Over deze laatste doelgroep zijn wetenschappelijke artikelen beschikbaar waarin de 
belevingswereld en (non –verbale) communicatie beschreven staat. 
Er is ook wetenschappelijk informatie beschikbaar over de ondersteuningsbehoefte van VG 
ondersteund met methodieken. 
Diverse literatuur benoemt de bewezen noodzaak van een ondersteuningsplan en ondersteuning 
vanuit de directe sociale omgeving waarbij het uitgangspunt voor contact de sociaal emotionele 
ontwikkeling van de cliënt het uitgangspunt is. 
De rechten van de cliënt staan beschreven (Rechten van cliënten met een verstandelijke beperking, 
Frederiks, Brenda, en den Dulk, Loes, 2011). 
Over alternatieven voor VG binnen een HIC heeft de onderzoeker geen literatuur kunnen vinden. 
 
5.3 Resultaten op thema 
De onderzoeker beschrijft op thema beknopt de resultaten van het literatuuronderzoek met een 
verwijzing naar de bron (zie bijlagen). 
 
5.3.1 Sociaal- en emotionele ontwikkeling 
(Schaal voor Emotionele Ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Dösen. 2012) 
pleit ervoor om bij de analyse van de etiologie van psychiatrische problematiek bij LVG-ers ook oog 
te hebben voor het ontwikkelingsperspectief. Het ontwikkelingsperspectief houdt in dat de 
problematiek het beste gezien kan worden in de context van de algemene ontwikkeling van een 
persoon. Gesteld kan worden dat de problematiek divers en complex kan zijn. De problematiek is 
mede complex vanwege discrepantie tussen kalenderleeftijd, adaptieve leeftijd, niveau van 
cognitieve ontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling. Meestal is er sprake van                     
co-morbiditeit, waarbij er meerdere psychiatrische of gedragsstoornissen naast elkaar bestaan. 
Van groot belang is mensen met een lichte verstandelijke beperking op het juiste niveau aan te 
spreken. Overvraging kan de emotionele druk verhogen en de effectiviteit van de behandeling 
ondermijnen. 
Het scheppen van gunstige omgevingscondities is een voorwaarde voor de behandeling van de 
cliënt. Een verandering bij een cliënt moet vaak worden bewerkstelligd door het veranderen van 
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het gedrag van de begeleider (Didden, 2006. citaten: LVG in de GGZ, Trimbos instituut 2010, 
Neijmeijer, Moerdijk, Veneberg, Muusse). 
 
5.3.2 Communicatie 
In de omgang met mensen met een lichte verstandelijke beperking is het van belang om de 
communicatie aan te passen. Er moet eenvoudig en bondig worden gesproken in concreet 
taalgebruik. (Appel en Kleine Schaars, 1993), waarbij er op gelet moet worden dat het niet 
kinderachtig wordt omdat de cliënt het gevoel kan krijgen niet serieus genomen te worden. (Ten 
Wolde e.a. 2006, citaten uit: LVG in de GGZ, Trimbos instituut 2010, Neijmeijer, Moerdijk, 
Veneberg, Muusse). 
Informatieverwerking van mensen met een ernstige verstandelijke beperking vertonen 
uitgesproken aandachtsproblemen. Die aandachtszwakte past enerzijds bij het zeer lage 
ontwikkelingsniveau waarop ze functioneren en anderzijds kunnen de organische deficits die aan 
de basis van de ernstige verstandelijke beperking liggen, bijkomende (syndroom)specifieke 
aandachtsdeficits veroorzaken (Iarocci & Burack, 1998). 
Kinderen met een ernstige verstandelijke beperking raken snel overprikkeld (Vonk & 
Hosmar, 2012). Ze hebben een smal bereik van optimale prikkeling, waardoor hun spanningsniveau 
snel boven of onder het veilige middengebied komt (Heijkoop, 1991). 
De taal- en communicatievaardigheden van kinderen met een ernstige verstandelijke beperking 
zijn opvallend heterogeen. Een subgroep van 17 tot 33% toont helemaal geen intentionele 
communicatie, slechts de helft van de mensen met een ernstige verstandelijke 
beperking spreekt en bij een derde van de sprekenden blijft het taalgebruik beperkt tot één woord 
zinnen 
Begeleiders leren meestal snel om hun taal en verstandelijke eisen aan te passen 
aan de mogelijkheden van een kind met een ernstige verstandelijke beperking, maar een goede 
afstemming op zijn of haar belevingswereld en emotionele noden is een veel moeilijkere 
opdracht.  Hierbij zijn niet de aangeleerde vaardigheden (wat het kind kan) zijn hier van belang, 
maar 
het bereikte sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau (wat het kind aankan) 
(citaat: De belevingswereld van kinderen met een ernstige verstandelijke beperking, Peeters, 
2014). 
 
5.3.3 Ondersteuningsbehoeften en methodieken 
Sociale vaardigheidstrainingen worden breed toegepast binnen de GGZ en VG-sector. 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat sociale vaardigheidstrainingen effectief zijn voor mensen 
met een lichte verstandelijke beperking. Voor LVG-ers is van belang dat in de training zowel 
aandacht is voor verbale als non verbale vaardigheden. (citaat: LVG in de GGZ, Trimbos instituut 
2010, Neijmeijer, Moerdijk, Veneberg, Muusse). 
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De methodiek WKS, (Willem Kleine Schaars), zet ondersteuning van een cliënt volgens een vaste 
structuur neer. Een behandelaar of verpleegkundige/ begeleider die de informatie verstrekt aan de 
cliënt is de zaakwaarnemer, in deze methodiek. Een andere medewerker, dit kan wederom een 
behandelaar of verpleegkundige/ begeleider zijn maar ouders of direct betrokkenen van een cliënt, 
worden de procesbegeleider genoemd. Zij toetsen in het proces of de cliënt de informatie 
begrepen heeft. 
Deze methode wordt gebruikt binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. De onderzoeker gaat toetsen 
of deze methode ondersteuning kan bieden bij communicatie binnen de HIC. De hypothese is dat 
kinder- en jeugdpsychiatrie aansluiting heeft met de  cliënten met een verstandelijke beperking 
gezien de overeenkomst in het sociaal- emotionele niveau. 

 
 
5.3.4 Rechten 

 Rechten voor cliënten met een verstandelijke beperking, Brenda Frederiks en Loes den 
Dulk, Boom/ Nelisse, 2e druk 2011. 

 Richtlijnen informeren cliënten (Witmer & de Roode, 2004). 

 Iedereen heeft recht op informatie in zijn leven. Dit recht is ook vastgelegd in de Wet op de 
geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Deze wet regelt de relatie tussen de 
behandelaar/ arts en patiënt/ cliënt en is ook van toepassing op de relatie tussen de 
begeleider en de cliënt.  Het uitgangspunt van deze wet is dat mensen een keuze kunnen 
maken bijvoorbeeld over medicatiegebruik als zij hierover en in begrijpelijke taal zijn 
geïnformeerd. Het is de plicht van de begeleider om zoveel mogelijk informatie te geven die 
aansluit bij de belevingswereld van de cliënt. 

Meer onderzoek is nodig om tot een conceptuele verheldering te komen van het begrip 
‘wilsbekwaamheid’ en de bijkomende praktische en morele dilemma’s. Onderzoek naar de visie op 
wilsbekwaamheid van artsen en patiënten bij verschillende (groepen) toestandsbeelden, 
bijvoorbeeld met of zonder psychotische en/of cognitieve component, kan daarbij nuttig zijn. Dat 
zou kunnen leiden tot een empirisch gefundeerde conceptuele verheldering die relevant is voor 
specifiek de psychiatrische praktijk. 

