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Auteurswet 1912 jº het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van
23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB
Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers
en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te
wenden.

Inleiding
Dames, heren, veel mensen die ik heb uitgenodigd voor mijn rede zeiden: ‘Hartstikke leuk, ik kom, enne, wat is dat eigenlijk, een lectorale rede…?’ Dus eerst
even helderheid daarover: Het uitspreken van een lectorale rede is een ritueel om
het ambt van lector te aanvaarden. En het heeft ook een doel, ik heb het wel even
opgezocht op internet trouwens. Het doel van het uitspreken van een rede is dat
de lector de hoofdpunten van zijn lectoraat kan uitdragen en expliceert wat zijn
opvattingen en plannen zijn. Daar is beperkte tijd voor en die beperkte tijd dwingt
een lector tot keuzes, inperking van thema’s en woorden.1
De mensen die mij een beetje kennen, weten dat ik er weinig principes en veel
opvattingen op na houd, dus die beperkte tijd is wel jammer, maar vooruit.
Daarom eerst een paar opvattingen die ik echt ff kwijt moet, dat lucht mij dan
een beetje op, en dan zal ik expliciteren wat de plannen met mijn lectoraat zijn.
Mijn lectorale stoel gaat over integratie van psychiatrische en somatische zorg.
De titel draagt twee zaken in zich: het gaat over ziekte en niet over gezondheid,
en het gaat over zorg en niet over welzijn. En over deze termen is wel enige verwarring de laatste tijd, dus ik wil even wat ontwikkelingen in de zorg met u doornemen. Kort hoor…
De specialisatie en subspecialisatie van de afgelopen decennia hebben ervoor gezorgd dat we een bijzonder hoog niveau van zorg hebben: als u ziek wordt dan
kunnen we niet alles, maar toch echt heel veel. Verpleegkundigen zijn, in navolging van dokters, zich ook gaan specialiseren. En ook fysiotherapeuten, diëtisten
en jeugdhulpverleners kunnen er wat van. We hebben allemaal gezien dat dit leidt
tot een woud aan hulpverleners die allen hun eigen ding waar ze goed in zijn
doen, verwijzen en doorverwijzen, en soms, helaas, ook geen oog meer hebben
voor dat wat zich buiten het eigen specialistengebied afspeelt. En dat leidt uiteindelijk tot slecht gecoördineerde en vooral onbetaalbare zorg.
Dat moet anders. Dat vind niet alleen ik, dat vinden hulpverleners, patiënten,
mantelzorgers en de overheid voorop ook. En zo glijden we van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving, omdat de overheid bedacht heeft dat dit
een goede oplossing is.
Om te zorgen dat we het over hetzelfde hebben: de participatiesamenleving,
het woord van 2013, is als volgt gedefinieerd:
De term participatiesamenleving betekent dat de overheid voortaan uitgaat
van de eigen kracht en zelfredzaamheid van eenieder. Ziek of gezond, weerbaar of kwetsbaar, oude of nieuwe Nederlander: alle burgers hebben naast
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recht op zorg en op andere voorzieningen, ook de plicht om voor zichzelf en
hun omgeving op te komen.2
Uitgaan van de eigen kracht is natuurlijk een heel positief uitgangspunt voor mensen met enige veerkracht en een sterk sociaal netwerk. Maar de discussie is toch
ook in hoge mate ingegeven door het feit dat de huidige verzorgingsstaat financieel niet meer houdbaar is. Maar waar zitten die torenhoge kosten nu eigenlijk?
Maakt u zich geen zorgen, deze rede gaat niet alleen over geld… maar nu nog
even wel. Veel kosten van de zorg worden bij heel weinig mensen gemaakt: onze
zogenaamde complexe patiënten. Dit zijn patiënten met verschillende ziekten tegelijk – vaak lichamelijke en psychische ziekten –, die veel medicijnen gebruiken,
met een beperkt of geen sociaal vangnet, een lage sociaaleconomische status, in
een zorgsysteem waarvan de onderdelen niet goed op elkaar afgestemd zijn. En,
niet onbelangrijk, het gaat ook vaak om patiënten die slecht adviezen opvolgen en
vaak conflicten met hulpverleners hebben.3
Juist onze meest kwetsbare en vooral zieke patiënten drukken zwaar op het
budget, daar moeten we echt wat mee. Maar deze groep primair aanspreken op
veerkracht, weghalen uit de sociale werkplaatsen en beschermde woonvormen,
verplaatsen van de tweede naar de eerste lijn, plagen met keukentafelgesprekken:
gevalletje jammer.
Dus, opvatting: De switch die we nu maken van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving is prima, maar voor onze meest complexe patiënten graag heel
veel verzorgingsstaat en zorg, zorg en zorg.
Oké, nog één opvatting. De definitie van gezondheid door de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, was aan vernieuwing toe, daarover was iedereen het
eens. Daarom hebben mevrouw Huber en haar collega-onderzoekers een nieuwe
definitie over gezondheid geformuleerd, en deze is door veel mensen omarmd:
Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren,
in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.4
Maar ff hoor: Mijn beste vriendin werd enige tijd geleden geconfronteerd met het
feit dat zij borstkanker bleek te hebben. Dat was een schok. Het gaat nu weer heel
goed met haar, ze zit hier ergens in de zaal, met weer een beste bos haar, maar er
zijn momenten geweest dat het behoorlijk spannend was. Als ik de definitie van
Huber op haar zou loslaten zou ze gezond zijn, want als iemand het vermogen had
en heeft zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven, dan is zij het wel. Maar ze
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legde wel bijna het loodje, met haar gezonde aanpassingsvermogen. Ze was hartstikke ziek.
Als we in de definitie het woord ‘gezondheid’ nu eens vervangen door ‘emotionele rijkdom’: Emotionele rijkdom als het vermogen zich aan te passen en een
eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Dan ben je echt een bofferd als je dat goed kunt en heb je pech
als je daar wat minder goed in bent.
En ook echt niet meer dan dat.
We leven in een maatschappij waarvan velen werkelijk geloven dat deze maakbaar is, gericht op succes, kansen pakken en carrière maken. En als dat niet lukt,
dan ben je dus een beetje mislukt. Mijn punt is dat de manier waarop we de participatiesamenleving en gezondheid nu definiëren in zich heeft dat je ook in je ziek
zijn, je gekte en afwijkingen eigen regie kunt voeren, succesvol moet zijn: ‘crisis als
persoonlijke groei’, geen ‘patiënt’ maar ‘burger’ of ‘klant’, ‘mensen met mogelijkheden’ in plaats van ‘mensen met een verstandelijke beperking’. Allemaal ontkenning van dingen die we blijkbaar lastig vinden om onder ogen te zien.
En begrijpt u mij niet verkeerd: mensen met chronische ziekten, gekte of afwijkend gedrag willen en kunnen natuurlijk prima op hun gezonde of goed functionerende deel worden aangesproken en zijn ‘veel meer dan hun ziekte alleen’.
Maar onze meest kwetsbare groep patiënten is over het algemeen niet veerkrachtig, ze kunnen slecht effectieve copingstrategieën inzetten. En zo sluiten we deze
groep dubbel uit: Je bent eigenlijk al een beetje mislukt omdat je met je ziekte niet
erin slaagt een waardevolle bijdrage aan de maatschappij te leveren, en het lukt je
ook niet om succesvol om te gaan met je ziekte en ellende omdat je nu eenmaal
niet ‘het vermogen hebt je aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht
van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’.
En dat – simpele opvatting – vind ik gewoon niet oké. Het leidt, onder het mom
van eigen verantwoordelijkheid moeten dragen en eigen regie voeren, tot verwaarlozing en eenzaamheid. En hiermee dreigen we van ‘overuse’ en ‘misuse’
naar ‘underuse’ van zorg te gaan.5

