Persbericht
Onderzoek Eigen Kracht-conferenties bij het voorkomen van dwang in de GGZ van start

Achtergrond
Een belangrijke doelstelling van de toekomstige Wet verplichte ggz (Wvggz) is het zoveel mogelijk
voorkomen van verplichte zorg. Dit mag alleen worden opgelegd als het echt niet anders kan en alle
alternatieven voor vrijwillige zorg zijn uitgeput. Een instrument om verplichte zorg te voorkomen is de
mogelijkheid die patiënten krijgen om met hun naastbetrokkenen een eigen plan te maken en daarmee
verplichte zorg af te wenden. Met het oog hierop zullen er vanaf maart 2013 pilots gehouden worden
om te kijken of en hoe dit mogelijk is. Er zullen 60 zogenaamde Eigen Kracht-conferenties (Ek-c’s)
gehouden worden in Groningen, Eindhoven en Holland Noord. De Centrumgemeenten Groningen,
Eindhoven, Alkmaar, Hoorn en Den Helder met subsidie van de provincie Noord-Holland betalen de
EK-c’s. Het ministerie van VWS financiert het onderzoek en GGZ Nederland de tijd die gemoeid is
met het includeren van patiënten. Het onderzoek vindt plaats bij drie GGZ-instellingen, te weten
Lentis, GGzE en GGZ Noord-Holland-Noord. Zij leveren ieder een psychiater die verantwoordelijk is
voor het werven van 20 cases. Een consortium van partijen wil weten of het mogelijk is om met EKc’s
dwang te voorkomen in de GGZ en wat de conferenties opleveren. In opdracht van het ministerie van
VWS voert het VUmc het onderzoek uit. Het VUmc stelt in iedere regio een onderzoeker aan voor 20
uur in de week om het onderzoek uit te voeren. De regiomanager van de Eigen Kracht Centrale zorgt
ervoor dat er bij iedere casus, desnoods binnen 24 uur, een Eigen Kracht-coördinator wordt aangesteld
die het sociale netwerk rond de patiënt (hoofdpersoon in de terminologie van de Eigen Kracht Centrale)
mobiliseert.
De procedure
De patiënt (de hoofdpersoon) wordt gevraagd of hij of zij wil proberen om een dreigende BOPZ
maatregel af te wenden met een EK-c. Vervolgens gaat een Eigen Kracht-coördinator het sociale
netwerk benaderen of ze willen helpen bij het waarborgen van de veiligheid. Alle deelnemers aan de
conferentie die dan volgt worden gevraagd om mee te werken aan het onderzoek. Als zij hun
toestemming hebben gegeven en de conferentie is achter de rug, nemen de onderzoekers contact op met
de deelnemers aan de Eigen Kracht-conferentie.
Het consortium
De penvoerder is het VUmc, zij zorgt voor een projectleider en voert de administratie van het project.
De bestuurders van de drie GGZ instellingen staan garant voor een doelmatige besteding van de
middelen die GGZ Nederland ter beschikking stelt, te weten de inzet van psychiaters en andere
hulpverleners en zorgen voor inbedding van het project in de eigen instelling. Andere leden van het
consortium zijn: mevrouw J. Santegoeds, Actiegroep Tekeer tegen de isoleer!; mevrouw F. van Beek,
bestuurder van de Eigen Kracht Centrale; de heer drs. R. van Veldhuizen, psychiater en adviseur; Prof.
Dr. N. Mulder, hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Erasmus MC; mevrouw C. van der
Hoeven, Landelijk Platform GGz. De laatsten worden bij de aanvang van het project gevraagd voor de
begeleidingscommissie.

De onderzoeksgroep
De onderzoeksgroep bestaat uit de vier psychiaters, een SPV’er, de drie regiomanagers van de Eigen
Kracht Centrale en de drie onderzoekers die het onderzoek in de drie regio’s uitvoeren. Het onderzoek
staat onder verantwoordelijkheid van
de heer dr. Gert Schout, projectleider onderzoek Eigen Kracht bij BOPZ
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