 Perspectieven op wilsbekwaamheid in de psychiatrie: cognitieve functies, emoties en 
waarden. a.m. Ruissen, g. Meynen, g.a.m. Widdershoven. 
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5.4 Samenvatting resultaten literatuurverkenning: 
De resultaten geven weer dat er een verschil ontstaat in de ondersteuningsvormen voor VG 
cliënten met een IQ < 50 en >50. 
Een feit is dat cliënten recht hebben op informatieverstrekking bij ingrijpende situaties en dat de 
direct sociale omgeving, behandelaren en begeleiders op de HIC hierin moeten kunnen voorzien, 
ongeacht of een cliënt wilsbekwaam of onbekwaam is. 
De informatie moet aansluiten bij het sociaal- emotionele niveau van de cliënt en moet op een 
gestructureerde wijze aangeboden worden. 
De onderzoeker kan uit deze resultaten input halen om tot een passend theoretisch kader te 
komen.  
Ten aanzien van het ondersteuningsplan moet er nog verder onderzoek gedaan worden om het 
passend te krijgen voor de VG cliënten van alle niveaus. 
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Hoofdstuk 6: Onderzoek verantwoording en strategie 
 
6.1 Onderzoekseenheden 
De onderzoeker heeft ervoor gekozen een vergelijkende casestudie te doen binnen de drie 
specifieke HIC afdelingen in Nederland en een in België die de VG populatie bedienen. De 
onderzoeker doet aanvullende onderzoek binnen vier reguliere HIC GGZ afdelingen die de 
reguliere populatie bedienen waarbinnen incidenteel VG cliënten verblijven.  
Uit de analyse van het werkboek HIC, literatuuronderzoek, gesprek met een van de auteurs van het 
werkboek HIC en gesprekken met behandelaren en medewerkers van de HIC-afdeling van KCK 
(focusgroep)  heeft de onderzoeker aan de hand van sensitizing concept (zie bijlage) een topiclist 
opgesteld en de vragenlijst voor het thematisch interview opgesteld.(zie bijlage).  
Er is een analyse gedaan op de topiclist waarbij de focus is gelegd op de communicatie binnen het 
werkboek HIC. De communicatie is de basis voor de andere gebieden van de topiclist. 
Met de focusgroep is deze analyse van de topiclist uitgevoerd en de vragenlijst besproken en 
bijgesteld tot deze compleet was. Het interview is gestructureerd volgens de werkwijze boom – 
interview. 
 
6.2 Onderzoekcriteria 
Criteria voor de opzet voor het onderzoek zijn: 

 Het betreft alle HIC afdelingen die specifiek zijn voor VG cliënten, waardoor een eerlijke 
vergelijking mogelijk. 

 De reguliere HIC GGZ afdelingen bedienen incidenteel VG cliënten. Dit levert extra 
informatie op over hoe de communicatie verloopt ten aanzien van deze populatie binnen 
een reguliere HIC- afdeling (triangulatie). 

 Een van de twee afdelingen die VG cliënten bedienen binnen de GGZ zonder een HIC 
afdeling heeft de interviewvragen schriftelijk beantwoord, voor zover deze van toepassing 
zijn.  

De aanname is dat op deze wijze de benodigde informatie, om een valide antwoord te krijgen op 
de onderzoeksvragen, behaald wordt. 
 
6.3 Verloop uitvoeren onderzoek 
De onderzoeker heeft met enkele klinieken intensief contact en zij zijn op de hoogte van het 
onderzoek, het doel van het onderzoek en zeggen deelname toe. 
Waar mogelijk maakt de onderzoeker afspraken voor drie losse interviews, namelijk met een 
behandelaar, een verpleegkundige en een cliënt van de HIC- afdeling. 
In de praktijk doen de behandelaren de interviews gezamenlijk en sluiten de managers aan. 
Het interview met cliënten is anoniem en de afdelingen zorgen voor toestemming van de wettelijk 
vertegenwoordiger.  
De klankbordleden, actieve leden, krijgen updates van het verloop en participeren actief mee (peer 
debriefing) in het verwerken van de opgedane informatie waarbij een van de leden toetst of de 
informatie uit het wettelijk kader voldoet. 
 
6.4 Uitwerken interviews 
De interviews worden opgenomen op een dictafoon en geheel uitgeschreven. 
In de exploratiefase werkt de onderzoeker met segmenten behorend bij specifieke vragen uit het 
interview. (zie bijlage: arcering vragenlijst interview). Vervolgens gaat de onderzoeker over op 
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gericht coderen waarbij het beantwoorden van de onderzoeksvraag de achterliggende gedachte is. 
In het reflectieproces stelt de onderzoeker de codes bij. 
Doordat de interviewvragen uit de sensitizing concepts voortkomen geven de segmenten passende 
informatie. Door het gericht coderen wordt deze informatie specifieker en komt er eveneens 
nieuwe informatie in beeld. 
 
Bij het axiaal coderen  worden er nieuwe verbanden gelegd waaruit trends gehaald worden. 
 
In de reductiefase ontstaat het conceptueel kader.  Dit is opgebouwd vanuit de codes waarmee het 
materiaal is getypeerd en geïnterpreteerd, hierdoor ontstaan categorieën. 
 
6.5 De categorieën die zijn ontstaan 

1). Handelingsverlegenheid uitvoeren procedure werkboek HIC. 
2). Uiteenlopend niveau van cliënten dat verschillende toepassingen voor communicatie    
      vraagt. 
3). Eenduidige werkwijze door alle betrokkenen vaststellen. 

 
6.6 De categorieën zijn samengesteld uit het volgende code materiaal 

1). Handelingsverlegenheid uitvoeren procedure werkboek HIC: 
- Voorbereiden op komst van de rechter en advocaat bij een RM- of IBS zitting wordt 

mondeling gedaan en is mogelijk niet volledig. De inhoud is afhankelijk van de 
informatieverstrekking van de begeleider op dat moment. 

- Brief na het afgeven RM of IBS wordt aan vertegenwoordigers overhandigd. 
- Afspraken over MofM nood of dwang en voorbereiden op separatie, afzondering, fixatie of 

dwangmedicatie wordt mondeling besproken bij het doornemen van het behandelplan. 
Wanneer er sprake is van nood tijdens escalatie en niet kan worden voorbereid wordt er 
veelal afgestemd met vertegenwoordigers en achteraf met een cliënt. 

- Medicatiewijzigingen worden besproken met een cliënt en/of vertegenwoordiger. Dit wordt 
niet onderbouwd met visueel materiaal. 

- Binnen de reguliere HIC GGZ worden cliënten met een verstandelijke beperking uitgeplaatst 
naar crisisbedden specifiek voor VG cliënten omdat men niet op deze populatie is ingesteld. 
2). Uiteenlopend niveau van cliënten dat verschillende toepassingen voor communicatie 
vraagt: 

- Het niveauverschil binnen de HIC is zeer uiteenlopend, nl. IQ <85 zonder ondergrens. 
- Er wordt wel ingeschat op welk niveau een cliënt functioneert maar er is geen eenduidige 

beschrijving van de communicatiemogelijkheden en participatiemogelijkheden van een 
cliënt horend bij zijn of haar begrip. Binnen de HIC teams zijn er medewerkers die hier 
feeling voor hebben en de begeleiding op zich nemen maar dit maakt afhankelijkheid van 
personen. 

- De cliëntenpopulatie is een afspiegeling van de maatschappij waardoor bij een deel van de 
cliëntenpopulatie Nederlands niet de moedertaal is. Hierdoor speelt naast het niveau ook 
de beperking van de Nederlandse woordenschat mee. 

- Een deel van de populatie is taalvaardig, echter, hun begrip van taal is beperkt. Hierdoor 
kan overvraging en/of miscommunicatie ontstaan. 