Het lectoraat Integratie psychiatrische en
somatische zorg
Zo, dit gezegd hebbende, mijn tijd is maar beperkt, nu dan naar mijn lectoraat
Integratie psychiatrische en somatische zorg. En ik ga het hebben over zieke, complexe patiënten, over zorg en over complexe zorgsystemen. En daarvoor wil ik u
eerst nog even mee terugnemen naar het lectoraat Evidence Based Nursing, het
lectoraat van mijn voorganger Wilma Scholte op Reimer.
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In haar lectorale rede ‘Van kijken naar zien en van weten naar doen’6 schetste zij
het beeld van drie koeien.

Wilma komt van de boerderij en met de drie koeien in beeld illustreerde zij dat je
verstand van koeien moet hebben om te kunnen bepalen welke koe het meeste
melk geeft. De magere koe, de koe met de rechte rug of de dikke koe. Door goed
te kijken, verstand van koeien te hebben en een goede redenatie op te zetten, kun
je een uitspraak hierover doen. Wilma heeft heel veel verstand van koeien in relatie
tot melk geven – ieder z’n expertise: ze is een specialist op het gebied van de melkkoe. Zoals we ook de specialisten in de zorg hebben over wie ik het eerder had.
Maar kan Wilma op basis van deze plaatjes eigenlijk zien of de koe gelukkig of
somber is, veerkrachtig, tevreden met de geboden verzorging? En wat gaat er
eigenlijk door het hoofd van deze beestjes? Hoe zit het met het geheugen, zou er
eentje verslaafd zijn aan paardenbloemen zonder dat Wilma het in de gaten
heeft? Ik heb het van tevoren gevraagd aan Wilma, en ze kon mij geen antwoord
geven. Ze wist vooral hoe het met de melkproductie zat…
Experts, of specialisten, zijn in de zorg van groot belang. Ze zijn echt nodig, bijvoorbeeld om een heel ingewikkelde hartoperatie uit te (laten) voeren, of voor
complexe diagnostiek. Maar misschien zijn we de balans wel een beetje kwijtgeraakt, zijn we uit het oog verloren wat de basis is, en vergeten we soms dat bijvoorbeeld met dat zieke hart ook een mens meekomt. En patiënten verwachten,
als vanzelf, dat hun hoofd en lichaam, hun denken en voelen als één geheel worden benaderd.
Ik kom niet van de boerderij maar uit de grote stad en uit een groot gezin. Hier zijn
we, veertig jaar geleden.
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Wat ziet u eigenlijk? Dat het kappersvak ook een evolutie heeft doorgemaakt? U
kunt eindeloos lang naar ons kijken en er van alles van vinden, maar kunt u een
uitspraak doen wie van ons de patiënt is, en wie er complex in elkaar zit? Of misschien denkt u: wie van deze zes zou er niet complex zijn? Dat zie je niet, daar kom
je eigenlijk alleen maar achter als je de juiste vragen stelt.
Dat geldt bij patiënten in hoge mate ook. Voor een belangrijk deel komen we er
natuurlijk achter door goed te kijken, de juiste onderzoeken te doen, de juiste vragenlijsten af te nemen, verstand van zaken te hebben en goed te redeneren. Maar
wanneer er veel factoren bij elkaar komen, dan blijkt er toch een neiging om ons
terug te trekken op het eigen specialisme of subspecialisme en in het beste geval
door te verwijzen voor het deel waar we ons niet comfortabel bij voelen, waardoor
we voor deze complexe patiënt een complex zorgsysteem creëren.
Even dichter bij huis, want misschien heeft u niets met koeien of grote gezinnen
uit de grote stad.
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Stel, u wordt getroffen door een hartaanval, dat kan echt de beste overkomen. We
weten prima wat we dan moeten doen, er zijn stapels richtlijnen. Of stel, u wordt
getroffen door een depressie, ook hier geldt: dat kan de beste overkomen, en ook
