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Triage in de geestelijke gezondheidszorg. Hoe 
scheiden we de bokken van de schapen ?   
PETER F.M. VERHAAK   

De noodzaak om de toenemende zorgkosten te beteugelen  wordt in alle sectoren 
gevoeld. Op weinig plaatsen  lopen de emoties echter zo hoog op als in de geestelijke  
gezondheidszorg (ggz), waar het aantal cliënten in 2009  toenam met 147% ten 
opzichte van 2003.1  

 KOSTEN BEDWINGEN  
 
Om de kosten in bedwang te houden, ondertekende het  ministerie van VWS en de 
diverse ggz-geledingen in het  voorjaar van 2012 het Bestuurlijk Akkoord.2 In dit  
akkoord wordt de ggz opgesplitst in eerstelijns- (‘basisggz’)  en tweedelijns-ggz 
(‘specialistische ggz’), waarbij de  eerstelijnszorg wordt onderverdeeld in ggz-
basiszorg en  generalistische ggz. De patiënt komt in eerste instantie  met zijn 
hulpvraag terecht in de basiszorg. Dit betreft de  huisarts, die terzijde wordt gestaan 
door de praktijkondersteuner-  ggz (POH-ggz), ‘E-Mental Health’ en consulterende  
psychiatrische diagnostiek. Binnen de generalistische  ggz wordt kortdurende 
psychiatrische diagnostiek  en behandeling geboden. 
Parallel hieraan heeft het College voor zorgverzekeringen  (CVZ) al in 2012 
afgekondigd dat voor vergoeding van ggz  alleen verzekerden in aanmerking komen 
die een diagnose  uit de DSM-IV hebben. Momenteel heeft het CVZ  verdere 
inperkingen van de verzekerbare ggz in beraad. 
Het succes van toekomstbestendige zorg binnen de ggz  valt of staat bij een valide 
triage tussen de basis-ggz en de  specialistische ggz, en tussen de ggz-basiszorg en de  
generalistische ggz. Een dergelijke triage is gecompliceerder  dan het simpelweg de 
toegang weigeren aan diegenen  die met levensvragen en huwelijksproblemen hun  
heil zoeken binnen de ggz. 

HOMEOPATHISCHE VERDUNNING 
 
Een deel van de oorspronkelijke doelgroep van de psychiatrie  bestaat uit mensen die 
hoe dan ook in bescherming moeten worden genomen. Dit betreft psychiatrische  
patiënten die een ernstig verstoord beeld van de werkelijkheid  hebben door 
bijvoorbeeld wanen, dwanghandelingen  of opdrachten van bovenaf, en mensen die 
een  gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen. Deze  groep is relatief 
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gemakkelijk te identificeren en de psychiatrie  is bij uitstek de plaats waar deze groep 
de zorg kan  krijgen die ze nodig heeft. Het gaat daarbij echter om een  relatief klein 
deel van alle mensen die op dit moment  gebruik maken van de specialistische ggz; 
in 2011 had  minder dan 20% van alle dbc’s in de tweedelijns-ggz  betrekking op 
deze groep (Verhaak, schriftelijke mededeling,  2013). 
Een veel omvangrijker deel van de cliënten in de specialistische  ggz heeft een 
tamelijk reëel realiteitsbesef en is  nauwelijks een gevaar voor zichzelf of voor 
anderen,  maar voelt zich diep ongelukkig. Een groot deel hiervan  wordt gevormd 
door mensen met een depressie of een  angststoornis. Als men de DSM-IV-criteria 
toepast, dan  omvat deze groep circa 15% van de Nederlandse volwassen  bevolking 
(18-65-jarigen).3 Dit is precies de ongebreidelde  groei binnen de ggz waar men 
vanaf wil. De oorzaak  van deze groei is dat het begrip ‘psychisch probleem’  in de 
DSM-IV een bijna homeopathische verdunning  heeft ondergaan. Door het gebruik 
van de DSM-IV-classificatie  krijgen veel meer mensen een psychische stoornis  
aangemeten dan direct na de Tweede Wereldoorlog. 
Met de komst van de DSM-5 zal dit fenomeen alleen  maar groter worden. Recent 
werd hier in het NTvG al  door 2 huisartsen op gewezen.4   

DIFFERENTIËREN 
 
De grote uitdaging voor een echte specialistische ggz is  het opstellen van criteria om 
een goed onderscheid te  kunnen maken tussen patiënten met depressies of 
angststoornissen  die wel of geen specialistische zorg behoeven. 
Dit is een differentiatie die niet verkregen kan worden  door simpelweg symptomen 
op te tellen, maar  waarbij de gehele klinische en psychosociale context van  de 
patiënt in ogenschouw moet worden genomen. 
Ook moet er onderscheid gemaakt worden tussen patiënten  met lichtere psychische 
stoornissen die gebaat zijn bij  generalistische ggz en patiënten met psychische 
stoornissen die aan een huisarts, met enige steun van een  POH-ggz, of aan hulp via 
een website kunnen worden  overgelaten. Als men dit onderscheid laat afhangen van  
een optelsom, dan zal de generalistische ggz evenzo snel  met cliënten overspoeld 
worden als nu het geval is binnen  de specialistische ggz. 

UITDAGING 
 
Binnen diverse gremia wordt gedacht dat bovengenoemde  schiftingen met een 
simpele vragenlijst gemaakt  kunnen worden. Het fundamentele probleem hiervan is  
dat dergelijke vragenlijsten de DSM-IV-criteria als gouden  standaard hanteren. 
Daardoor zal de zorgvraag net  zo ‘oneindig’ blijven. Het gaat er juist om dat men 
gaat  ‘snijden’ in de groep die als gevolg van de DSM-IV-criteria  blijft groeien. 
Anders gezegd: de ggz moet nieuwe criteria, los van de  DSM-IV of -5, bedenken om 
cliënten buiten die kleine  ‘vanzelfsprekende’ groep toe te laten tot de specialistische  
en de generalistische ggz. Te denken valt aan criteria  als de lijdensdruk, de 
verhouding tussen draaglast en  -kracht, de aanwezigheid van geschikte 
behandelingen  en de prognose bij wel of niet behandelen. Ook zou nagedacht  
moeten worden bij welke patiënten oplossingen  buiten de ggz gevonden kunnen 
worden. Kortom: een  hele opgave én een uitdaging. 
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