- Er wordt gewerkt met picto’s, foto’s, smiley’s en/of stoplichtkaarten maar dit wordt naast 
elkaar gebruikt en/of gebruikt op huisregels en/of (crisis)signaleringsplan. Er zit echter geen 
systeem in. 
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3). Eenduidige werkwijze door alle betrokkenen vaststellen: 
- Er is geen eenduidige aanpak die geschikt is voor VG cliënten van alle niveaus dat geborgd 

is en door elke medewerker op dezelfde wijze toegepast wordt. 
- Er wordt geen onderliggende methodiek gebruikt maar verschillende modellen naast 

elkaar, zoals: 

 Eigen Initiatief Model 

 Systemisch werken 

 Totale communicatie 

 Sociaal Competentie Model 

 De methodiek Triple – C, benoemd in het werkboek HIC, is niet bekend. 

 WKS model, Willem Kleine Schaars, is niet bekend.    
 
6.7 Betrouwbaarheid en validiteit 
Betrouwbaarheid van een onderzoek wordt gedefinieerd als de mate waarin metingen 
onafhankelijk zijn van toeval.( Baarda, Basisboek Kwalitatief Onderzoek,2013). Voor kwalitatief 
onderzoek geldt dat metingen controleerbaar en inzichtelijk moeten zijn. Validiteit van een 
onderzoek betreft de geldigheid van de resultaten. 
De onderzoeker heeft vooronderzoek gedaan, naast een eerste ronde literatuuronderzoek heeft de 
onderzoeker met de coördinator dwang en drang van Rivierduinen en met een van de auteurs van 
het werkboek HIC een oriënterend gesprek. 
De uitkomsten bespreekt de onderzoeker met de focusgroep. 
De analyse van het werkboek HIC heeft de onderzoeker samen met de focusgroep gedaan en de 
resultaten getoetst bij leden van de klankbordgroep. De resultaten van de analyse zijn verwerkt in 
de vragenlijst voor het afnemen van interviews. 
De onderzoeker heeft een vergelijkende casestudie gedaan binnen de drie specifieke HIC 
afdelingen in Nederland en een in België die de VG populatie bedienen en twee HIC afdelingen die 
de reguliere populatie bedienen waarbinnen incidenteel VG cliënten verblijven. 
Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat KCK binnen Nederland de enige kliniek is met een HIC 
binnen de behandelkliniek voor mensen met een verstandelijke beperking. 
De overige klinieken op het snijvlak VG/GGZ plaatsen de cliënten over naar de HIC van de GGZ 
waaraan zij verbonden zijn. 
Binnen de behandelklinieken op het snijvlak VG/GGZ komen alle onderzochte onderdelen voor op 
het separeren en afzonderen na. Om tot een volledige en gedegen validatie te komen heeft de 
onderzoeker aanvullend onderzoek gedaan. De onderzoeker heeft gesprekken gevoerd en 
interviews afgenomen binnen reguliere HIC GGZ– afdelingen. 
Deze onderzoeksresultaten zijn verwerkt in het definitieve onderzoekverslag waarop focusgroep 
leden en klankbordgroep leden feedback hebben gegeven dat verwerkt is waardoor het onderzoek 
gevalideerd is. 
 
 
 

Citaat uit een interview: “We doen al best veel aan ondersteuning met picto’s maar ik 
word me nu bewust van het feit dat we dit niet consequent doen. Een eenduidige 
aanpak maakt dat je je er bewust van bent. Je hebt meer garantie dat je op alle 
vlakken ondersteunt”.  
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Hoofdstuk 7: Resultaten 
 
7.1 Procesbeschrijving om tot resultaten te komen 
Na data verzameling is de data gecodeerd. Daarbij is een keuze voor kernbegrippen en overige 
begrippen gemaakt en tenslotte verbanden gelegd. Door te coderen kreeg de onderzoeker zicht op 
de gegevens die zijn verzameld en er ontstond een lijn in het licht van de vraagstelling. De 
onderzoeker dacht daarbij na over de voorlopige antwoorden op de onderzoeksvragen. 
De onderzoeker heeft de voorlopige resultaten voorgelegd aan de focusgroep en enkele leden van 
de klankbordgroep. Door toepassing triangulatie heeft de onderzoeker de verkregen feedback mee 
genomen in de vervolgstappen.  
  
7.2 Kernkwadrant waarmee een gekaderd systeem ontstaat om het uiteenlopende niveau van de 
cliënten passend bij hun sociaal- emotionele niveau en cognitieve niveau inhoud te geven: 
 
Uit de interviews, gesprekken binnen de klinieken en tijdens de rondleidingen werd structureel 
benoemd dat het sterk uiteenlopend sociaal-emotioneel niveau en IQ van de cliënten de zoektocht 
naar ondersteuning in communicatie medewerkers handelingsverlegen maakt. 
Er blijkt behoefte aan een overzichtelijk systeem waarin de boven- en ondergrens van het IQ 
beschreven evenals een knip binnen het sociaal-emotionele niveau. 
De onderzoeker heeft, samen met een behandelaar, een kernkwadrant opgesteld. 
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het kernkwadrant is toepasbaar voor alle VG cliënten binnen de GGZ. 
Door dit in onderdelen op te knippen geeft dit een richtlijn welke ondersteuning specifiek past bij 
de competenties en het sociaal emotioneel niveau van de cliënt. Dit inzicht kan overvraging 
voorkomen. 
 
Wanneer niet bekend is op welk niveau een cliënt functioneert kan lager ingestoken worden 
waarna dit bijgesteld wordt bij zichtbaar hogere capaciteiten van een cliënt.  
Er is een checklist opgesteld met als doel alle documenten die betrekking hebben op de 

-simpele tekst 

- picto’s 

- 1 op 2 

-tekeningen 

-simpele tekst 

- kleine groep 

-één woord 

- picto’s 

- 1 op 1 

- tekeningen 

- voorwerpen 

 

-één woord 

-picto’s 

- 1 op 2 

-voorwerpen 

IQ<50 

IQ>50 

S
o

c.em
o

 >
 6

 jaar 

  

S
o

c.em
o

 <
  6

 jaar 
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behandeling, wettelijk kader en de dagelijkse praktijk te bundelen. Door deze documenten te 
voorzien van bijvoorbeeld eenvoudig taalgebruik of pictogrammen, afhankelijk van de 
competenties van de cliënt, wordt de cliënt passend geïnformeerd en in staat gesteld optimaal te 
participeren. 
 
Uit de gesprekken tijdens de interviews kwam consequent naar voren dat begeleiders en 
behandelaren nut en noodzaak inzien van een eenduidige aanpak  voor ondersteuning in de 
communicatie met de cliënten Voorwaarde is wel dat er niet afgeweken wordt van de 
communicatiematerialen die binnen de kliniek gehanteerd worden. 
De checklist beschrijft welke documenten aangepast moeten worden, hiermee kan dit binnen elke 
kliniek met eigen materiaal (picto’s, smileys, stoplichtkaarten, etc) toegepast worden. 
 
7.3 De checklist bevat minimaal de volgende documenten: 

 (crisis)signaleringsplannen 

 Behandelplannen 

 Brieven voor en na het afgeven RM of IBS 

 Brief artikel 40 

 Huisregels 

 Medicatie, start, op- of afbouw 

 Brief dwangbehandeling (start separatie, afzondering, fixatie of dwangmedicatie) 

 Brief vrijheidsbeperking 
 
7.4 Theoretische onderlegger om het proces te kaderen: 
 
In het werkboek HIC wordt de Triple C methodiek beschreven echter, de WKS methodiek sluit beter 
aan op de praktijk van VG binnen GGZ. 
De onderzoeker heeft de WKS methodiek gepresenteerd in de focusgroep en dit is met 
enthousiasme ontvangen. De psychiater/ hoofdbehandelaar heeft het besproken met de 
geneesheer directeur GGZ. Het leverde een eureka moment op. Binnen KCK is gezocht naar een 
passende methodiek waarbij het WKS model, ingezet binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, 
ontwikkeld is voor jonge kinderen goed aansluit bij het sociaal- emotioneel niveau van VG cliënten 
met  psychiatrisch problematiek. 
 

