
Overnemen of ondersteunen 
De zoektocht naar de balans in ‘goede zorg’ 

V&VN-SPV Studiedag Donderdag 16 november 2017 
 
Workshop B 
 
Rick Kwekkeboom is gepromoveerd op onderzoek naar vermaatschappelijking in 
de GGZ. Lector Community Care bij de Hogeschool van Amsterdam. 



Opbouw 

• Korte terugblik op geschiedenis ‘vermaatschappelijking’ 

 

 

• Krachten en hinderpalen 

 

 

• ‘Opdracht’  sociale psychiatrie   
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Achtergronden ‘vermaatschappelijking’ 

• ‘sociale psychiatrie’ ; Arie Querido , Amsterdam 

 

 

• Ervaringen soldaten in VS/UK (WOII): positieve effecten kleinschalige 
opvang in wijk 

 

• Opkomst anti-psychiatrie en hippie-cultuur 

 

 

• Noodzaak kostenbeheersing 

 

 



Realisatie in Nederland 

 

•  1984 nota Geestelijke Volksgezondheid: 
• Introductie ‘vermaatschappelijking’ 

• Synoniem voor ‘substitutie’  

 

 

•  1992 Onder Anderen 
• ‘vermaatschappelijking’ als in ‘sociale psychiatrie’ 

• Preventie; geestelijke volksgezondheid 

 



Realisatie in Nederland 

• Rond eeuwwisseling 
• Groeiende aandacht voor rol sociaal netwerk 
• Versterking rol lokale overheden 

 

 

• Vanaf 2015 
• Herziening Wmo 
• Introductie Jeugdwet 
• Introductie Wlz 
• Aanpassing Zvw 

  

Sterkere scheiding klinisch 
(behandeling) en 
ondersteuning/begeleiding  

https://www.youtube.com/watch?v=Z1SCJHYKqKM 
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 Waarom wel….. 

• Sluit aan bij bredere stroom richting zelfredzaamheid/zelfstandigheid 
 

 

• Draagt bij aan kwaliteit van leven betrokkenen 

 

 

• Past in stromingen positieve gezondheid/positieve psychologie/etc… 

 

 

• Goedkoper 
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Waarom niet…..  

• Zelfredzaamheid/zelfstandigheid niet altijd mogelijk 

 

 

• Maatschappelijk draagvlak onder voorwaarden…. 

 

 

• Psychiatrische problematiek is nóóit leuk…. 

 

 

• Adequate voorzieningen kosten ook geld..  
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Future caring 

• Inzet op behoud burgerrollen 

 

• Ondersteuning waar nodig, overname waar onontkoombaar 

 

• Primaat bij cliënt/clientsysteem 

 

• Nieuwe standaard voor professionaliteit 
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Dank voor uw aandacht….  


