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SAMENVATTING 
Voor  effectieve  geestelijke  gezondheidzorg  is  een  responsief  en  geïntegreerd 

gezondheidszorgsysteem  essentieel.  Geïntegreerde  gezondheidszorgsystemen  worden 

gezien als een manier om de toegankelijkheid en continuïteit van zorg te verbeteren, met 

name  voor  mensen  met  chronische  en  complexe  behoeften,  zoals  mensen  met  een 

psychische of psychiatrische aandoening. Systeemwijde beperkingen, onder andere op het 

gebied  van  middelen,  bestuur  en  beleid  en  de  dominante  eenzijdige  allopathische 

benadering  in de behandeling van psychische aandoeningen creëren  fragmentatie zowel 

binnen  de  geestelijke  gezondheidszorg    (GGZ)  zelf  als  tussen  de  geestelijke 

gezondheidszorg  en  het  algehele GGZ.  Fragmentatie  vermindert  het  vermogen  van  het 

geestelijk  gezondheidszorgsysteem  om  haar  primaire  doel  (verbeterde 

gezondheidstoestand) en intermediaire doelstelling (toegankelijkheid) te bereiken zonder 

afbreuk te doen aan veiligheid en kwaliteit.  

Dit proefschrift richt zich op het GGZ in India, waar ongeveer 55‐77 miljoen van de mensen 

te maken heeft met  een psychische  aandoening  en waar de behandelingskloof  geschat 

wordt  op  ongeveer  90%.  Huidige  inspanningen  om  het  GGZ  te  verbeteren  worden 

gehinderd  door  het  ontbreken  van  een  overzicht  van  het  systeem  en  de  processen  en 

dynamiek die het systeem vormgeven. Als gevolg hiervan zijn actoren niet  in staat om te 

begrijpen  in  welke  richting  het  GGZ  aan  het  veranderen  is  en  kunnen  factoren  die 

verandering belemmeren dan wel  faciliteren niet worden  geïdentificeerd.  Inzicht  in het 

huidige  GGZ,  alsmede  de  bredere  contextuele  factoren  die  hierop  van  invloed  zijn,  is 

noodzakelijk voor het identificeren van strategieën die mogelijk kunnen resulteren in een 

paradigma shift. Het begrijpen van de dynamiek van het GGZ vraagt ten slotte om analyse 

van  verschillende  elementen.  In dit proefschrift  richt  ik me op  twee  elementen  van de 

GGZ, namelijk de dienstverlening en bestuur/leiderschap.  

Uit  een  overzicht  van  de  literatuur  blijkt  dat  er  beperkte  kennis  is  van  de  geestelijke 

gezondheidszorg in lage‐ en middeninkomenlanden, zoals India.  Dit proefschrift heeft als 

doel een bijdrage te  leveren aan de kennis over de GGZ  in  India door het beantwoorden 

van de volgende onderzoeksvraag:  

Hoe kan het geestelijke gezondheidszorg systeem  in  India beter beschreven en begrepen 

worden,  en  welke mogelijkheden  en  strategieën  kunnen  worden  geïdentificeerd  om  te 

komen tot een meer toegankelijk, geïntegreerd en op rechten gebaseerd systeem?  

In  de  pluralistische  gezondheidscontext  van  India,  bieden  een  reeks  van  afzonderlijke 

geneeskundige systemen,  los van elkaar, hulp voor psychische problemen. Personen met 
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psychische  aandoeningen  raadplegen  vaak  professionals  uit  verschillende  systemen 

tegelijkertijd.  Dit  illustreert  het  feit  dat  het  GGZ  is  samengesteld  uit  een  reeks 

onafhankelijke,  verwante  gezondheidssystemen  die  gemeenschappelijke  elementen 

delen.  De  complexiteit  van  zorg  voor  veel  chronische  aandoeningen  (waaronder 

psychische  ziekten)  vereist een dienstverlening onder gecoördineerde  input  van diverse 

betrokkenen,  waarbij  zowel  de  gebruikers  van  deze  diensten  centraal  staan  als 

medeproducenten  van  zorg.  Ondanks  deze  oproep  tot  meer  geïntegreerde  zorg,  zijn 

diensten  vaak  versnipperd.  Fragmentatie  tussen  systemen,  diensten  en  professionals  is 

doorgaans onmiskenbaar  in het pluralistische systeem van  India. Dit creëert aanzienlijke 

obstakels  voor  de  verwezenlijking  van  een  geïntegreerd  gezondheidszorgsysteem  dat 

toegankelijke  geestelijke  gezondheidszorg  kan  bieden. Veel  landen  proberen    van  deze 

fragmentatie af  te stappen door de kloof  tussen professionals, diensten en  instituten  te 

overbruggen door middel van integratie.   