Criteria Triple C WKS 

Gericht op 
overbrengen 
informatie 

  
X 

Gericht op afnemen 
probleemgedrag 

 X  

Toepasbaar op elk 
niveau 

 X X 

Practice based GGZ  X 

Resultaat   2  3 
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7.5 Antwoorden op de onderzoeksvragen 
 
7.5.1 Centrale onderzoeksvraag: 
De centrale vraag is: Welke onderdelen van het werkboek HIC zijn niet toepasbaar voor mensen 
met een verstandelijke beperking met een IQ <85 en welke alternatieven kunnen hiervoor 
ontwikkeld worden waardoor deze doelgroep maximaal kan participeren tijdens hun verblijf op de 
HIC GGZ? 
 
De onderdelen van het werkboek HIC die niet toepasbaar zijn voor mensen met een verstandelijke 
beperking met een IQ <85 is de communicatie tijdens besluiten over rechten en vrijheden, de 
eigen regie momenten en de ondersteuning tijdens communicatiemomenten in de dagelijkse 
praktijk. 
 
De alternatieven die hier voor ontwikkeld kunnen worden zijn de kernkwadrant waarbinnen de 
ondersteuning t.a.v. de diversiteit in het sociaal- emotionele niveau en cognitieve niveau 
beschreven staan waarmee ondersteuning op maat gegeven kan worden, en de checklist waarmee 
continuïteit geboden wordt in de dagelijkse praktijk, ook ten aanzien van het wettelijk kader.  
 
7.5.2 Deelvragen 
Kan vastgesteld worden dat er binnen de HIC afdelingen specifiek voor VG hiaten zijn om het 
werkboek HIC volledig toe te kunnen passen? 
Met de input vanuit de interviews en algemene gesprekken en rondleidingen kan aangetoond 
worden dat binnen alle HIC afdelingen voor VG handelingsverlegenheid bestaat in het optimaal 
uitvoeren van de werkwijze zoals dit binnen het werkboek HIC beschreven staat. 
 
Welke theorie past bij de vraagstelling? 
Vanuit inhoudelijke theorie van Dosen (2012) wordt sociaal emotioneel ontwikkelingsniveau en 
cognitief niveau in groepen gekaderd binnen een kernkwadrant waarbinnen de ondersteuning 
t.a.v. de diversiteit in het sociaal- emotionele niveau en cognitieve niveau beschreven staan 
waarmee ondersteuning op maat gegeven kan worden. 
 
Welke methodiek kan de alternatieven ondersteunen? 
Wanneer overzicht gerealiseerd is op de diversiteit in het communicatieniveau kan de WKS 
(Willem Kleine Schaars) methodiek de VG cliënten binnen de HIC afdeling ondersteunen en 
continuïteit bieden. 
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Hoofdstuk 8: Conclusies en discussie 
 
8.1 Conclusie 
Het onderzoek heeft hypothesen bevestigd en nieuwe informatie opgeleverd. 
 
8.1.1. De bevestiging is verkregen op de volgende onderdelen: 
 

- Bij VG cliënten binnen de GGZ met een IQ <50 wordt toestemming verkregen rondom    
behandeling, separatie, afzondering, fixatie en medicatiegebruik van de vertegenwoordiger. 
De cliënt wordt niet betrokken in dit besluit. 

- Bij VG cliënten binnen de GGZ met een IQ >50 - <85 wordt toestemming verkregen rondom 
behandeling, separatie, afzondering, fixatie en medicatiegebruik van de vertegenwoordiger. 
De cliënt wordt betrokken maar handelingsverlegenheid van de medewerkers en het 
overbrengen van informatie aan de cliënt in gesproken en geschreven taal geeft 
onvoldoende zekerheid waardoor de vertegenwoordiger om toestemming gevraagd wordt. 

- Brieven bij afgeven RM of IBS worden niet overhandigd aan de cliënt of deze worden wel 
overhandigd maar er wordt geen alternatief geboden terwijl een cliënt dit niet kan lezen. 

- Binnen alle klinieken is er op wisselende onderdelen ondersteuningsmateriaal ontwikkeld 
met als doel de cliënt te kunnen laten participeren maar er is geen eenduidige aanpak. 

- Alle betrokkenen delen de noodzaak van een eenduidige aanpak waardoor de VG cliënt 
binnen de GGZ optimaal kan participeren. 

 
8.1.2 De nieuwe informatie geldt voor de volgende onderdelen: 

- Klinisch Centrum Kristal is in Nederland de enige kliniek voor VG cliënten binnen de GGZ 
met een eigen HIC afdeling. De andere vergelijkbare klinieken maken gebruik van een HIC 
binnen de reguliere GGZ.  De reguliere GGZ HIC afdelingen plaatsen cliënten met een IQ 
<85 zo snel mogelijk terug naar de specifieke klinieken op het snijvlak VG/GGZ omdat zij 
niet ingericht zijn op de populatie. 

- De WKS methodiek sluit aan bij de VG populatie doordat het ontwikkeld is binnen de 
kinder- en jeugdpsychiatrie en uitgaat van het sociaal emotioneel niveau. 

- De cliënten binnen de GGZ zijn een afspiegeling van de maatschappij wat betekent dat er 
cliënten zijn waarbij Nederlands niet de moedertaal is. In de communicatie met deze 
doelgroep kunnen picto’s of simpele taal ondersteuning bieden. 

 
 
8.2 Discussie 
De volgende onderdelen leveren discussie op: 
 
           8.2.1 Wils(on)bekwaam 

 In de literatuur wordt tegenstrijdig gesproken over de invloed van wilsbekwaam of 
wilsonbekwaam op de rechten van de cliënt.  
De onderzoeker onderschrijft de literatuur waarin beschreven staat dat elk mens, dus ook 
VG cliënten binnen de GGZ, recht hebben op informatie over hun (medicamenteuze) 
behandeling, vrijheidsbeperking en besluiten in de dagelijkse praktijk waarop 
wils(on)bekwaamheid geen invloed mag hebben.  

- Wie mag en kan uitspraak doen over de invloed van wils(on)bekwaamheid binnen de GGZ? 
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8.2.2 Financiering kosten implementatie WKS methodiek 

 Om de WKS methodiek te implementeren en de licentie te verkrijgen is de voorwaarde dat 
er scholing gevolgd wordt. Dit brengt twee discussiepunten met zich mee: 

- Is het realistisch om er van uit te gaan dat dit past binnen de begroting? 
- Kan dit een belemmering zijn om de WKS methodiek binnen alle HIC- afdelingen binnen de 

psychiatrie te implementeren? 
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Hoofdstuk 9: Aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek 
 
9.1 De onderzoeker doet, na onderzoek binnen GGZ klinieken waar VG cliënten verblijven en 
aanvullend onderzoek binnen reguliere HIC GGZ afdelingen, de volgende aanbevelingen waardoor 
VG cliënten optimaal geïnformeerd worden en kunnen participeren tijdens hun opname en 
behandeling binnen de  HIC GGZ: 
 

9.1.1 Proces 
- Er wordt in de HIC monitor (onderdeel werkboek HIC) een criterium opgenomen 

waarbinnen beschreven staat dat er een eenduidige aanpak uitgevoerd wordt waardoor VG 
cliënten geïnformeerd worden en in staat gesteld worden te participeren tijdens hun 
opname en behandeling. 

- De GGZ klinieken waar VG cliënten verblijven en de klinieken op het snijvlak VG/GGZ 
worden meegenomen in het implementeren van de eenduidige aanpak en de 
doorontwikkeling waardoor er een eenduidige werkwijze, draagvlak en borging ontstaat. 

- De documenten van het eenduidige aanpak kunnen van de landelijke HIC site gedownload 
worden. Hiermee wordt het toegankelijk voor alle gesloten crisis- en HIC afdelingen binnen 
de GGZ. 

