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Tom van Mierlo, lid Raad van Bestuur

Samen het
verschil maken
Vol enthousiasme en met de ambitie verschil te willen maken in de zorg, gaat Tom van
Mierlo vanaf januari 2018 aan de slag als lid Raad van Bestuur van Reinier van Arkel. De
drive om de zorg te verbeteren zat er al in toen hij startte als psychiater bij de crisisdienst in Breda. Na acht jaar directeur behandeling te zijn geweest bij GGz Breburg voelt
de stap naar het bestuurderschap bij Reinier van Arkel -waarbij hij verantwoordelijk is
voor de zorginhoudelijke portefeuille- dan ook goed. Daadwerkelijk contact maken, innoveren door lerende netwerken en samenhang en samenwerking zijn thema’s waarmee
hij graag aan de slag gaat binnen Reinier van Arkel.

De afgelopen jaren heeft Tom zich als psychiater toegelegd op de psychosezorg. “Dat
vind ik echt een fascinerende wereld. Vanuit
het biologische model hebben we de oorzaak van psychoses lange tijd alleen gezocht in een aangeboren kwetsbaarheid en
verstoring van neurotransmitters. Psychoses hadden hierdoor iets bevreemdends:
iets wat je als leek niet of nauwelijks kon
snappen en wat je vooral niet moest overkomen. Nu richten we ons veel meer op het
begrijpen van wat er speelt. Dat kan enkel
door contact te maken. Door samen te onderzoeken hoe het is om een psychose te
hebben, het gesprek aan te gaan en goede
psychose-educatie wordt het begrijpelijk
voor de cliënt en zijn omgeving en kan het
geïntegreerd worden in het normale zijn.
Dat lukt niet altijd, mensen zijn soms achterdochtig en paranoïde, maar als het wel
lukt dan zie je dat mensen tot rust komen.”
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Een oprechte interesse in wie voor je zit,
vormt volgens Tom ook de basis van de
herstelvisie. “Misschien een beetje gek,
maar als psychiaters hebben we dat voor
een stukje verleerd met onze medisch psychiatrische opleiding, met het biologisch

“Psychosezorg:
van bevreemdend
naar begrijpelijk”
kader, met de DSM-V, met de administratie
en met de drukte van alledag. Hierdoor is
soms de echte oprechte interesse in wie
voor je zit wat verloren geraakt. Als ik denk
aan het doembeeld dat de psychiater alleen maar wordt ingezet voor de medicatie
dan lopen we aan de cliënt voorbij. Want

als ik de cliënt echt heb gezien dan merk ik
de toegevoegde waarde van de daadwerkelijke ontmoeting. Het is de kunst om het
medisch-psychiatrisch denken en de herstelvisie met elkaar te verbinden en zo het
goede van beide te verenigen", legt hij uit.
Innoveren door lerende
netwerken

“Het is mijn ambitie om verschil
te maken in de zorg”, aldus
Tom. Een ambitie die hij binnen
Reinier van Arkel graag wil
voortzetten door de inzet van
zoals hij het noemt ‘lerende netwerken’.
Hij haalt als voorbeeld de totstandkoming van
het gedachtegoed rondom High Intensive
Care aan. “De landelijke trend om dwang en
drang in de ggz te verminderen riep bij mij
de vraag op in hoeverre je het totale aantal
separeers in je organisatie kunt verminde-

ren. Dat vraagt om een goede doordenking en ver vooruit kijken.
Er was nog niet veel evidence based
kennis over de beste behandeling op
een gesloten afdeling, maar wel al veel
ervaring met dwang en drang. Deze lag
echter verspreid over het hele land. Ik
heb vervolgens vijftig mensen uit mijn
netwerk uitgenodigd om een middag bij
elkaar te gaan zitten. Het werd zo’n interessante middag, dat we op het einde
hebben besloten om daar een vervolg aan
te geven. We zijn met experts van twaalf
ggz-instellingen nog twee keer twee dagen
bijeen geweest en hebben hen gevraagd:
‘Als je nou eens gewoon vanuit je gezond
verstand en ervaring aangeeft wat werkt’.
Dat hebben we bij elkaar gebracht en
neergeschreven in het werkboek HIC. Niet
als in beton gegoten, maar als basis om
samen door te ontwikkelen. Dit doen we

