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Geachte lezer,

In 2009/2010 heeft een monitoringonderzoek naar de gesloten huisvesting binnen de Geestelijke
gezondheidszorg (GGZ) plaatsgevonden. Het onderzoek is in opdracht van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) door TNO uitgevoerd. Aan het onderzoek hebben nagenoeg alle instellingen
in de Geestelijke Gezondheidszorg met een klinisch aanbod deelgenomen.
Als resultaat van het onderzoek is in september 2010 een macro-rapport over het onderzoek
gepubliceerd. In dit rapport wordt een landelijk beeld gegeven van de in gebruik zijnde capaciteiten
binnen de GGZ en van ruimtelijke opzet van en de getroffen voorzieningen (afwerkingen en
installaties) binnen de gesloten huisvesting. Ook wordt aandacht geschonken aan bouwkundige opzet
van bijzondere ruimten zoals separeer- en afzonderingsvoorzieningen en alternatieve ruimten voor
separeer- en afzonderingskamers.
De beschouwingen in het rapport zijn thematisch gegeven, waarbij de thema’s veiligheid en privacy
centraal stonden. De tekst in het rapport wordt door een groot aantal tabellen ondersteund. Het
macro-rapport Gesloten huisvesting in de Geestelijke Gezondheidszorg is door de IGZ in september
van vorig jaar openbaar gemaakt en is door u van de website van de IGZ of TNO te downloaden.
Na het macrorapport is per instelling een zogenaamd instellingsrapport vervaardigd. Dit rapport heeft
het karakter van een benchmark. In het rapport worden algemene gegevens van een instelling en
specifieke gegevens van de gesloten huisvesting van de betreffende instelling, met de landelijke
gegevens vergeleken.
Voor de gesloten huisvesting is de vergelijking op het niveau van cliëntenpopulatie (% van cliënten)
gemaakt. In grafieken en tabellen is voor een aantal onderwerpen aangegeven voor welk deel van de
cliënten van een instelling, in de huisvesting bepaalde voorzieningen aanwezig zijn en op welk
niveau. Het hoofddeel van het rapport schetst het beeld van de gesloten huisvesting voor de instelling
als totaal en in de bijlagen bij het rapport wordt dit beeld per circuit gegeven.
Het instellingsrapport is alleen door de eigen instelling in te zien via de web-site van TNO*. Hiervoor
moet de instelling van inlogcodes gebruikmaken.
Naast het macro- en het instellingsrapportage is een digitale overzichtstabel samengesteld, waarin de
meetgegevens (inspectie-informatie) van de instelling geclusterd naar onderwerp en ingedeeld in
categorieën, zijn weergegeven. Met de gegevens uit deze tabel is door een instelling een relatie te
leggen tussen de items uit het instellingsrapport en haar gebouwen. Overigens zijn in deze tabel
gegevens over appartementen niet opgenomen. Dit vanwege het geringe aantal aangetroffen
gesloten appartementen en de grote eenvormigheid tussen de aangetroffen appartementen.
Vanwege de omvang van de tabel is deze alleen digitaal beschikbaar gesteld.
Ook deze tabel is via de web-site van TNO* en alleen door de eigen instelling met gebruikmaking van
inlogcodes in te zien.

Het project Monitoring GGZ is in april 2011afgerond. Het is een langlopend project geworden. Met de
presentatie van gegevens op drie niveau’s, verwacht ik dat het onderzoek voor beleidsinstanties
maar ook voor de instellingen bruikbare informatie heeft opgeleverd.
* TNO.nl>Thema>Gebouwde omgeving>Markten>Bouw>Producten>
Centrum Zorg en Bouw>Monitoring gebouwkwaliteit>login Geestelijke Gezondheidszorg

Met name het landelijke en het instellingsrapport geven de Raad van bestuur en de zorginhoudelijke
verantwoordelijken van een instelling inzicht in hoe de gesloten huisvesting van haar cliënten zich ten
opzichte van het landelijke beeld verhoudt en het instellingsrapport en de digitale samenvatting geeft
het facilitaire management van de instelling inzicht in de kwaliteit van de eigen gebouwen.
Indien u vragen over de rapporten, tabellen of over het onderzoek heeft, kunt u contact opnemen met
mevrouw Keuning (telefoon 088 866 2927, e-mail femmy.keuning@tno.nl) of de heer van der Aalst
(telefoon 088 866 2906, e-mail harry.vanderaalst@tno.nl).
Mocht een contactpersoon van een instelling niet meer over de juiste inlogcodes beschikken kan
hiervoor contact met mevrouw Ritmeijer van TNO worden genomen.
Haar e-mail adres is judith.ritmeijer@tno.nl
Tenslotte wil ik alle betrokkenen bij het onderzoek danken voor hun inbreng en medewerking.
In de veronderstelling u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,

Ir. H. van der Aalst
Projectleider Monitoring gebouwinfrastructuur Geestelijke Gezondheidszorg 2009
Scientist Integrator
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