dan hebben we veel richtlijnen tot onze beschikking. Maar de dag dat u een hartaanval krijgt en aansluitend depressief wordt – en we weten dat ook dit veel voorkomt – dan is er toch een behoorlijke handelingsverlegenheid. Op polifysiek, de
polikliniek van het Academisch Medisch Centrum (AMC) die bij onze faculteit Gezondheid in huis zit, wordt dagelijks met deze problematiek geworsteld. Bij meer
dan 20% van de hartrevalidatiepatiënten die wij daar zien, is er sprake van psychiatrische comorbiditeit.7 We willen wel goede zorg bieden, maar de richtlijnen bieden in die situatie onvoldoende houvast. Welke interventies zijn op welk moment
gepast? En wat kunnen we op welk moment beter laten voor wat het is? We
weten het niet goed.
Of de patiënt met suikerziekte die depressief wordt. Patiënten met diabetes
hebben vaak fysieke klachten, bijvoorbeeld tintelende vingers, vermoeidheid, pijn
bij het lopen, misselijkheid, obstipatie, enzovoorts. Sommige van deze symptomen
passen ook bij depressieve klachten, zoals vermoeidheid, misselijkheid en obstipatie. Maar het gekke is dat wanneer een diabetespatiënt depressief wordt, hij vaak
ook een toename van lichamelijke klachten rapporteert die niet direct passen bij
depressieve klachten, zoals nog meer last van tintelende vingers.8 De patiënt gaat
naar de dokter en de dokter verwijst door of doet nader onderzoek, er komen
medicijnen bij en de kosten voor de zorg stijgen. In het beste geval wordt de de10
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pressie gediagnostiseerd, en wordt de patiënt doorverwezen naar de geestelijke
gezondheidszorg.
Een patiënt met suikerziekte heeft over het algemeen uitstekende toegang tot
een behandelteam, bestaande uit een internist, een diëtiste, een podoloog, een
oogarts, een neuroloog, een verpleegkundig specialist diabeteszorg en een maatschappelijk werker. We noemen dit een disease-managementteam: een team dat
goed kan inspelen op de complicaties die bij een dergelijke chronische ziekte kunnen voorkomen. Dergelijke teams zijn volgens het zogenaamde ‘chronic care model’ opgezet.9 Een team dat multidisciplinaire preventieve langetermijnzorg levert,
dat patiënten stimuleert om actief aan de zorg deel te nemen en waarbij de uitkomst van de behandeling in hoge mate bepaald wordt door de mate waarin de
patiënt in staat is om te voldoen aan de eisen die de behandeling aan hem stelt.
Het is goed voorstelbaar dat als iemand een depressie of een beginnende dementie heeft, náást de suikerziekte, dit een negatieve invloed heeft op de mate van
medewerking van en samenwerking met de patiënt. Voor deze patiënten is een
meer geïntegreerde, of biopsychosociale benadering gepast. Bij een dergelijke benadering wordt niet zozeer naar de oorzaken van de problemen gekeken, maar
meer naar de samenhang.10 Groepen patiënten voor wie een dergelijke geïntegreerde benadering gepast is, zijn:
– de kwetsbare ouderen, Bianca Buurman heeft u zojuist al veel over hen verteld;
– patiënten met chronische lichamelijke ziekten met bijkomende psychiatrische
stoornissen zoals angststoornissen, depressies of verslavingsziekten;
– patiënten die vanwege lichamelijke ziekten stoornissen in het functioneren
van de hersenen krijgen, bijvoorbeeld dementie bij de ziekte van Parkinson of
stemmingsstoornissen bij Multiple Sclerose;
– patiënten die door hun moeilijke of complexe gedrag lichamelijke ziekten krijgen, bijvoorbeeld patiënten die zichzelf verwonden of patiënten met ernstige
eetstoornissen; en ten slotte en niet in de laatste plaats
– patiënten die chronisch klagen over hun lichamelijke toestand, zonder dat er
een duidelijk aanwijsbare lichamelijke aandoening kan worden gevonden.11

