
“De gemiddelde patiënt is hier zo’n 
drie weken. Het is vaak een mix tussen 
gedwongen en vrijwillige opname. 
Soms is het niet duidelijk wat er aan de 
hand is en is de patiënt voor het eerst 
verward aangetroffen. We kijken dan 
eerst wat er aan de hand is en gaan 
uiteindelijk behandelen. Patiënten 
spreken we meerdere keren per week. 
Specifiek aan de HIC is dat we meteen 
na opname concrete doelen stellen 
en we bekijken elke week hoe het 
daarmee staat. Dit doen we samen met 
de patiënt en het sociale systeem (de 
naasten), maar ook met het ambulante 
team,” vertelt Astrid.   

Wat is bijvoorbeeld zo’n doel? 
“Minder psychotisch zijn en daardoor 
ook minder een gevaar voor zichzelf 
of anderen. Dat is vaak een doel 
bij een gedwongen opname. Of de 
medicatie tot een bepaalde spiegel 
krijgen. Stel: je woonplek is een chaos 
geworden, dan kan een afspraak met 
het ambulante team gemaakt worden 
om die woonomgeving te verbeteren. 
Vaak gaan mensen redelijk snel weer 
met ontslag. De doelen moeten bereikt 
zijn en je moet zelf verder kunnen na 
je ontslag”, vertellen beide dames.

Waarom ben je psychiater geworden?
Suzanne: “Ik ben opgegroeid met 
twee ouders die in de psychiatrie 
werkten. Dus ik ben groot geworden  
met verhalen over psychiatrische 
patiënten en het werk. Dat maakte 
niet meteen dat ik psychiater wilde 
worden, maar wel dat ik alles heel 
normaal vond. Tijdens mijn studie 
geneeskunde kwam ik erachter dat ik 
bij alle co-schappen die ik liep en alle 
patiënten die ik zag, op zoek was naar 
de psychiatrie: naar de achtergronden 
van de patiënt. Het is me gewoon met 
de paplepel ingegoten.”

Waar haal je voldoening uit?
“Dat je mensen echt ziet opknappen. 
Soms komen patiënten in hele slechte 
toestand binnen. Verwilderd of 
ongelooflijk suïcidaal, echt in crisis. Ik 
vind het mooi dat je er dan als team 
voor kunt zorgen dat iemand zijn 
leven weer kan oppakken. Dagelijkse 
voldoening haal ik uit gesprekken: wat 
beweegt iemand? Kun je meer inzicht 
krijgen wat er gaande is in zijn hoofd. Of 
kun je iemand motiveren om zelf weer 
dingen op te pakken of om medicatie te 
gebruiken?” aldus Suzanne.
Astrid: “Daarbij is de nieuwe methode 

die we gebruiken, de HIC, ook enorm 
mooi. Wij doen het gewoon niet meer, 
separeren. Vroeger werd gedacht 
dat het therapeutisch iets zou doen, 
maar daar zijn we van teruggekomen, 
het is niet zo. Het blijkt dat we 
gewoon dezelfde mensen als tien jaar 
geleden binnen hebben. We hebben 
dezelfde mate van agressie, dezelfde 
problematiek als toen, maar we doen 
echt iets anders. Wij proberen vanuit 
contact met de patiënt samen aan 
zorg en herstel te werken. En, stel 
dat er agressie is geweest, om niet 
door te schieten in beheersing. We 
gaan niet overheersen en iemand 
in een separeer stoppen, omdat dat 
makkelijker is voor ons. Daar geloven 
we niet meer in en dat is een goede 
basis om vanuit te werken.”

Hoe ga je om met agressie?
“Contact blijft het belangrijkste. 
Kunnen we iets bieden wat helpt? Dat 
kan een rustmoment buiten zijn, even 
naar je kamer terug of medicatie, maar 
dat is zeker niet het eerste of enige 
wat we bieden. Een gesprek, contact; 
daarin zit dat we de regie niet te snel 
van de patiënt overnemen, maar heel 
goed luisteren naar wat de patiënt 

Astrid Dirks en Suzanne van Loon zijn 
psychiater op de twee HIC’s (High 
Intensive Care) van GGz Breburg. We 
spreken hen over hun drijfveren en 
over waar ze trots op zijn: “Elke dag 
is een verrassing hoe het gaat lopen. 
Het is anders dan een polikliniek waar 
je elk half uur een andere patiënt 
voor je hebt. Je weet het hier gewoon 
niet.”