Dit proefschrift  is gebaseerd op een aantal conceptuele modellen en concepten:  ‘health 

system  building  blocks  and  health  systems  strengthening’,  integratie  van  geestelijke 

gezondheidszorg, en  transities  in geestelijke gezondheidszorgsystemen aan de hand van 

multi‐level  en multi‐fase  concept.  Systeeminnovatie  om  hardnekkige  problemen  in  de 

gezondheidszorg aan te pakken vraagt om structurele wijzigingen op systeem niveau; ook 

wel aangeduid als transitie. Structurele verandering in systemen is een complex, langdurig, 

niet‐lineaire,  multi‐level  proces  waarbij  verschillende  actoren  als  doel  hebben  om 

persistente problemen op  te  lossen en het  systeem  te  transformeren. Reductionistische 

benaderingen voor het verbeteren van gezondheidssystemen (met inbegrip van systemen 

voor geestelijke gezondheid) zijn niet  in staat om hardnekkige problemen aan te pakken 

dan wel te anticiperen op toekomstige uitdagingen. In dit proefschrift werd het multi‐level 

perspectief  toegepast  om  te  begrijpen  waar  verschuivingen  plaatsvinden  en  op  welk 

niveau. Het multi‐fase concept is toegepast om de ontwikkeling van een transitie over tijd 

te begrijpen.  

Om de  centrale onderzoeksvraag  te beantwoorden,  is de belangrijkste onderzoeksvraag 

nader  gespecificeerd  in  7  sub‐vragen  die  door  het  onderzoek  beschreven  in  aparte 

hoofdstukken worden behandeld in dit proefschrift: 

Wat zijn de persistente problemen in de geestelijke gezondheidszorg in India? 

Wat  zijn  de  belangrijkste  problemen  in  de  geestelijke  gezondheidszorg  op  wet‐  en 
beleidsniveau, zowel internationaal als in India? 

In  hoeverre  zijn  de  mensenrechten  geïntegreerd  in  wetgeving  en  beleid,  zowel 
internationaal als in India? 
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Welke obstakels belemmeren de uitvoering van de mensenrechten voor personen met een 
psychische aandoening in de praktijk in India? 

Hoe  kan  de  samenwerking  tussen  professionals  en  instellingen  de  versnippering  van  de 
geestelijke gezondheidszorg in India verminderen? 

Is comorbiditeit een probleem op professioneel en organisatorisch niveau in India? Zo ja, in 
welke mate wordt dit probleem herkend en opgevolgd? 

Wat  zien  belanghebbenden  als  opties  voor  het  veranderen  van  de  geestelijke 
gezondheidszorg in India? 

Om  deze  deelvragen  te  beantwoorden, maakt  dit  proefschrift  gebruik  van  een  ‘mixed‐

methods’  aanpak.  Hierbij wordt  een  situationele  analyse  van  de  psychische  context  in 

India en een analytische beoordeling van de geestelijke gezondheidswetgeving  in  landen 

van  het  Gemenebest,  gecombineerd met  twee  systematische  narratieve  reviews  naar 

ondersteunde  besluitvorming  voor  personen  met  psychische  aandoeningen  en 

belemmeringen  voor  het  gebruik  van  psychiatrische wilsverklaringen  in  de  praktijk. Dit 

wordt  gevolgd  door  twee  case  studies:  een  verkennende  kwalitatieve  studie  over  de 

invoering van psychiatrische wilsverklaringen onder cliënten bij een non‐profit organisatie 

in  Chennai,  India,  en  een  ‘mixed‐methods’  onderzoek  naar  samenwerking  tussen 

allopathische  (biomedische)  huisartsen  en  geloof  gebaseerde  beoefenaars  in  Gujarat, 

India.    Tevens  is  een  kwantitatieve  screening  studie  naar  de  prevalentie  van  depressie 

onder gebruikers van gezondheidsdiensten met type‐2 diabetes uitgevoerd, alsmede een 

reflectiestudie waarin met  de  belangrijkste  belanghebbenden  in  India  gediscussieerd  is 

over de toekomstige richting van de GGZ. Voor de bovenstaande studies zijn verschillende 

dataverzamelingsmethoden  gebruikt  zoals  deskstudie,  semi‐gestructureerde  interviews, 

en questionnaires. 

