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Onderstaande
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'Onduidelijketaakafbakeningin eerstelijn'
'Er is een onduidelijke
taakafbakening
tussende diverseberoepsgroepen
díe de huisartsin
de GGZter zijdezoudenmoetenstaan',aldushet Nivelin de Evaluatievercterking
eersteliinsGGZ QAO$.Volgenshet Nivelmaaktde komstvan de GGZ-verpleegkundige
(meestalmet sociaalpsychiatrisch
verpleegkundige
aangeduid)
de situatiezelfsminder
helder.Bij consultatieve
projectenleidtdat ooktot discussieoverde rol van die GGZ'bijveelGGZ-verpleegkundigen
verpleegkundige:
is vaakonduidelijkheid
overtakenen
verantwoordelijkheden,
bijvoorbeeldt.a.v.de verantwoordelijkheid
voor doorvennrijzingen
van
patiënten'.Het Nivelpleit voor duidelijkafsprakenoverwie welkepatiëntenkan behandelen;
'dit kaner voorzorgendat het AMW,eerstelijnspsychologen
en GGZverpleegkundige
elkaar
meergaan aanvullenin plaatsvan als afzonderlijke/ onafhankelijkedisciplineste
functioneren.Als alle partijenbeterop de hoogtezijn van wedezijdse kemkwaliteitenen
werkzaamheden
zal dit de onderlingeverhoudingenten goedekomenen een gunstig
resultaatop wachtlijsten
kunnenhebben',aldushet Nivel.
De onderzoekerswijzenin hun onderzoekoverigenswel op projectenals Kofte Lijnenen het
Díabolo-project
waarinhet stimulerenvan samenwekingen afstemmingtussende lijnenvan
de GGZjuist centraalstaat in regio'swaar deze samenwerkingsprojecten
draaien
verwachtenzij een toegenomensamenwerking
tussende diversedisciplines,
hetgeenook
moetleidentot een toenamevan de verwijsstroom
naarAMWeneerstelijnspsychologen.
gerichtop versterking
Het Nivelnoemtals uiteindelijk
doelvanalle maatregelen
van de
eerstelijnsGGZ:'te komentot een steppedcare benaderingbij mensenmet psycfrische
problemen:
een behandeling
inzettenmet middelendie zo lichtmogelijkzijn,en paswanneer
dit faalteen zwaardermiddelproberen'.
lnformatie:TweedelnterimRapportageEvaluatieversterkingeerstelijnsGGZ- Uitgave:
- www.nivel.nl
Nivel,Utrecht.Tel. 030 27297OA
Informatiemapover GGZ-consultatie
Het SÍeunpuntTussende Lijnenheefteen uitgebreidelnfarmatiemapGGZ-consultatíe
samengesteld.Met als onderdelen:'Kaderversterkingeerstelijn';'Voorbeeldenuit de
praktijk';'Achtergrondinformatie'
(meto.a. een ovezicht van samenwerkingsmodellen)
en tot
slot het deel 'Praktisch'(meto.a. informatieover nascholingen verwanteprcjecten,zoals
KorteLijnenen het Diabolo-project.
Zie ook de pagina StuurqroepTussende Liinenop deze
site;onder'SteunpuntTussende Lijnen'.Bestelleno.v.v.bestelnummerAF 0470bij het
Trimbos-instítuut in Utrecht: bestel@trímbos.
nl of tel. A30-297I I 80.
Videoband:samenwerkingin GGZ is'ln beweging'
Op 9 meijl. presenteerdeCees Boer,landelijkcoórdinatorvan het Diabolo-project,
de
videoband'ln beweging'.De videogaat over (hetstimulerenvan) de samenwerking'tussen
gezondheids-zorg
(GGZ).In de 25 minutendurendeproductie
de lijnen'vande geestelijke
vertellenprofessionals
overhun ervaringenmet die samenwerking
en hoeze daanaan
sameninvullingproberente geven.De hulpverlenersdie aan het woordkomenzijn
huisartsen,algemeenmaatschappelijk
werkers,eerstelijnspsychologen
ên gespecialiseerde
hulpverlenersuit de tweedelijn.In de projectenwaarwerdgefilmd,was het vooralde komst
van psychiatrischverpleegkundigen
die de samenwerkingÍn bewegingzette,vooroordelen
liet verdwijnenen de onderlingeafstemmingdeed verbeteren.Met als uiteindelijkdoel:het
verbeterenvan de kwaliteitvan de hulpverlening.
(zie
In bewqing werd ontwikkeldin opdrachtvan het Diabolo-Project.
Het Diabolo-project
ook de pagina StuururoepTussende Liinenop deze site)is één van de maatregelengericht
op het versterkenvan de eerstelijns
GGZ;o.a.doormiddelvanhet stimulerenvan innovatie
en samenwerking'tussen
de lijnen';een anderemaatregelishet projectKorteLiinen,waarin
de nadrukligt op het verbeterenvan de samenwerking
tussenhuisarts,AMW en
eerstelijnspsycholoog.
fnformatieover- of bestellenvan- de videoln bewegíng:
tel.010 4149998of kijkop:
www.diabolo-projeclnl