- Er wordt systemisch gewerkt. Het systeem, begeleiders van de woongroep van de cliënt en 
andere vertrouwenspersonen van de cliënt, wordt structureel betrokken bij de 
communicatie. Het systeem kan de cliënt ondersteunen en eventueel vertalen naar de 
medewerkers van de HIC en praktische zaken benoemen die de cliënt zelf niet kan 
vertellen. Het systeem kan, als ondersteuning van de cliënt, de eenduidige aanpak mede op 
maat maken voor de cliënt.  

 
9.1.2 Inhoud 

- Het kernkwadrant en de checklist worden overgenomen als vast onderdeel van het 
behandelbeleid binnen de HIC in een GGZ instelling. 

- De WKS methodiek wordt op maat gemaakt en overgenomen als onderliggende methodiek.  
- Alle medewerkers van de HIC worden geschoold in het gebruik van de methodiek WKS en 

het structureel toepassen van de kernkwadrant en de checklist waardoor zij zich bewuster 
opstellen in de communicatie met de VG cliënten gunstige omgevingsfactoren, Dosen, 
2008). 
 
 
9.1.3 Personeelsbeleid 

- In de aannameprocedure voor personeel wordt geselecteerd op behandelaren en 
verpleegkundigen/ groepsbegeleiders met een multiculturele achtergrond waardoor 
cliënten in hun moedertaal kunnen communiceren. Onderzoek kan uitwijzen of dit een 
positieve invloed heeft op het herstel van de cliënt.  

-  
 
9.2 De onderzoeker doet de suggesties voor verder onderzoek of doorontwikkelingen op de 
volgende onderdelen: 
 
            9.2.1 Ontwikkeling 

- De kernkwadranten worden verder ontwikkeld tot de beschrijving binnen elk kwadrant 
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volledig uitgeschreven is. 
- De checklist wordt uitgebreid tot het alle onderdelen bevat die versimpeld of ondersteund 

moeten worden. 
- De WKS methodiek wordt op maat gemaakt voor optimale toepassing voor de VG cliënten 

binnen de HIC GGZ. 
 

             9.2.2 Onderzoek 
- Onderzocht kan worden welke behoefte en noodzaak er is naar educatie op het gebied van 

(het signaleren/ herkennen) van cliënten met een verstandelijke beperking binnen de GGZ. 
- Meer onderzoek is nodig om tot een conceptuele verheldering te komen van het begrip 

‘wilsbekwaamheid’ en de bijkomende praktische en morele dilemma’s. Onderzoek naar de 
visie op wilsbekwaamheid van artsen en patiënten bij verschillende (groepen) 
toestandsbeelden, bijvoorbeeld met of zonder psychotische en/of cognitieve component, 
kan daarbij nuttig zijn. Dat zou kunnen leiden tot een empirisch gefundeerde conceptuele 
verheldering die relevant is voor specifiek de psychiatrische praktijk. 
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Bijlage 1: Afkortingenlijst 
  
Wet B.O.P.Z – Wet Bijzondere Opnemingen In Psychiatrische Ziekenhuis 
Wgbo –Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst 
GGZ – Geestelijke Gezondheidszorg Zorg 
VG – Verstandelijk Gehandicapten 
KCK – Klinisch Centrum Kristal 
IGZ – Inspectie voor de Gezondheids Zorg 
HIC – High & Intensive Care 
VWS – Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
NzA – Nederlandse Zorgautoriteit 
GZ psycholoog- Gezondheidspsycholoog 
ROM – Routine Outcome Monitoring 
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Bijlage 2 Analyse Werkboek HIC en bezetting focusgroep: 
 
Focusgroep: 
Etienne Olivier, psychiater en hoofdbehandelaar binnen KCK (o.a. de HIC) 
Leanne Munneke, GZ psycholoog en primair behandelaar binnen de HIC KCK 
Denice van Oosten, afdelingsoudste en verpleegkundige binnen de HIC KCK 
Natasja Verhoeven, verpleegkundige binnen de HIC KCK 
Simone de Jonge, manager behandelcentrum (waaronder de HIC) en onderzoeker 
 
1e analyse van het HIC boek op onderdelen die niet toepasbaar zijn voor cliënten met een IQ 
<85: 
4.1 blz. 18 HIC opname is 3 weken. 
4.3 blz. 20 EBK 
1.1 blz. 24 eigen regie, autonomie 
1.2 blz. 25 handicap 
1.3 blz. 26 communicatie patiënt en naaste herstellen 
3.1 blz. 29 de eerste vijf minuten 
5.0 blz. 35 zorg op maat 
2.0 blz. 37 max. drie weken 
4.3 blz. 40 Broset Violence Checklist samen met patiënt 
4.4 blz. verstandelijke beperking 
4.7 blz. 41 kopie van behandelplan 
6.0 blz. 44 Triple C 
6.2 blz. 46 met en zonder woorden 
7.0 blz. 50 contact, communicatie, regie 
7.1 blz. 50 vermoeden VG orthopedagoog consult 
7.3 blz. 51 patiënt krijgt informatie op maat 
9.2 blz. 63 EBK max. 1 dag met 2 x verlenging 
9.3 blz. 64 triade patiënt, naasten en behandelaars 
10 blz. 65 behandelplan + kopie patiënt 
6.0 blz. 82 schriftelijke evaluatie EBK 
7.0 blz. 85 op verzoek cliënt of naasten hulp inroepen van o.a. orthopedagoog 
8.2 blz. 90 ROM bijdragen cliënt aan inzicht eigen situatie 
9.2 blz. 96 kwalitatief onderzoek onder betrokken partijen voor aanpassen modellen Werkboek HIC 
 
De onderdelen worden vertaald naar 5 thema’s: 
Thema’s die ontstaan uit een 1e analyse: 

 Communicatie 

 Tijdspad 

 Regie 

 ROM 

 Orthopedagoog op consult bij (vermoeden) VG 
 
In de focusgroep wordt vastgesteld dat communicatie het centrale punt is waaruit de overige 
thema’s voortvloeien. Het onderzoek zal zich richten op de onderdelen binnen het werkboek HIC 
die communicatie betreffen. 
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De volgende sensitizing concepts worden opgesteld en meegenomen in de interviewvragen: 
Sesitizing Concepts: Bij antwoord op centrale vraagstelling 

 Wordt de Triple C methodiek gebruikt? 

 Wordt er een andere methodiek gebruikt? 

 Hoe om te gaan met risico overvraging van de VG cliënt? 

 Blijft ambulant behandelaar betrokken bij klinische opname? 

 Waaruit bestaat eigen regie voor de cliënt? 

 Evalueren na afzonderen/separeren met cliënt; is dit altijd haalbaar bij cliënten alle niveau  

 Ontvangen cliënten van alle formulieren (intake-, tussengesprek, ontslagformulier, 
behandelplan, (crisis)signaleringsplan  een kopie? Zijn hier aanpassingen in gedaan in 
bijvoorbeeld eenvoudig taalgebruik, picto’s, anders? 

 Hoe wordt een start of wijziging in medicamenteuze behandeling besproken met de VG 
cliënt? 

 Hoe ziet de eigen regie en autonomie eruit bij een VG cliënt? 

 Hoe wordt de communicatie patiënt en naasten hersteld? 

 Hoe ziet “de eerste vijf minuten- afspraak” eruit voor G cliënten? 

 De patiënt krijgt informatie op maat. Hoe ziet “op maat” eruit? 

 Hoe vindt triade patiënt, naasten en behandelaars plaats? 

 Hoe wordt de schriftelijke evaluatie na EBK gebruik toegepast voor de VG cliënt? 