“vanuit je gezond verstand
en ervaringen aangeven
wat werkt”
samen in landelijke platformdagen en jaarlijkse kennisfestivals. De aanpak van ART
(Actief Herstel in de Triade) is op dezelfde
leest geschoeid. ”
Tom wil binnen Reinier van Arkel graag aan
de slag met eenzelfde werkwijze. “Interne
lerende netwerken -al dan niet met invloed
van buitenaf- om te gaan kijken hoe we
de dialoog op een aantal belangrijke onderwerpen ook echt op gang brengen. Om zo
van onderaf de verbetering in gang te zetten. Hij denkt daarbij bijvoorbeeld aan het
onderwerp zelforganisatie, iets waarmee

Reinier van Arkel in 2017 is gestart.
“Dat moet je niet van bovenaf bedenken. Daar heb je zo’n lerend netwerk
voor nodig, dat beweegt binnen de
organisatie en begint bij mensen die
er iets voor voelen, hun vinger opsteken en zeggen ‘ík doe mee’. Medewerkers die samen het verschil
kunnen maken en die kunnen bijdragen in
het in beweging zetten van anderen. Het
is belangrijk dat we dat vooral samen gaan
doen. Als bestuurder mag je van mij verwachten dat ik de richting aangeef en het
kader aanbreng.”
Samenhang en samenwerking

Reinier van Arkel heeft ingewikkelde jaren
achter de rug. Door ingrijpende reorganisaties slaat veel plat. Inmiddels bloeien
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AANBOD
>> Tom van Mierlo

mooie inhoudelijke initiatieven weer op en
is het de kunst om deze met elkaar te verbinden en te richten. Tom: “Dat is ook echt
wat bij mij past, het grote verhaal zien. Het
is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Reinier van Arkel -als specialistische aanbieder van ggz- om cliënten met
ernstige psychiatrische aandoeningen optimaal te laten participeren.
We hebben in Nederland afgesproken dat
we een derde meer herstel willen nastreven voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Hierin spelen vijf
zorgmodellen een belangrijke rol: resource
groep, FACT, IHT, HIC en ART. Als Reinier
van Arkel willen wij voor deze groep ook
echt goede zorg blijven leveren en dan is

het voorwaardelijk dat je deze vijf zorgvormen aanbiedt en dat zij onderling goed
samenwerken. Een overkoepelende herstelvisie zorgt voor deze verbinding. Als
je daarbij nu de bedoeling van 'eigen regie'
of 'herverdeling van eigenaarschap' als
basis gebruikt in het denken, dan zie je de
waarde van eigenaarschap zitten in de
herstelvisie, in de herstelondersteunende
zorg , in de eigen regie bij cliënt en professionals , in zelforganisatie binnen teams en
in participatief en situationeel leiderschap
bij managers en bestuurders.
Op deze wijze bouw je een consistente
organisatie op waarbij je vanuit dezelfde
waarden eenzelfde taal spreekt. Het is
belangrijk om dat met elkaar te gaan de-

len. Daarbij moeten we niet vergeten dat
Reinier van Arkel er niet alleen is voor de
behandeling van cliënten met een ernstige
psychiatrische aandoening en hun naasten, maar ook voor het voorkómen van
ernstige problematiek. Als je op die manier
nadenkt over wat je maatschappelijke verantwoordelijkheid is dan is het helder dat
je naast het behandelen inzet op een preventieve aanpak die al start bij de jeugd.
Tot slot is het van belang dat we ons realiseren dat we het alleen maar echt goed
doen als we het samen doen. De steungroep rond de cliënt (resource groep) kan
hier een belangrijke schakel zijn. Echt samen bekijken wat we voor en met elkaar
kunnen betekenen. Bijvoorbeeld wat kan
de buuvrouw en wat kan de POH-ggz en
wat kunnen wij als tweedelijns specialist.
Hierdoor creëer je continuïteit over de reis
van de cliënten heen en zet je het herstel
in een breder kader -over de grenzen van
je eigen kunnen- neer.”