Vroegtijdig herkennen van ‘complexe patiënten’
Het begint er eigenlijk mee al deze patiënten vroegtijdig te detecteren of te herkennen. Daarvoor moet je goed kijken, maar je moet toch ook vooral de goede
vragen stellen, om samenhang tussen de verschillende factoren te kunnen zien en
deze te kunnen duiden.
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Met behulp van meetinstrumenten zoals de INTERMED (IM), een tool om meer
grip te krijgen op patiëntencomplexiteit en zorgcomplexiteit, kunnen we onderzoeken hoe we de zorg voor deze relatief kleine groep patiënten – die relatief veel
geld kost – beter en efficiënter kunnen inrichten.12 De IM-methode is ontwikkeld
om patiënten met complexe zorgbehoeften in kaart te brengen en de juiste zorg
te verlenen. Mijn halve proefschrift heb ik hiermee gevuld, dus vertrouw er voor
het gemak even op dat ik het over een gevalideerd instrument heb.13 In principe
kan men met de IM-methode de complexiteit van volwassen patiënten in alle zorgfaciliteiten, dus in het ziekenhuis, de polikliniek en in de wijk, analyseren. De IMmethode gaat uit van de biopsychosociale ofwel integrale benadering. Via een interview verzamelt de hulpverlener gegevens over de lichamelijke (biologische), de
psychische en sociale toestand van de patiënt en gegevens over de zorgverlening,
om zo een beter inzicht te krijgen in de risico’s die de zorg van deze patiënt bedreigen. Nadat men met het interview de gegevens over deze risico’s heeft geïnventariseerd, worden de risico’s gewogen.
Deze risicoweging leidt tegelijkertijd tot een aanwijzing wat men aan deze risico’s moet doen: niets (groen), in de gaten houden (geel), actief handelen (oranje),
of intensief of onmiddellijk handelen (rood).

Deze risicoweging, gekoppeld aan actie-niveaus, maakt dat de IM-methode een
besliskundige methode is. Doordat de risico’s in een schema zijn geordend en de
12
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weging van de risico’s met kleuren worden aangegeven, ontstaat een overzicht in
één figuur. Dit overzicht kan gebruikt worden om de afstemming tussen disciplines, die bij complexe patiënten essentieel is, te vergemakkelijken. Er is tegenwoordig prachtige ICT beschikbaar om dit inzichtelijk en veilig toegankelijk te maken
voor de verschillende betrokken partijen. En dat kan ons echt helpen, omdat wij
hulpverleners het een beetje verleerd zijn om dezelfde taal te spreken, de patiënt
en diens mantelzorger centraal te stellen, en omdat we de organisatie van onze
zorg ooit niet zo slim hebben bedacht.

De gezondheidszorg kent namelijk een aantal organiserende principes. Om te beginnen is er de tweedeling tussen somatische en geestelijke gezondheidszorg. Vervolgens is er het al dan niet spoedeisende karakter van het probleem. Dan zijn er
de specialismen, die in toenemende mate onderverdeeld zijn in subspecialisaties,
waarbij spreekuren soms zelfs nog maar op één diagnose zijn afgestemd, bijvoorbeeld een diabetespoli of een MS-spreekuur. En dan zijn er nog de verzekeringseisen die strikt bepalen wat wel en wat niet gedeclareerd mag worden.
Dat mag dan vanuit een strikt medisch en financieel standpunt een rationele
organisatie zijn, maar veel patiënten passen niet in een dergelijk systeem, omdat
ze aan combinaties van ziekten lijden of zich niet gedragen als de ‘standaard-patient’. Iedere arts, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut of verpleegkundige weet
dat de ene patiënt veel bewerkelijker is dan de andere, ook al komen beide met
hetzelfde medische probleem. Als de meer complexe patiënten tijdig gedetecteerd
worden, dan kan een individueel zorg- en behandelplan worden opgesteld, afge-
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stemd op de specifieke behoeften van de patiënt. Dit plan heeft een integraal karakter en zal veelal interdisciplinair van aard zijn. Ingebed in deze integrale behandeling kan ook de specialistische zorg beter verlopen.14