 Wordt de ROM ingevuld? Hoe wordt deze vertaald naar bijdragen cliënt naar inzicht eigen 
situatie? 
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Bijlage 3: Expertraadpleging 
Betrokken bij de informatievoorziening/ bij wie de interviews zijn afgenomen: 
 

PC Sint Amedeus, Deurnestraat 252 - 2640 Mortsel, België.  
Willem De Muer, orthopedagoog en  coördinator, De Knoop 3 & ’t Veer (voorgesprek en 
interview) 
Goedele Hoefnagels, orthopedagoog (voorgesprek) 

 
CVBP (Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie), Middenweg 19, Assen. 
Heleen Kuiper, GZ-psycholoog (voorgesprek). 
Mark de Mossel, manager behandelafdeling (interview) 
Joel Vlakstra begeleider behandelafdeling (interview) 
Client X 
 
Klinisch Centrum Kristal, Brasserskade 4, 2631 NC, Nootdorp 
Etienne Olivier, psychiater KCK (focusgroep) + werkzaam HIC Haagstreek GGZ Rivierduinen 
Leanne Munneke, GZ psycholoog, (focusgroep en interview) 
Denice van Oosten, afdelingsoudste en verpleegkundige HIC (focusgroep en interview) 
Natasja Verhoeven, verpleegkundige HIC, (focusgroep en interview) 
Client XX 
 
De Swaai, Centrum voor Verstandelijke Beperking en Psychiatrie, De Wissel 1, 9244 EW 
Beetsterzwaag 

Lammert Prinsen, manager behandelafdeling (interview op papier) 
 
GGZ BreBurg, HIC Jan Wierhof 7, 5017 JD Tilburg   
HIC GGZe, Dr. Poletlaan 40 
5626 ND Eindhoven, Lokaal adres: Grote Beekstraat 14a 

Alwin Verdonk, ervaringsdeskundige beiden (interview telefonisch) 
 
GGZ Rivierduinen, HIC Noorderkeerkring 20, 2408 GZ  Alphen aan den Rijn 
Qadir Samim, arts HIC (voorgesprek) 
Maurice Berkhout, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige HIC (interview) 
 
GGZ Leeuwarden, HIC  Borniastraat 34-B, 8934 AD Leeuwarden 
Monique Menger, Manager behandelzaken en verpleegkundig specialist  (interview) 
Hinke Post, verpleegkundige HIC (interview) 
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Bijlage 4: Vragenlijst interview 

 
 
Interviewvragen t.a.v. Communicatie HIC met VG cliënten aan verpleegkundigen/ begeleiders en 
behandelaren: 
 

1. Wat is uw naam en functie? 
2. Welke relatie heeft u met de HIC? 
3. Hoeveel cliënten verblijven er binnen deze setting en binnen de HIC? 
4. Is er een ondergrens en/of bovengrens in het IQ? 
5. Hoe is de bezetting op de afdelingen ingericht en welke disciplines zijn hier werkzaam? 
6. Verblijven er mensen met een verstandelijke beperking binnen de HIC? 
7. Kunt u aangeven welk percentage dit is? 
8. Ervaart u knelpunten in de communicatie met VG? 
9. Heeft u aanpassingen gedaan of oplossingen gevonden? 
10. Zijn deze geïmplementeerd en weet iedereen deze toe te passen?  
11. Hoe zijn deze geïmplementeerd? Per onderdeel? Per situatie? 
12. Hoe handelt u t.a.v. VG in het uitgeven van brieven (R.M.), brieven MofM nood en 

dwang en intake,- opname-, tussen- en eindgesprek? 
13. Hoe wordt een cliënt geïnformeerd t.a.v. start of wijziging medicatie? 
14. Hoe wordt een cliënt voorbereid en/of begeleid voor separatie?  
15. Kent u het Werkboek HIC? 
16. Werkt u met het werkboek HIC? 

Ik ga onderdelen uit het Werkboek HIC doornemen waarbij ik u vraag aan te geven of en zoja, hoe 
u dit onderdeel in de praktijk gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking. 

17. De “eerste 5 minuten bij opname” en bij aanvang nieuw contact gedurende de opname 
zijn specifiek benoemd. Hoe pakt u dit contact aan bij mensen met VG? 

18. Binnen de herstel ondersteunende zorg maakt de professional ruimte voor het eigen 
verhaal van de cliënt en ondersteunt en sluit aan. Hoe pakt u dit op bij VG? 

19. De professional is gericht op het verlichten van lijden en het vergroten van de eigen 
regie en autonomie. Hoe pakt u dit aan bij VG? 

20. Binnen de HIC wordt, samen met de patiënt, een signaleringsplan opgesteld. Hoe geeft 
u dit vorm met VG? 

21. Een patiënt ontvangt een kopie van het signaleringsplan om dit terug te kunnen lezen. 
Hoe geeft u dit vorm bij mensen die niet kunnen lezen of gesproken taal niet begrijpen? 

22. In het Werkboek HIC wordt gesproken over Triple C: Client, coach en competentie. Het 
samen doen met de cliënt en een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie bieden, 
succeservaringen opdoen en minder stress ervaren. Wordt Triple C binnen uw setting 
ingezet? Wordt er een andere methode ingezet en met welk doel? 

23. In het werkboek wordt beschreven dat er bij (een vermoeden van) VG een 
orthopedagoog betrokken wordt voor advies t.a.v. Bejegening en mogelijke 
aanpassingen in de behandeling. Hoe is dit binnen uw setting georganiseerd? 

24. Wordt de ROM ingevuld? Hoe gebruikt u de uitkomst van de ROM om inzicht te krijgen 
in de eigen situatie bij VG? 

25. Het systeem wordt nauw betrokken bij de opname van hun naaste. Hoe wordt het 
systeem betrokken bij VG? 
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26. Worden zaken als separatie/ afzondering, vrijheidsbeperking, medicamenteuze 
behandeling besproken met de cliënt, met de cliënt en het systeem of met het systeem 
wanneer de cliënt hier niet in lijkt te participeren? 

 
Vervolg na de onderdelen uit het Werkboek HIC: 

27. Wordt er vastgesteld en zoja hoe, of een cliënt kan participeren? 
28. Worden er ondersteunende zaken als picto's of foto's gebruikt? Zoja, gebruikt u een 

specifiek systeem? 
29. Zijn er structurele afspraken over het gebruik van ondersteunende 

communicatiemiddelen? 
30. Kent u de methode WKS? 
31. Heeft u in de brede zin aanpassingen gedaan door praktijkervaring om VG optimaal te 

laten participeren? 
32. Hoe zou een eenduidig plan geïmplementeerd moeten worden? 
33. Wat zou u graag breed gedragen zien en geborgd willen hebben zodat dit binnen alle 

HIC afdelingen op dezelfde wijze gehanteerd wordt voor VG? 
34. Hoe blijft u op de hoogte van ontwikkelingen op het snijvlak VG/GGZ? 
35. Is uw kliniek een onderdeel van een keten of samenwerkingsverband? 

 
Zijn er zaken niet aan de orde gekomen die van belang zijn om mee te nemen in mijn onderzoek? 
 
Zijn er specifieke punten die u mee wil geven t.a.v. de aanbeveling? 
 
Interviewvragen voor cliënten: 

1.Toen je, toen het niet goed met je ging, naar de crisisafdeling ging (E.B.K. / 
afzonderingsruimte), weet je wat je toen is verteld? 
2. Was het voor jou helder waarom je naar de andere ruimte moest? 
3. Toen je in de E.B.K./ afzonderingsruimte was, wist je toen wanneer er iemand bij je 
kwam? 
4. Vertelden alle begeleiders hetzelfde? 
5. Heb je, toen je uit de E.B.K./ afzonderingsruimte was, gesproken met de begeleiding. 
Weet je nog wat ze tegen je verteld hebben? 
6. Is het voor jou duidelijk waarom je in de E.B.K./ afzonderingsruimte was? 
7. Heb je een brief gekregen? 
8. Wanneer je medicatie verandert, bespreekt iemand dit met je? Begrijp je wat er verteld 
is? 
9. Is het voor jou duidelijk of je naar buiten mag? Naar je kamer mag?  
10.. Vind je dat er naar je geluisterd wordt? 
11.. Wil je nog iets vertellen 
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Bijlage 5: Samenvatting interviews (gearceerde vragen) 
 

- Ervaart u knelpunten in de communicatie met VG? 
Binnen een van de specifieke klinieken ervaart men geen knelpunten met VG cliënten. Bij 
doorvragen blijken hier geen cliënten opgenomen te worden met een IQ < 50. 
Binnen de andere klinieken/ HIC afdelingen worden knelpunten ervaren in de communicatie 
met VG cliënten.  
Knelpunten bestaan uit het niet herkennen van VG waardoor cliënten overvraagd worden 
en informatie niet begrijpen, niet in kunnen schatten op welk sociaal emotioneel niveau een 
cliënt functioneert, informatie niet goed over kunnen brengen en hierin 
handelingsverlegenheid ervaren.  