Deel 1  identificeert de verscheidene  contextuele  factoren die het GGZ  systeem  in  India 

beïnvloeden (zoals ziektelast, culturele attitudes ten opzichte van geestelijke gezondheid, 

schaarste  in diensten en human resources).  In deel 2 beschouwen wij ontwikkelingen op 

het niveau van beleid en wetgeving zowel  internationaal  (hoofdstuk 5 – 7) en nationaal 

(hoofdstuk  8).  De  drie  reviews  (hoofdstuk  5  –  7)  laten  duidelijk  zien  dat  wetgeving 

omtrend  geestelijke  gezondheid  achter  lopen  in  vergelijking  tot  andere  landen  en 

hervormingen  zijn  noodzakelijk  om  de  rechten  van  mensen  met  psychische  of 

psychiatrische  problemen  te  versterken.  Verschillende  transversale  thema’s  werden 

geidentificeerd, ten eerste the incongruentie tussen wetgeving/beleid en praktijk, ook wel 

bekend  als  de  ‘implementatiejkloof’.  Het  tweede  thema  betreft  belemmeringen  die  te 

maken hebben met de attitude van voornamelijk professionals uit het bestaande regime 

(geestelijke  gezondheidszorg)  die  werkzaam  zijn  in  instellingen  en  organisaties.  In  de 
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hoofdstukken 6 en 7 vonden we bewijs van de onwil van professionals om te veranderen, 

dit benadrukt de machtsverschillen tussen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en 

de  gezondheidszorggebruikers.  Na  het  voltooien  van  deze  reviews,  zijn  de  mogelijke 

mechanismen om de implementatiekloof te verminderen onderzocht in hoofdstuk 8, met 

de  focus  op  de  invoering  van  psychiatrische  wilsverklaringen  (PAD)  naar 

gezondheidszorggebruikers.  In de  case‐study over de  invoering  van  PAD door  een non‐

profit  organisatie  in  Chennai  werden  factoren  onderzocht  die  van  invloed  zijn  op  de 

uitvoering  van  PAD’s.  Voor  deze  studie  werden  51  semigestructureerde  interviews 

gehouden die het inzicht gaven dat PAD's nuttig kunnen zijn voor sommige personen met 

psychische aandoeningen, met name bij het verbeteren van self‐efficacy en motivatie om 

beslissingen te nemen. Echter zagen veel cliënten en hun verzorgers het nut niet van de 

PAD en hadden moeite met een aantal PAD‐gerelateerde  concepten,  zoals autonomie  , 

empowerment, kwaliteit van leven en controle over de besluitvorming. Om de waardering 

van deze PAD’s, alsmede een toenemende vraag ervoor, een toekomstig doel is moeten zij 

worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker van de gezondheidszorg, waarbij 

praktijkgerichte vertaling van de concepten een vereiste is. 

Bevindingen  uit  deel  2  leiden  tot  drie  overkoepelende  conclusies.  Ten  eerste  is  er 

leiderschap en bestuur op nationaal niveau  in  India, wanneer gekeken wordt naar  inzet 

voor de ontwikkeling van een progressieve geestelijke gezondheidszorgwet, evenals voor 

het eerste Nationale Geestelijke Gezondheid Beleid van het  land. Dit beleid  is de eerste 

stap in het creëren van een mandaat voor de toegang tot zorg voor en het erkennen van 

de rechten van personen met een psychische aandoening. Ten tweede, het ontbreken van 

bewijs dat de basisprincipes  van de mensenrechten worden nageleefd, belicht de  kloof 

tussen  beleid  en wetgeving  aan  de  ene  kant met  de  praktijk  aan  de  andere  kant.  Ten 

derde, concepten en instrumenten dienen te worden aangepast om de lokale context juist 

te  weerspiegelen, zodat deze betekenis en waarde bieden aan de cliënt. 