Belang van integratie psychiatrische en
somatische zorg
Maar is het nu eigenlijk erg, dat we de zorg voor onze complexe patiënten niet
optimaal georganiseerd hebben en dat we er eigenlijk niet zoveel van weten? Het
kost ons klauwen met geld, maar geld is maar geld. En ja, het brengt ons hulpverleners soms in verlegenheid, maar het gaat uiteindelijk maar om een minderheid van onze patiënten.
Ik schets u graag een aantal situaties die het belang van een betere integratie
van psychiatrische en somatische zorg onderstrepen:
1. Onderzoek wijst uit dat patiënten met een manisch-depressieve of psychotische stoornis een grotere kans hebben op het krijgen van somatische ziekten.
De redenen hiervoor zijn onder meer:
– Een ongezonde leefstijl, zoals veel roken en drinken en ongezond eten.
Stoppen-met-roken-poli’s worden niet druk bevolkt door psychiatrische
patiënten terwijl dit, gegeven het aantal rokers onder hen, wel zo zou
moeten zijn. We zien in de praktijk dat deze patiënten minder vaak interventies krijgen aangeboden om de gezondheid of ongezond gedrag te
verbeteren.
– Daarnaast zijn er de bijwerkingen van medicatie: een veel voorkomende
bijwerking van psychofarmaca is gewichtstoename, waardoor er een directe relatie is met een verhoogd risico op suikerziekte en hartziekten.
Wist u dat patiënten met schizofrenie gemiddeld vijftien tot twintig jaar
minder lang leven dan patiënten die niet aan deze psychotische stoornis
lijden?15 Dat komt niet alleen doordat er vaker suïcides voorkomen in
deze patiëntengroep, daar is voor gecorrigeerd. Het zit ’m in het feit dat
deze groep patiënten somatisch zo kwetsbaar is. Vijftien tot twintig jaar,
dat is een getal waar ook u, wat mij betreft, heel af en toe van wakker
mag liggen.
2. Het doormaken van een hartinfarct is voor de meeste mensen een schokkende ervaring. Goede revalidatie, met name gericht op voldoende bewegen,
is letterlijk van levensbelang. Maar we zien ook dat zo’n 20% van deze patiënten een zo ernstige angst ontwikkelt om weer te gaan bewegen, dat ze
tot niets meer komen.16 Kinesiofobie heet dat. Mag u weer vergeten, maar ik
vind het wel een gaaf woord. We weten bij kinesiofobie niet goed welke in14
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3.

terventies we moeten toepassen om ervoor te zorgen dat deze patiënten
weer in beweging komen.
Nog eentje dan. Een onlangs gepubliceerd onderzoek uit de Verenigde Staten
toont aan dat patiënten met een ernstige psychiatrische stoornis die worden
opgenomen in een algemeen ziekenhuis, een veel grotere kans hebben op
complicaties, en dat de kans om te overlijden binnen dertig dagen na een
chirurgische ingreep aanzienlijk hoger is dan bij patiënten die geen psychiatrische ziekte met zich meedragen.17

En ga ik met mijn lectoraat Integratie psychiatrische en somatische zorg de komende jaren de wereld verbeteren? Ik dacht het wel! Met het lectoraat bewandel
ik twee wegen, want eentje is een beetje saai.

Enerzijds doen we al, of gaan we onderzoek doen bij, patiënten die zowel somatische als psychiatrische ziekten hebben. Door onderzoek beogen we de zorg voor
somatisch zieke patiënten met psychiatrische problematiek te verbeteren via inte-
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gratie van bestaande psychiatrische kennis en hulpmiddelen. François Schellevis
benadrukte in zijn oratie zo mooi het belang van het doen van onderzoek bij patiënten met multimorbiditeit, waarbij multimorbiditeit niet als uitsluitings- of correctiefactor wordt gezien maar als een ‘variable of interest’.18 Naast beter gebruik
van bestaande psychiatrische kennis in de somatische zorg wordt nieuwe kennis
gegenereerd. De bestaande kennis schiet nu vaak tekort. Voorbeelden van openstaande vragen zijn:
– Wat is de juiste behandelingsvolgorde bij cardiale patiënten met een depressie: beter eerst depressieve klachten behandelen en dan fysieke revalidatie, of
beter beide tegelijk?
– Hoe kunnen we beter inzicht krijgen in fysieke en functionele beperkingen bij
hartpatiënten met kinesiofobie?
– Hoe kunnen we risicofactoren bij patiënten met recent ontstane psychose,
met een verhoogd risico op overlijden door cardiovasculaire oorzaken, beter
in kaart brengen?
De andere weg gaat over het stevig neerzetten van de zogenaamde trias academica. Onderzoek, praktijk en onderwijs dienen altijd hand in hand te gaan. Met aca-

demische werkplaatsen, die we opstarten met de zorgorganisaties Cordaan, Allerzorg en het AMC, zullen we hieraan invulling geven. Een academische werkplaats
is een kennisinfrastructuur waarin praktijk, onderzoek en opleiding een samenwerking aangaan en waarin samen wordt gewerkt aan het oplossen van vraagstukken, dit alles in een interdisciplinaire context. De subsidie die we hiervoor hebben aangevraagd is binnen, en dat geeft ons meteen slagkracht om de vele andere
instellingen die ook willen meedoen gelijk mee te nemen in deze mooie ontwikkelingen.
16
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Dromen voor de toekomst