 
- Heeft u aanpassingen gedaan of oplossingen gevonden? 

Er wordt binnen het team gebruik gemaakt van collega’s die “feeling” hebben met VG 
cliënten. In de helft van de klinieken/ HIC afdelingen worden picto’s gebruikt maar dit wordt 
niet structureel ingezet.  
Binnen twee reguliere HIC afdelingen wordt structureel het systeem van de cliënt betrokken 
in de communicatie en inventariseren van praktische zaken.  
Binnen twee specifieke crisis- en HIC afdelingen worden het crisissignaleringsplan, het 
dagprogramma en de huisregels ondersteund met picto’s. 

 
- Zijn deze geïmplementeerd en weet iedereen deze toe te passen?  

De ondersteuning van het crisissignaleringsplan, het dagprogramma en de huisregels met 
picto’s is geïmplementeerd binnen twee specifieke crisis- en HIC afdelingen. 
De andere ondersteuningsvormen worden niet eenduidig toegepast. 

 
- Hoe handelt u t.a.v. VG in het uitgeven van brieven (R.M.), brieven MofM nood en dwang 

en intake,- opname-, tussen- en eindgesprek? 
Binnen de reguliere HIC GGZ worden brieven uitgegeven aan de cliënt, ook als de cliënt niet 
kan lezen, en aan wettelijk vertegenwoordigers.  
Binnen de specifieke klinieken worden de brieven niet verstrekt. Er wordt met cliënten voor 
besproken wanneer cliënten gesproken taal begrijpen. Wanneer cliënten gesproken en 
geschreven taal niet begrijpen worden zij niet voorbereid. 
Bij de intakegesprekken is de cliënt aanwezig. Bij de overige gesprekken is de cliënt geheel 
of gedeeltelijk aanwezig wanneer de cliënt gesproken taal begrijpt. Wanneer de cliënt dit 
niet begrijpt of niet aanwezig wil zijn wordt er voor besproken en wordt er nabesproken. 

 
- Hoe wordt een cliënt geïnformeerd t.a.v. start of wijziging medicatie? 

Binnen alle crisis- en HIC afdelingen heeft de psychiater/ arts een gesprek met de cliënt. 
Hiernaast worden vertegenwoordigers op de hoogte gesteld. 
Bij cliënten met een IQ <50 is de informatieverstrekking onvoldoende omdat het niet 
ondersteund wordt en niet toetsbaar is of de cliënt de informatie begrijpt. 
 

- Hoe wordt een cliënt voorbereid en/of begeleid voor separatie?  
Er is een verschil in de situatie. Wanneer een cliënt in crisis binnenkomt komt het voor dat 
de cliënt direct naar de E.B.K. gaat zonder voorbereiding.  Wanneer er, tijdens opname, 
reden is om een cliënt naar de E.B.K. te verplaatsen wordt een cliënt voorbereid en begeleid 



                                                                                                                                                              

42 

waarbij cliënten met een IQ <50 moeilijk voor te bereiden zijn. Hier is een knelpunt. 
 

- Kent u het Werkboek HIC? 
Binnen de kliniek in België is het werkboek niet bekend. Binnen de klinieken in Nederland is 
het werkboek HIC bekend. 
 

- Werkt u met het werkboek HIC? 
Binnen alle klinieken, op België na, wordt er op onderdelen volgens het werkboek HIC 
gewerkt maar het is in ontwikkeling.  
 

- Binnen de HIC wordt, samen met de patiënt, een signaleringsplan opgesteld. Hoe geeft u 
dit vorm met VG? 
Binnen twee specifieke crisis- en HIC afdelingen wordt het crisissignaleringsplan 
ondersteund met picto’s en opgesteld samen met de cliënt. 
Binnen een reguliere HIC GGZ wordt het crisissignaleringsplan samen met de cliënt en zijn 
systeem opgesteld.  
Binnen de andere klinieken wordt er wisselend gehandeld, de cliënt wordt betrokken waar 
mogelijk maar hier is geen eenduidig beleid in en cliënten met een IQ <50 worden niet 
betrokken. 

 
- Een patiënt ontvangt een kopie van het signaleringsplan om dit terug te kunnen lezen. Hoe 

geeft u dit vorm bij mensen die niet kunnen lezen of gesproken taal niet begrijpen? 
Binnen twee specifieke crisis- en HIC afdelingen wordt het crisissignaleringsplan 
ondersteund met picto’s en opgesteld samen met de cliënt. De cliënt ontvangt een kopie. 
Binnen een specifieke HIC afdeling wordt er een overzicht gemaakt met simpele tekst en 
picto’s die bij het dagprogramma op de slaapkamer wordt gehangen. 
Binnen de reguliere HIC afdelingen worden geen aanpassingen gedaan. 

 
- In het Werkboek HIC wordt gesproken over Triple C: Client, coach en competentie. Het 

samen doen met de cliënt en een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie bieden, 
succeservaringen opdoen en minder stress ervaren. Wordt Triple C binnen uw setting 
ingezet? Wordt er een andere methode ingezet en met welk doel? 
Binnen een specifieke crisisafdeling wordt er gewerkt met Triple C. 
Op de andere klinieken wordt er gewerkt met diverse ondersteuningsvormen: 

 Eigen Initiatief Model 

 Systemisch werken 

 Totale communicatie 

 Sociaal Competentie Model 

 WKS methodiek 
 

- Worden zaken als separatie/ afzondering, vrijheidsbeperking, medicamenteuze behandeling 
besproken met de cliënt, met de cliënt en het systeem of met het systeem wanneer de 
cliënt hier niet in lijkt te participeren? 
Separatie/ afzondering en medicamenteuze behandeling wordt beantwoord in een van de 
vorige vragen. 
In vrijheid beperkende maatregelen  worden afspraken gemaakt met de 
vertegenwoordigers/ systeem. Binnen de reguliere HIC afdelingen worden brieven 
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overhandigd aan de cliënten, ongeacht of zij dit kunnen lezen. 
Binnen de specifieke crisis- en HIC afdelingen worden cliënten geïnformeerd waarbij er geen 
alternatief is voor volledige informatie bij cliënten met een IQ < 50. 

 
- Wordt er vastgesteld en zoja hoe, of een cliënt kan participeren? 

Het vaststellen of een cliënt kan participeren is binnen alle klinieken een knelpunt. 
Knelpunten bestaan uit het niet herkennen van VG waardoor cliënten overvraagd worden 
en informatie niet begrijpen, niet in kunnen schatten op welk sociaal emotioneel niveau een 
cliënt functioneert, informatie niet goed over kunnen brengen en hierin 
handelingsverlegenheid ervaren. 
Bij cliënten met een IQ tussen 70 en 85 wordt er van uit gegaan dat de cliënt de informatie 
begrijpt en zelf kan participeren zonder ondersteuningsbehoefte waarbij in enkele gevallen 
overvraging ontstaat doordat de cliënt sociaal emotioneel van laag niveau is. 
Het inschatten van het niveau van een cliënt die geen gesproken taal begrijpt wordt als een 
knelpunt ervaren waarbij geconcludeerd wordt dat de cliënt niet kan participeren. 