z.o.z

Onderstaande
vande Intemetsite:www,buitinkbeleidsadvies.nl
tekstis geplukt
Huisartsen blijven zich inzetten voor versterking eerstelijns GGZ
'De LandelijkeHuisartsenVereniging(LHV)zal zichin blijvenzettende eerstelijnsGGZte
versterkenen de samenwerking
met de tweedelijnte verbeteren.Dit met het doelde
patiëntenin de GGZop de besteplaatsin de zorg (zo mogelijkin de eerstelijn,zo nodigin
de tweedel[n) te bedienenmet een zo hoogmogelijkekwaliteit'.Aldusde LHV in het
geestelijkegezondheidszorg
Werkplan20032004voor het kwaliteitsbeleid
voor huisartsen.
In 2003zal de LHVzichten aanzienvan de beleidsvorming
metnamerichtenop het
verkrijgen(en verschaffen)van duidelijkheidten aanzienvan de rolvan huisartsenpraldijk
in
geestelijke
positie
gezondheidszorg,
de
van de huisarts,de
de taak-en functieomschrijving
ggz en de
van de huisartsals poortwachter
c.q.spilin de eerstelijns
condities/randvoorwaarden
om dezerol te kunnenvervullen.
richtenzicho.a.op:
De speemunten
van de beleidsvorming
- de consequentiesvan het poortwachterschap
nieuwevormenvan samenwerkingmet de eerstelijns(AMW,ELP),en tweedelijnsGGZ
(waaronderSociaalPsychiatrisch
en psychiaters)
Verpleegkundigen
het makenvan duidelijkeafsprakenover het takenpakketen de inzetvan de SPV-erin
de huisartsenpraktij
k.
(ziepagina'Nieuws')
HetWerkplanis te downloaden
via: http://oqz.artsennet.nl/
HuisaÉsverwijst patiënt met psychosocialeproblemenrelatiefvaak naar tweedelijns
GGZ
'Huisartsen
kunnenvragenaan
die meedoenaan een projectwaarinzij behandelingsadvies
(SPV),doen dat gemiddeldvoor
een psychiaterof een sociaalpsychiatrischverpleegkundige
drie tot twaalfpatiëntenper jaar. Zo'n patiëntwaar men niet goed raad meeweet heeftvaak
een stemmings-of angstprobleemof psychosocialeproblemen.Bijna30o/ovan de
bij
van de consultiaties
en bijna2oo/o
consuftaties
bij angst-en stemmingsstoomissen
psychosociale
problemenleidttot een verwijzingnaarde specialistische
het
aldus
GGZ',
aan de eerstelijnszorg.
NIVELen het Trimbos-instituut
in het rapportGGZ-consultaties
De onderzoekersmakeneen kanttekeningbij het groteaantalverwijzingennaarde
problemen(voorde overgrote
van psychosociale
tweedelijn:'Metnamede behandeling
binnende eerstelijn
en depressiezou tochgrotendeels
meerderheid
relatieproblemen)
punt
geschieden.
moetwordenin de
dat
serieus
meegenomen
moetenkunnen
Dit is een
In dit lichtis het een tekenaan de wanddat de
evaluatievan de consultatíeregeling.
van
dooreen grotemeerderheid
en gezinsproblemen
behandeling
van relatieproblemen
huisartsennietmeerals huntaakgezienwordt(Visschere.a.2AA2)'.
adviesaan de tweedelijns
Het NIVELanalyseerde
ruim30.000aanvmgenvoorconsultatief
psychiaters)
psychiatrisch
door
(met
verpleeg-kundigen
en
sociaal
name
aan
GGZ
werkersen eerstelijnspsychologen.
huisartsen,
algemeenmaatschappelijk
die de afgelopenjaren met
De projectenmakengebruikvan de regelingconsultatiegelden,
subsidievan het ministerievanVWSis opgezet.Hetdoelvandezeprojectenis de
poortwachtersfunctie
bij de GGZ
van de huisartsente versterkenen groeivan de wacl'ttlijsten
te voorkomen.
nivel.nl/publicaties/w7.shtml
Meerinformatie:http://www.