Deels zal dit alles in lopend onderzoek gaan plaatsvinden, maar een lector mag bij
een rede ook dagdromen. En ik heb wel wat roze wolkjes waarover ik graag fantaseer.
Een leuke dagdroom die Lieuwe de Haan, hoogleraar psychotische stoornissen
in het AMC, met mij wilde delen, is het opzetten van een zogenaamde hoofdhartpoli. Een polikliniek waar cardiologen, psychiaters, verpleegkundigen en andere hulpverleners samen zorgdragen voor patiënten met een psychotische stoornis, bij wie we opvallend vaak zien dat er sprake is van cardiovasculair lijden. Zo
zien we bij patiënten met schizofrenie dat een deel van de oversterfte komt door
plotse hartdood. Dat is enerzijds het gevolg van het lijden aan het metabool-syndroom, maar ook doordat bij patiënten met schizofrenie opvallend vaak het Brugada-syndroom voorkomt, een erfelijke aandoening waarbij er iets mis is met het
ritme van het hart, en die een verhoogd risico op plotse hartdood geeft.19
Onderzoek naar de werkingsmechanismen en naar leefstijl met straight-forward
trials om bovenstaande punten beter te begrijpen, zou de zorg voor deze patiënten en onze inzichten over schizofrenie in relatie tot hartproblemen verbeteren.
Nog een droom is om, samen met de collega-lectoren van de faculteit, te komen
tot in ieder geval één, maar liefst iets meer masteropleidingen. Het hebben van
een sterke bachelor-masterstructuur helpt om onderzoek meer ‘smoel’ te geven.
Dit is wel een droom van de afdeling ‘doorzetten en lange adem’. Want zeg je
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master, dan zeg je ook businesscase, Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie, de Toets Nieuwe Opleiding, examencommissie, medezeggenschapsraad, Student Informatie Systeem enzovoort. Maar te belangrijk om niet mee te nemen in
de dagdromerij, want een goede bachelor-masterstructuur zal het niveau van onze
gezondheidszorgopleiding doen toenemen. Er is genoeg en overtuigend onderzoek dat aantoont dat een hoger niveau van opleiden leidt tot betere en veiligere
patiëntenzorg.
Een andere droom is om praktijkgericht onderzoek op te zetten, zowel in het
ziekenhuis als in de wijk, om patiënten met complexe zorgbehoeften met behulp
van de INTERMED-methode betere zorg te verlenen. Ik heb mijn tekst en ideeën al
klaarliggen voor een komende subsidieronde.
Een laatste droom is dat de integratie van psychiatrische en somatische zorg,
door vroegtijdige detectie van complexe patiënten met gebruik van de INTERMEDmethode, een mooie plaats krijgt in het curriculum van de opleiding verpleegkunde en het interprofessionele curriculum. En laat ik nu net daar, als opleidingsmanager, wat over te zeggen hebben.
Ik heb iets minder te zeggen over post-hbo opleiden, dus daarvoor heb ik mijn
joker al ingezet. Met Annette Boenink, hoofd van de Psychiatrisch Consultatieve
Dienst van het VUmc (het medisch centrum van de Vrije Universiteit) hebben we
de training al klaarliggen, kwestie van uitrollen, daar kun je eigenlijk niet tegen
zijn. Met gebruik van een goede webservice, die ik als cadeautje heb gevraagd
voor mijn benoeming als lector, hoop ik dat we mooi en aantrekkelijk onderwijs
kunnen maken voor onze bachelorstudenten, onze alumni, onze praktijkondersteuners in de wijk enzovoorts.
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Waarop mag u mij afrekenen over vijf jaar (dat is
oktober 2021 ☺)?
En waarop mag u mij dan afrekenen na vijf jaar?

Afrekening 1
Vanuit mijn rol als co-promotor in de komende jaren zeven promovendi plus John
de Best toeleiden naar een proefschrift:
– Lotte Verweij en Patricia Jepma, die beiden onderzoek doen naar het verbeteren van de zorg en begeleiding van oudere cardiale patiënten tijdens en na
een ziekenhuisopname.
– Jos Dobber, met mooi onderzoek naar motiverende gespreksvoering.
– Paul Keessen, die onderzoek doet naar kinesiofobie en welke interventies we
moeten inzetten om deze patiënten, letterlijk, weer in beweging te krijgen.
– Margriet van Iersel, met haar onderzoek naar beeldvorming van studenten
over de wijkverpleegkunde.
– Marlies Arkestijn, met haar onderzoek naar vormen van casemanagement in
het ziekenhuis.
– Paul Doedens, met zijn bijzondere onderzoek naar wat het ideale verpleegkundige team is bij de behandeling van acuut opgenomen psychiatrische patiënten.
– En John de Best, al begeleid ik hem officieel niet meer. Loslaten is in jouw geval, John, dan maar even niet mijn sterkste kant, want jijzelf en je onderzoek
naar interprofessioneel opleiden zijn te leuk om me er niet via de zijlijn mee te
bemoeien.
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Afrekening 2
Conform de strategische notitie van ons kenniscentrum ACHIEVE moet iedere lector ‘geldwervend vermogen’ hebben en dus subsidiegelden binnenhalen. Kom
maar door, in mijn eerste jaar als lector is dat best al aardig gelukt.