 
- Worden er ondersteunende zaken als picto's of foto's gebruikt? Zoja, gebruikt u een 

specifiek systeem? 
Binnen de helft van de klinieken worden picto’s gebruikt maar er is geen gestructureerd 
systeem. Het is afhankelijk van begeleiders of er met picto’s wordt gewerkt bij individuele 
cliënten. Binnen twee klinieken worden foto’s van dienstdoende personeelsleden 
opgehangen in de algemene ruimten waardoor cliënten weten wie er werkt er wie er komt 
werken de komende 24 uur. 
Binnen vier klinieken hangen er foto’s bij de naambordjes van de kantoren van 
behandelaren en het management. 

 
- Zijn er structurele afspraken over het gebruik van ondersteunende communicatiemiddelen? 

Geen een kliniek heeft structurele afspraken over het gebruik van ondersteunende 
communicatiemiddelen. 

 
- Kent u de methode WKS? 

Een HIC GGZ afdeling werkt met de WKS methodiek. 
Een specifieke HIC afdeling weet wat de WKS methodiek inhoud en de overige klinieken zijn 
niet bekend met deze methodiek. 
 

- Heeft u in de brede zin aanpassingen gedaan door praktijkervaring om VG optimaal te laten 
participeren? 
De reguliere HIC GGZ afdelingen geven aan dat er sinds januari j.l. een toename is van VG 
cliënten binnen hun afdeling. Dit is een nieuwe ontwikkeling waar nog geen specifiek beleid 
op is gemaakt.  Er wordt praktijkervaring opgedaan en er is behoefte aan aanpassingen 
maar dit moet ontwikkeld worden. 
Binnen de specifieke crisis- en HIC afdelingen zijn aanpassingen gedaan maar dit is niet 
geïmplementeerd en personeelsafhankelijk. Zij hebben expertise met de VG cliënten maar 
de uiteenlopende werkwijze leidt tot mis communicatie tussen medewerkers en cliënten en 
medewerkers onderling. 

 
 



                                                                                                                                                              

44 

- Hoe zou een eenduidig plan geïmplementeerd moeten worden? 
De meerderheid geeft aan dat zij betrokken willen worden bij het opstellen van een 
eenduidige werkwijze. Ze vinden het een voorwaarde dat het plan op zowel specifieke crisis- 
en HIC afdelingen als op de reguliere HIC afdelingen bruikbaar is. Het plan moet makkelijk 
toepasbaar zijn, ook voor medewerkers die geen expertise hebben met VG. 
Het plan moet makkelijk te vinden zijn, bij voorkeur op een centrale plek. 
 

- Wat zou u graag breed gedragen zien en geborgd willen hebben zodat dit binnen alle HIC 
afdelingen op dezelfde wijze gehanteerd wordt voor VG? 
Binnen alle klinieken wordt benoemd dat er een systeem moet komen waarmee 
medewerkers ondersteund worden in het maken van een keuze van het niveau en sociaal 
emotioneel functioneren van een cliënt. 
Er moet een overzicht komen van alle formulieren die aangepast moeten worden door 
eenvoudige tekst of ondersteund met picto’s.  
Er moet een eenduidige methode zijn waarop er met VG cliënten gecommuniceerd wordt 
omdat VG cliënten sociaal emotioneel op een laag niveau kunnen functioneren. Dit vraagt 
bijzondere aandacht gedurende de hele dag.  

 
- Ondersteunt u nut en noodzaak van een eenduidige aanpak voor VG cliënten binnen de 

GGZ in Nederland? 
Alle betrokkenen waar een voorgesprek mee plaats gevonden heeft, die geïnterviewd zijn of 
die de rondleidingen hebben verzorgd spreken uit enthousiast te zijn over een eenduidige 
aanpak. 
Door de vragen van het interview en de gesprekken die hier door ontstaan wordt door alle 
betrokkenen uitgesproken dat ze zich al realiseerden of nu realiseren dat VG cliënten 
onvoldoende geïnformeerd worden en onvoldoende participeren tijdens hun opname terwijl 
hier wel mogelijkheden in te ontwikkelen zijn. 

 
Samenvatting interviews cliënten 
 

- Toen je, toen het niet goed met je ging, naar de crisisafdeling ging (E.B.K. /           
                 afzonderingsruimte), weet je wat je toen is verteld? 
                 Een van de cliënten zegt dat ze verbaal begeleid werd, de andere cliënt weet  
                 het niet. 
 

-  Was het voor jou helder waarom je naar de andere ruimte moest? 
                 Een cliënt weet dit niet, de andere cliënt zegt dat ze dingen kapot gemaakt heeft 
                 en boos was. 

 
- Toen je in de E.B.K./ afzonderingsruimte was, wist je toen wanneer er iemand bij  

                              je kwam? 
                              Een cliënt is niet in de E.B.K. geweest, de andere cliënt zegt te weten wanneer 
                              er iemand zou komen. 
 

-  Vertelden alle begeleiders hetzelfde? 
                  Beiden geven aan dat niet alle medewerkers hetzelfde zeggen. Een geeft het  
                  voorbeeld dat een collega een waarschuwing geeft en de andere collega 
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                  weer iets anders zegt. Beiden geven aan dit besproken te hebben met de 
                               begeleiders.  
 

- Heb je, toen je uit de E.B.K./ afzonderingsruimte was, gesproken met de  
                              begeleiding. Weet je nog wat ze tegen je verteld hebben? 
                              Een cliënt is niet in de E.B.K. geweest. De andere cliënt zegt niet met  
                              een medewerker gesproken te hebben omdat ze dan weer boos wordt. 
                               

- Is het voor jou duidelijk waarom je in de E.B.K./ afzonderingsruimte was? 
                Beide cliënten geven aan dat de E.B.K. gebruikt wordt wanneer je heel boos 
                bent en niet luistert. 

 
- Heb je een brief gekregen? 

                De cliënt die in de E.B.K. is geweest heeft geen brief gehad. 
 

- Wanneer je medicatie verandert, bespreekt iemand dit met je? Begrijp je wat er  
                              verteld is? 
                              Beiden geven aan dat de dokter en een begeleider vertellen dat hun medicatie 
                              veranderd wordt. Ze kunnen het navragen wanneer ze het niet goed 
                              begrepen hebben. 
 

- Is het voor jou duidelijk of je naar buiten mag? Naar je kamer mag?  
                Een van de cliënten mag vrij bewegen en met afspraken naar buiten. 
                De andere cliënt mag niet naar buiten omdat ze nog aan het oefenen is. 
                Ze mag wel naar haar kamer. 

 
- Vind je dat er naar je geluisterd wordt? 

                Beiden cliënten vinden dat er naar hen geluisterd wordt. Bij doorvragen 
                geeft een van de cliënten aan dat niet alle begeleiders goed luisteren. 
                Ze bespreekt belangrijke zaken met haar persoonlijk begeleider. 
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Bijlage 6: Klankbordgroep 
 

Actieve leden: 
Frits Bovenberg – auteur Werkboek HIC – RACT NL Project, GGZ Plussymposium, HIC Foundation 
Leanne Munneke – GZ psycholoog KCK 
Saskia Martens – Manager Centrum Integrale Diagnostiek en Behandeling Ipse de Bruggen 
Petra van Geelen – Coördinator Dwang en Drang Rivierduinen 
Erik Kuijpers – projectleider implementatie WKS methode binnen GGZ 
 
Op afstand betrokken zoals vooraf afgesproken: 
Xavier Moonen – bijzonder lector 'inclusie voor mensen met een verstandelijke beperking' 
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Bijlage 7  : Programma HIC congres met deelname S. de Jonge 
 

Programmaschema 
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Bijlage 8  : Organigram Klinisch Centrum Kristal 
 

 
 