Door: Martijn Borsboom   

Onze High Intensive Care afdelingen zoeken collega’s!
HIC, ofwel High & Intensive Care, is een model voor kortdurende klinische opname in de 
geestelijke gezondheidszorg. Een gedachtegoed dat door diverse GGZ partners gezamenlijk 
ontwikkeld is. 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 wordt met 
respectvolle zorg en behandeling. Centraal staat daar in het terugdringen van dwang en 
drang met de aandacht gericht op het herwinnen van de eigen regie van de cliënt. 

GGz Breburg is één van de koplopers in het verkorten van de opnameduur. Ook het aantal 
separaties is sinds 2010 met maar liefst meer dan 95 procent afgenomen. De HIC is een echte 
verbetering in de behandeling van en omgang met mensen in een crisissituatie. Wil je meer 
weten over de HIC? Kijk op http://hic-psy.nl/. Wil je meer weten over werken bij GGz Breburg? 
Kijk op https://www.ggzbreburg.nl.

zegt. De verpleegkundigen zijn op 
zulke momenten belangrijker dan wij. 
Zij hebben de hele dag contact met de 
patiënten en zijn onze voelsprieten op 
de afdeling. Daarom is het team ook 
zo belangrijk, wij werken heel nauw 
met de verpleegkundigen samen. Wij 
varen op hun ervaring en proberen 
hen daarin hun eigen rol te geven.”

Wat is jullie rol geweest in de HIC 
beweging?
“De grote slag met betrekking tot het 
separeerbeleid was al geslagen voordat 
wij er werkten. Het begon in 2013. 
Het belangrijkste was de duidelijke 
visie en het bijbehorende einddoel: 
we willen niet meer separeren. Het 
belangrijkste vandaag is dat iedereen 
die visie onderschrijft en uitademt. Wij 
hebben er buikpijn van als je zegt dat 
we iemand gaan separeren, het kan 
echt anders! Het komt ook niet meer in 
iemand op die bij de HIC werkt. Geen 
seconde is het een optie. Ik ben er 
heel trots op dat we dat als team voor 
elkaar krijgen. Wat er ook is gebeurd, 

bij ons krijg je een nieuwe kans. We 
spreken samen doelen af, ieder neemt 
hierin zijn deel en we gaan er dan voor 
zorgen dat de patiënt zo snel mogelijk 
weer met ontslag gaat.” 

Wat kunnen psychiaters verwachten?
“De visie staat hier al, dus daarmee 
kom je in een gespreid bedje. Het is wel 
belangrijk dat je als nieuwe psychiater 
op de afdeling kunt nadenken over de 
alternatieven voor separeren, al doet 
hele team dat al als vanzelfsprekend. 
En je moet snel kunnen schakelen. 
Elke dag is anders. Bovendien moet 
je kennis van de wetgeving hebben: 
wat zijn je rechten en plichten als 
behandelaar en wat zijn die van de 
patiënt.”

Waarom ga je elke dag naar het werk?
“Het contact met het team vind ik  
fijn”, zegt Astrid. “Het gedoe van zo’n 
afdeling, the hustle and bustle: er is 
altijd wel iets te doen.  Suzanne beaamt 
dat: “De dynamiek, de snelheid, het 
soort patiënten dat opgenomen is. Het 

is zoveel leuker dan op een polikliniek 
zitten en je lijstje afwerken. Dat is 
voor mij net iets te saai. Bovendien 
zijn wij gezegend met teams met een 
grote dosis humor. We kennen elkaar 
en als het spannend wordt, weten we 
dat we elkaar kunnen vertrouwen. Ik 
voel me nooit onveilig.”

Wat zoeken jullie in een collega?
“Wij zijn als afdeling hartstikke goed 
bezig en zijn op zoek naar iemand 
die hieraan wil meewerken. Het is 
niet statisch: stel je wil werken aan 
somatiek? Dat kan! Of juist iets met  
medicatiebeleid, met dwang en drang, 
of wil je de familie betrekken? Dat is 
allemaal mogelijk bij GGz Breburg! Ik 
denk dat er heel veel ruimte is om er 
een eigen draai aan te geven”, aldus 
Suzanne. 

Beiden dames beamen: “Kom eens 
langs en loop dagje mee. Kom gewoon 
de sfeer proeven, kom eens praten. 
Juist het contact maken met de mensen 
op de afdeling maakt het werk mooi.”

“Ik hou van the hustle and bustle 
op de afdeling. Zoveel leuker dan 
op een poli je lijstje afwerken.”   

Wat er ook is 
gebeurd, bij 
ons krijg je een 
nieuwe kans

“Wij krijgen buikpijn als je zegt 
dat we iemand gaan separeren, 
het kan echt anders!”   