Afrekening 3
Een gezond personeelsbeleid waarbij onderzoek, praktijk en onderwijs als communicerende vaten logisch met elkaar verbonden zijn, waarbij er geen discussie meer
is of het om onderwijs of om onderzoek gaat. En dat ik gerealiseerd heb dat iedereen begrijpt dat wanneer een docent betrokken is bij onderzoek of de praktijk, dit
geen kostenpost is, maar dat je dan betere docenten krijgt.

Afrekening 4
Een uitgangspunt binnen onze faculteit is dat onderwijs, onderzoek en praktijk
een drie-eenheid is, de trias academica. Het koppelen van deze drie is logisch, vanzelfsprekend eigenlijk, maar in de praktijk lastig te realiseren. Toch is dit voor mij
echt een belangrijk punt. De combinatie van lector-opleidingsmanager is er eentje
waarin ik heilig geloof, maar ook eentje die alleen maar gerechtvaardigd is als je
van de trias academica een speerpunt maakt. Als ik er niet in slaag om deze trias
academica krachtig neer te zetten in de komende jaren, dan mag wat mij betreft
de discussie op tafel of ik wel de juiste persoon op de juiste plek ben. Yep, stoere
taal, maar met Jolanda Maaskant als hoofd onderzoek aan mijn rechterhand, en
Judith van Grieken als hoofd opleiding aan mijn andere rechterhand, durf ik deze
uitspraak wel aan.