Deel  3  presenteert  een  casestudy waarbij een mixed methods onderzoek  is uitgevoerd 

(hoofdstuk 9) dat zich richt op de samenwerking tussen professionals en organisaties uit 

religieuze   en allopathisch‐biomedische systemen voor de geestelijke gezondheidszorg  in 

het  Dava  Dua  programma.  Het  onderzoek  belicht  verschillende  ervaringen  uit  het 

programma vanuit het perspectief van de verschillende betrokkenen: huisartsen, andere 

zorgverleners en cliënten. Belangrijke stappen om de samenwerking tussen religieuze en 

allopathische  zorgveleners  te  bewerkstelligen  waren;  het  opbouwen  van  vertrouwen, 

openheid,  het  leren  van  elkaars  aanpak,  wederzijds  respect,  trainingen  en  het 

herdefiniëren van rollen. Cliënten en families waren van mening dat dit programma heeft 

bijgedragen  tot  een  betere  gezondheid, welzijn  en  bestaan. Deze  verbeteringen waren 

gunstig voor  cliënten en mantelzorgers om  twee  redenen:  ten eerste hadden velen van 
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hen  lange  periodes  van  zorggebruik  doorstaan  voorafgaand  aan  het  ontvangen  van 

passende  zorg  in  het Dava Dua  programma;  ten  tweede  richt  dit  programma  zich met 

name op de behoeften van arme rurale gemeenschappen, die worden gekenmerkt door 

een  beperkte  roep  om  hulp  en  een  slechte  toegang  tot  zorg.  Dit  niche‐experiment 

combineert  zo  verschillende  vormen  van  integratie:  professionele  integratie  en 

organisatorische  integratie  op  het  mesoniveau  en  klinische  en  service‐integratie  op 

microniveau.  Deze  verschillende  vormen  van  gelijktijdige  integratie  verminderen 

waarschijnlijk  fragmentatie  op  micro‐  en  mesoniveau,  waardoor  het  programma  een 

breed spectrum van gebruikersbehoeften kan aanpakken. Het programma  is een  reactie 

op de behandelingskloof door dienstverlening te bieden aan ruralegebieden met beperkte 

diensten  voor personen met een psychische  aandoening. Het programma maakt hierbij 

gebruik van bestaande middelen in de gemeenschap (zoals websites over gebedsgenezing) 

en  het  werken  met  de  bestaande  hulpverleners  in  de  gemeenschap  (op  het  geloof 

gebaseerde huisartsen) om de toegang tot zorg te verhogen. De voornaamste les uit deze 

casestudy  is  dat  uiteenlopende  disciplines  en  praktijken  geen  beletsel  vormen  voor 

samenwerking  om  zo  in  de  behoeften  van  de  cliënt  te  voorzien  en  diens  welzijn  te 

verbeteren. 

Deel 4 onderzoekt de uitdagingen van het aanpakken van complexe zorgbehoeften  in de 

GGZ, op basis van een onderzoek naar de volksgezondheid waarin gekeken werd naar de 

aanwezigheid van depressie onder 658 cliënten met  type‐2 diabetes  in Pune,  India. Zo'n 

29,4%  van  de  steekproefpopulatie  uitte  depressieve  symptomen,  onafhankelijk  van  de 

ernst van de  ziekte. Depressieve klachten waren  significant gecorreleerd met een  jonge 

leeftijd, vrouw zijn, ongehuwd zijn, een  lager opleidingsniveau hebben, een  lagere socio‐

economische status hebben, langer met diabetes leven, het hebben van verschillende aan 

diabetes gerelateerde complicaties of hypertensie en een gebrek aan dagelijkse beweging. 

Deze  bevindingen  tonen  aan  dat  verscheidene  zorgbehoeften  een  probleem  zijn  in  de 

Indiase context, terwijl de diensten en professionals de behandeling van deze problemen 

in het algemeen  in een  isolement uitgevoerd worden. Deze bevindingen maken deel uit 

van  een  groeiende  hoeveelheid  bewijs  dat  de  medische  gemeenschap  en  de 

beleidsmakers in de zorg moet overtuigen dat zorg zich op de verschillende behoeften van 

de cliënt dient te richten. Deze zorg kan eventueel worden ontwikkeld door integratie op 

klinisch en service‐niveau (meso‐niveau) en een ecologische benadering.  

