
“Wij zijn daar waar onze klant wil slagen” 

Specialisten Samen in de Wijk 
GGZ Noord-Holland-Noord 

 

ZO doen wij dat! 
 

 V&VN-SPV Studiedag Donderdag 16 november 2017 

 

Marijke van der Putten, Psychiater en lid van de RvB van GGZ NHN 



Missie GGZ NHN 

Zichtbaar Beter 
 

Onze ambitie is om een klantgerichte organisatie 

te zijn, waarin cliënten, familie en medewerkers 

samenwerken vanuit hun eigen kennis en 

deskundigheid en daarmee bijdragen aan het 

herstel van symptomen, maatschappelijk 

functioneren en persoonlijke identiteit van onze 

klanten.  



Visie GGZ NHN 

Beter worden doe je thuis 
 

Al onze inspanningen zijn er op gericht 

om de gezondheid en veerkracht van 

onze cliënten te bevorderen. 

 

Wij doen dit samen met de klant en diens 

betrokkenen, zoveel als mogelijk in de 

eigen omgeving. 

 

 

“Beter worden is het vermogen je aan te 

passen en eigen regie te voeren, in het 

licht van de fysieke, emotionele en 

sociale uitdagingen van het leven.”  

 



Onze behandeling richt zich  

symptoomreductie en op herstel van 

maatschappelijk functioneren en de 

persoonlijke identiteit.  
 

 

 

Herstel als basishouding 
 



Herstel 

Symptomen 

 

Functioneren 

 

Identiteit 
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Trimbos scenario 3 
Geïntegreerde GGZ in de Wijk 

Implementatie Plan van aanpak Over de Brug 
 

• Samenwerking met sociale wijkteam 

• Verbinden formele en informele zorg 

• Verbinding met huisartsen 

• Meer ervaringsdeskundigheid en consumer run 

• Respijtvoorzieningen 

• Minimale opnameduur ( 40-45 bedden per 100.000) 

• 40 FTE op 20.000 inwoners 

• 20 FTE overige voorzieningen 

• Innovatieve digitalisering 



 

 

Waar staan wij?  

 

 1. Continuering huidige situatie 
 

2. Intensivering ambulante opbouw 
 

3. Geïntegreerde GGZ in de wijk 
 

Bron: Trimbos 

 
 

Wij staan op het punt om de komende drie jaar de 

overgang van scenario 2 naar scenario 3  

vorm te geven 



Instroom DSC 2010-2015 

• bijna halvering, 4100 -2100 per jaar 

• toename ernst klachtenlijst de OQ45 

• ernstigere, stoornissen As 1 DSM-IV 

• meer problemen op As 4 van de DSM IV 

• afname gemiddelde GAF score 

• meer eerdere zorgtrajecten 

•  toename behandelcontacten, 

crisiscontacten, verslaving, LVB 

 





Burgers met ernstige psychische 

aandoeningen 

2 aanvliegroutes 



27 SGGZ teams  



SGGZ team 

• behandeling start hier 

• integrale richtlijnconforme behandeling 

• FACT organisatiemodel  

• de inzet van ervaringsdeskundigheid  

• zorgintensivering  

• crisisinterventies  

• gebruik van e-health en m-health  

 



2 types SGGZ teams 

• SGGZ wijk team: regio 33.000 inwoners 

• SGGZ regioteams regio 150-250.000 

inwoners 

– Frailty 

– Persoonlijkheidsstoornissen 

– IHT 



Specialist of generalist? 



Expert netwerken 

• behandelaren met bepaalde expertise 

• expertise inzetten voor patiënten, familie 

en collega's inzetten 

• affiniteit met een specifieke doelgroep of 

werkwijze  



Dimensies expert netwerken 

• Borging en ontwikkeling van expertise 

• Consultatie en medebehandeling  

• Richtlijnconforme behandeling 

• Geeft het inhoudelijk behandelkader aan 

• Gebruikt de ROM voor continu verbeteren 

• Hebben experts in ieder team 

• Goede faciliteiten voor verspreiding van 

kennis 

 

 



 Gedeelde missie en visie: training  

• Visie en missie : 1/3 ↑herstel 

• Uitgangspunten herstel ondersteunende 

zorg  

• Teamontwikkeling 

• Monitoren van resultaten - dashboard 

• Shared Decision Making 



SOLL: gewenst SGGZ wijkteam 

  FTE  Personen 

Psychiater 1,2 1-2 

Klinisch psycholoog 0,8 1 

GZ psycholoog 1,7 2-3 

SPV/VS 1 1-2 

Verpleegkundige HBOV 2 3 

Agogisch werker/MW 1,3 1-2 

Ervaringswerker 1,2 2 

IPS 1.0 1-2 

Totaal 10,2 13-17 

Vrijwilligers   5-10 



SGGZ 

Sociale 

wijkteams 

Huisarts/ 

POH GGZ 

Woning  

corporatie 

https://vimeo.com/216

000046/1efbbf9202 

https://vimeo.com/216000046/1efbbf9202
https://vimeo.com/216000046/1efbbf9202


 

 

 

 evaluatief onderzoek  

  

 
  vb:Expert netwerk  

bipolaire stoornissen 

Start en einde: specifieke lijst bipolair. 
Indien duur behandeling >1 jaar; 

jaarlijks herhalen 

vb:Expert netwerk 
eetstoornissen 

SGGZ wijk team 1 

ROM/uitkomsten volwassenen: jaarlijks 

Hulpverleners: HoNOS (NHN versie), functionele 
remissie 

Clienten: OQ45 (45 vragen), MANSA (16 vragen), 
persoonlijk herstel (5 vragen) 

NB: ouderen nog vast te stellen 

SGGZ wijk team 2 SGGZ regioteam 

Start en einde: specifieke lijst 
eetstoornis. Indien duur behandeling 

>1 jaar; jaarlijks herhalen 



 

evaluatief proces onderzoek 

 
• Medewerker tevredenheid 

• Clienttevredenheid 

• Waardering ketenpartners 

• Interne samenwerking 



Succes maak je samen! 



If not you…who? 
If not now …when? 
If not here …where? 

Fay Jackson 