Tom van Mierlo is 54 jaar, getrouwd, heeft drie
kinderen en woont in Ulvenhout. Als psychiater is zijn specialisme psychosezorg. Daarnaast
was hij acht jaar directeur behandeling bij GGz
Breburg. Naast zijn ruime professionele ervaring heeft hij familie-ervaring in de psychiatrie.
Hij stond aan die wieg van de landelijke stichting
HIC waarvan hij nog steeds voorzitter is.

Clozapinepoli
Twee jaar ervaring met de clozapinepoli
bij Reinier van Arkel

De clozapinepoli van Reinier van Arkel
is in januari 2016 gestart en was daarmee de eerste in Nederland. Vanaf 2017
is de pilot positief beoordeeld en de poli
officieel van start gegaan. De poli vind je
in het centrum van Den Bosch en op
Zorgpark Voorburg in Vught. De poli is
opgericht omdat een behandeling met
clozapine dermate complex is dat het
thuishoort in de specialistische ggz.

•
voorschrijven van en behandelen met
clozapine.
• bijwerkingen signaleren en behandelen.
•
bloedonderzoek en lichamelijk onderzoek uitvoeren.
•
ondersteunen bij het verbeteren van
een gezonde leefstijl, zoals voeding en
beweging.
• vroegsignalering van terugval en voorkomen dat (psychische) klachten terugkeren of verergeren.

De komst van de clozapinepoli is zeer vernieuwend en we zien deze ontwikkeling
terug bij andere organisaties in het land.
Binnen Reinier van Arkel staat de poli op
zichzelf, bedoeld voor cliënten bij wie de
behandeling is afgerond. Vanwege het gebruik van clozapine kunnen deze cliënten
niet terugverwezen worden naar de eerstelijnszorg.

Bij de poli werken een verpleegkundig specialist ggz, Amy Jongkind, en een psychiater, Skag Peters. De verpleegkundig specialist voert de behandeling uit en werkt daarbij nauw samen met de psychiater. Binnen
de clozapinepoli kan de zorg tijdelijk worden uitgebreid, afhankelijk van wat er op
dat moment nodig is. Denk hierbij aan een
verpleegkundige, diëtiste, maatschappelijk
werker, trajectbegeleider of ervaringsdeskundige. Wanneer nodig kunnen cliënten
verwezen worden naar een ander behandelteam binnen Reinier van Arkel.

Wat is clozapine?
Clozapine is een antipsychoticum dat vooral wordt voorgeschreven bij therapieresistente schizofrenie. Het middel is werkzamer
en effectiever dan andere antipsychotica,
maar wordt vanwege bijwerkingen en benodigde controles niet als eerste gekozen.
Bij ongeveer 60 tot 80 procent van de
mensen die beginnen met clozapine verdwijnen of verminderen de klachten.
Welke zorg biedt de clozapinepoli?
Het behandelaanbod van de poli bestaat
onder andere uit:
• cliënten en naasten informeren over clozapine.
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Consultatie
Voorschrijvers van clozapine en andere
hulpverleners die te maken hebben met
de verstrekking, kunnen de poli consulteren
en/of vragen om bijscholing. Cliënten starten
vaak met clozapine als ze nog een intensieve behandeling volgen in bijvoorbeeld
een Vroeg Interventie Psychose (VIP-)team
of Flexible Assertive Community Treatment (FACT-)team. De eigen psychiater is
in dat geval verantwoordelijk voor de behandeling met clozapine. De clozapinepoli

heeft kennis en ervaring en de faciliteiten
die ervoor zorgen dat clozapine op een
verantwoorde manier kan worden voorgeschreven.
Aanmelden
Verwijzers (huisartsen) kunnen cliënten
die clozapine gebruiken, maar geen behandelvraag (meer) hebben voor de specialistische ggz, verwijzen via Entree van
Reinier van Arkel.
Bij vragen over aanmelden kunt u contact
opnemen met Entree
(073) 658 68 68
entree@reiniervanarkel.nl
Hebt u andere vragen over de clozapinepoli? Neem dan contact op met Amy Jongkind, (073) 658 51 11
a.jongkind@reiniervanarkel.nl
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