Deel  5  reflecteert  op  de  bevindingen  van  de  voorgaande  artikelen  met  een  aantal 

belangrijke actoren uit het Indiase GGZ. Hoewel sommige actoren een sombere toekomst 

voorspellen  voor  het  GGZ  in  India,  stellen  zij  ook  een  aantal  concrete 

verbetermogelijkheden  voor  wat  betreft  integratie  op  verschillende  niveaus    (macro, 

meso, micro). Alle  respondenten benadrukken de noodzaak om verder  te kijken dan de 
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gezondheidssector en te leren van andere sectoren. Deel 5 benadrukt dat het aanpakken 

van  geestelijke  gezondheidsproblemen  erg  complex  is.  Zowel  door  de  relatie  van 

geestelijke  gezondheidsproblematiek  met  armoede,  huisvesting,  werk(loosheid)  en 

comorbiditeit  alsook  door  de  vele  lagen  van  fragmentatie  binnen  en  tussen  de 

gezondheids‐ en GGZ.  

Dit proefschrift geeft een overzicht van de huidige stand van zaken omtrent GGZ in India. 

Door  de  transitie  naar  een  toegankelijk,  op  rechten  gebaseerd  en  geïntegreerd 

gezondheidssysteem  te bezien vanuit het perspectief van de GGZ, was het mogelijk een 

aantal strategieën en mechanismen te  identificeren die mogelijk de potentie hebben om 

de GGZ in India te versterken.  Aanvullende niche experimenten in het gehele systeem in 

India  zijn  nu  belangrijk,  voornamelijk  aangezien  de  status  quo  (huidige  regime)  niet  in 

staat is om in de behoeften van de bevolking te voorzien. Nieuwe ervaring is nodig om het 

ineffectieve  GGZ  te  verbeteren,  en  deze  nieuwe  experimenten  hebben  behoefte  aan 

flexibiliteit  aangezien  ze  om  moeten  kunnen  gaan  met  de  diversiteit  en  de 

veranderlijkheid van de omstandigheden in India. Er zijn momenteel weinig pogingen om 

te komen tot geïntegreerde zorg op macro‐, meso‐ of microniveau. Hoewel we een aantal 

pogingen  zien  om  geestelijke  gezondheidsrecht  en  beleid  te  integreren  en  ze  af  te 

stemmen op de nationale plannen en programma’s, blijven er twee uitdagingen bestaan: 

één uitdaging  is om prioriteiten  zoals beschreven  in  gezondheidszorgrecht  en beleid  te 

integreren en ze  in  te bedden  in het bestaande beleid van andere  sectoren. De  tweede 

uitdaging betreft het  reduceren van de  implementatie kloof en ervoor  te  zorgen dat de 

idealen zoals weergegeven  in de wet en  in het beleid degene bereiken die ze het beste 

kunnen  gebruiken.  In  hoofdstuk  9 werd  een  pogingen  tot  integratie  op  het meso‐  en 

microniveau  besproken  waarin  zowel  diensten  als  professionals  en  instellingen 

geïntegreerd werden.   Echter, deze benadering    is niet toegepast op andere hardnekkige 

problemen  in  India,  (zoals  comorbiditeit).  Dit  benadrukt  het  belang  van  synergie met 

nieuwe  samenwerkingsverbanden,  partnerschappen,  netwerken  en  coalities  die  de 

geestelijke gezondheidszorg overstijgen. 

De variatie tussen en binnen verschillende staten is zo groot dat het onverstandig zou zijn 

om één enkele oplossing toe te passen voor de gehele GGZ in India. De casestudies die in 

dit  proefschrift  zijn  gepresenteerd,  zijn  contextspecifiek  en  dragen  bij  aan  een  groep 

experimenten die hebben onderzocht en aangetoond wat werkt, wat niet werkt , en onder 

welke  omstandigheden. Ondanks  deze  complexiteit  en  contextspecificiteit,  kunnen  een 

aantal belangrijke  ingrediënten voor een meer  toegankelijke, op  rechten gebaseerde en 

geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg worden geïdentificeerd. Het eerste  ingrediënt 

is  samenwerking  ,  met  name  samenwerkingsverbanden  waarin  bestaande  actoren  en 

middelen betrokken zijn. Het tweede ingrediënt is reflexiviteit : strategieën die ontwikkeld 
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en  aangepast worden  zouden  ontwikkeld moeten worden  op  een  reflexieve  ,  flexibele 

manier.  Reflexiviteit  is  nodig  zodat  strategieën  kunnen  ontstaan  en  reageren  op 

veranderende  patronen  op  zowel  individueel  als  populatie  niveau  en  tegelijkertijd  de 

steeds veranderde dynamiek van een gezondheidssysteem kunnen weerspiegelen.  