Heel veel dank aan heel veel mensen
Dames, heren, ik kom aan het einde van mijn rede.
Ik had maar een half uurtje, en even wilde ik schrappen in het aantal woorden
van dank om nog wat meer opvattingen en plannen met u te kunnen delen. Maar
daarmee zou ik velen tekortdoen, en wat ik beoog met mijn lectoraat kan echt
alleen maar dankzij deze mensen. Dus de laatste volle vijf minuten gaan naar u en
een paar mensen in het bijzonder.
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Ik dank het College van Bestuur van deze hogeschool voor het in mij gestelde vertrouwen en voor het instellen van het lectoraat Integratie psychiatrische en somatische zorg. Ook wil ik het bestuur van de faculteit Gezondheid bedanken, in het
bijzonder de decaan.
En u allen, dank voor uw komst – en nu weet ik in ieder geval zeker dat ik
niemand van de aanwezigen vergeten ben.
Maar nu echt:
Team hbo-Verpleegkunde, de basis van waaruit ik al deze leuke dingen als opleidingsmanager en lector kan doen. Wat is het mooi om te zien dat de onderzoekende houding die wij van onze studenten zo verlangen in de loop der jaren echt
in ons DNA is gekomen. Een fantastische accreditatie en begin dit jaar een zo mogelijk nog betere interne audit: wat een intellectueel kapitaal bij elkaar! Ik ben echt
zo blij en zo trots dat ik bij dit team mag horen. Judith, een speciaal dankwoord
voor jou is op z’n plek: het was wel een tropenjaartje. Je kwam binnen als teammanager en binnen een jaar was je hoofd opleiding en ik opleidingsmanager, lector. We hebben allebei, samen, en af en toe iets minder samen, gezocht naar hoe
we ons in de nieuwe verhoudingen en posities moesten gedragen. We hebben
weleens getwijfeld of we het werk rond kregen, maar nooit getwijfeld aan onze
samenwerking. Het is echt zo fijn samenwerken met je.
Mijn collega’s van het MT, Bart, Margo, Stephan, Eric, Raoul en Wilma. Dank
voor de samenwerking en ook het aangename lotgenotencontact. De combi van
opleidingsmanager en lector verdient veel meer navolging binnen de HvA, maar
een beetje een spagaat geeft het soms wel…
Wilma, niet eerder in mijn carrière heb ik zo lang dezelfde baas gehad! Dank
voor het vertrouwen dat je me geeft, de vrijheid om de dingen te doen die ik zo
leuk vind om te doen, de heftige discussie die we kunnen hebben omdat we het
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hardgrondig oneens zijn met elkaar, waar dan altijd een moment komt dat je zegt:
‘Ja, vind je niet leuk dat ik dit zeg, maar...’ Dat is echt heel irritant ☺. Maar de
eindeloze pret die we hebben, gewoon omdat we de meeste dingen in ons werk
reuze lollig vinden, maakt dat dan wel weer meer dan goed.
Mijn collega-onderzoekers van de INTERMED-groep. Eén à twee keer per jaar
treffen we elkaar. In Nederland, Italië, Oostenrijk, Duitsland of Amerika, we skypen
met Japan, en wat hebben we het leuk samen. We hobbyen validiteitsstudies in
elkaar, leren van elkaar, onderhouden een website. En wij bewijzen iedere keer
weer dat als je het gewoon doet, zonder grootse projectplannen en zonder begroting maar met passie en overgave, niet omdat het moet maar omdat het leuk en
betekenisvol is om te doen, dat er dan veel moois ontstaat.
Mijn collega’s van de Case Management Society of America, de CMSA, en Cheri
Lattimer in het bijzonder. Wat ben ik vereerd dat ik lid van jullie club mag zijn en
ieder jaar mag aanschuiven aan tafel met de grote dames en heren. Het meeschrijven van de tweede editie van het Integrated Case Management Manual is een
mooie en spannende uitdaging. De support die jullie geven bij het onderzoeken
van mogelijkheden om een master casemanagement op te zetten is geweldig.
Dank!
De onderzoeksgroep van het kenniscentrum ACHIEVE, Bart, Raoul, Margo, Wilma, Eric, Marieke, Anne en Bianca, senior onderzoekers, promovendi, junior onderzoekers, onderzoeksassistenten: wat een mooie groei maken we door. Zoveel
groei dat ik echt niet iedereen bij naam kan noemen, excuus. We verbinden steeds
meer onderzoekers en onderzoek aan ons: dat is belangrijk, want het geeft slagkracht, en we worden ook steeds beter met elkaar. Ik bof om in deze inspirerende
omgeving mijn onderzoek te kunnen doen.
Grote broers, grote zus, neefjes, nichtjes, schoonzussen, mam en Cor, pap en
Els, Ellen en George. We lopen de deur niet bij elkaar plat, maar bij begrafenissen,
scheiding, feesten en trouwerijen zijn we er – altijd, en voor elkaar. We zijn met
heel veel, en het is heel bijzonder en iets om te koesteren, dat we elkaar altijd
weten te vinden.
Marian, lieve grote zus, dank voor het maken van de uitnodiging en de illustraties bij deze rede, en je weet, dank voor nog veel meer.
My two men from Amsterdam. Wat hebben we het goed samen. Lieve Melle,
dagelijks wijs je me erop dat wat ik doe wel aardig is, maar dat de echt belangrijke
dingen in het leven natuurlijk gaan over roeien. Afriggeren; ¾ ½ ½ ¾ heel oprijden; backsplash; coxbox; flexfoots; heelstring; skeg en slifferen. Ik volg je allang
niet meer.
Pierre en ik verschillen in heel veel dingen van elkaar, maar één ding hebben we
gemeen: als we ergens voor gaan dan is dat all the way, vol passie en overgave. En
wat is het fijn dat ik precies deze eigenschap in jou terugzie. Lieve Pierre, het is een
22
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bijzondere dag, en gelukkig voor mij is er de zekerheid dat-ie heel gewoon eindigt,
namelijk net als alle – ik heb het uitgerekend, het is op de kop af – 11.000 dagen
hiervoor, gewoon thuis, in elkaars armen, wat maak je me gelukkig. Thanks darling.
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Curriculum vitae
Corine Latour (1967) behaalde in 1989 haar diploma hbo-Verpleegkunde. Hierna
werkte ze in verschillende psychiatrische instellingen in Amsterdam. Na het afronden van de Voortgezette Opleiding Verpleegkundig Specialist GGZ, ging ze in
1991 aan het werk bij de Psychiatrische Consultatieve Dienst van het VU Medisch
Centrum. Ze volgde in die periode de opleiding Evidence Based Practice aan de
Universiteit van Amsterdam. Ze promoveerde in 2006 bij Wim Stalman, hoogleraar
Huisartsgeneeskunde aan de Vrije Universiteit, op het onderwerp ‘Coordination of
Care for the Complex Medically Ill’. Kort na haar promotie is zij als docent verpleegkunde gaan werken bij de Hogeschool van Amsterdam. Zij bekleedde daar
verschillende functies, en combineert sinds oktober 2015 de functie van opleidingsmanager hbo-Verpleegkunde met die van kernlector. Ze is voorzitter van de
landelijke Anna Reynvaan Studentenprijs, en is bestuurslid van het Landelijk Overleg Onderwijs Verpleegkunde (LOOV). Corine is lid van het INTERMED-consortium,
en is actief in de Case Management Society of America (CMSA).
In haar vrije tijd tref je Corine in de sportschool, twintig meter onder water, met
vrienden in de betere restaurants of thuis met bier, patat en Catan. Of je treft haar
op de bank om series als House of Cards, The Blacklist of Borgen te kijken. En in de
zomer tref je haar niet omdat ze zich dan graag, off-line, naar verre oorden begeeft, samen met haar man en zoon.
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