verzorgtde functievan secretarisvoorde StuurgroepTussende Lijnen.En is
EuitinkBeleidsadvies
tussende lijnen' van dc eerste-en tweedelijns
daarmeeop de hoogtevan alleontwikkelingen
gerichtop versterkingvan de
geestelijkegezondheidszorg
(GGZ);met namevan de maatregelen
en dc afstemmingtusseneerste-en
eerstelijnsGGZ (huisarts,AMW,eerstelijnspsycholoog)
GGZ.
tweedelijns,gespecialiseerde
- Tel. 023 5472955
Zie wwry,.buitinKbe_lpidqad.yies.n!

z.o.z.
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Overzichtvan de overeenkomsten
en verschillentussende
huisarts,het AMWen de ELPin de eerstelijnsGGZ

Overeenkomsten
D,ehuisarts,
het AMWen
de ELP

.
.
.
.
.
.
.

zrjngeneralistin de eerstelijnsGGZ
bezittenkennisvan de behandelmogelijkheden
van een
problemen
scalavan psychische/psychosociale
herkennenen begeleidenpathologische/psychiatrische
klachten
verwijzennaar elkaaren werkensamen,en verwijzen
naarlwerkensamenmet de tweedelijnsGGZ
hebbeneen laagdrempeligaanbod
gevenkortdurende
behandelingen
functionerenop het snijvlakvan ziekte,gezondheiden
welzijn
hebben te weinig capaciteit om alle hulpvragers
woegÊijdigte kunnen behandelen/venrijzen

Ile huisaÉs
en het AMW

.

zijn directtoegankelijkvoor alle hulpvragere

Dehuisarts
en de ELP

.
.

bergik:de doorsneebevolking
diagnosticerenpsychiatische stoornissenen gêven
daarbijeen kortdurendebehandeling

Verschillen
Í)e hulsaÉs

.

.
.
.
.
.

.

Het AMW

.
.
'
.

.
.
.

D.êELP

JaapBuitink
2000

is (naastGGZ-taken)generalisten deskundigein de
somatischegezondheidszorg(onderandereop het
gebiedvan psychofarmaca)
is poorhrachterrichtingtweedelijnsGGZ
heeftweinigtíjd voor de behandelingvan
GGZ-problematiek
is niet gerichtop'gêen ziekte'(levens-en/of
problemen)
sociaal-materiële
verwijstop pragmatischegronden(bekendheid,
nabijheid,wachtlijst)
biedtveelal directeondersteuningaan de tweedelijns
sociaal-psychiatrisch
verpleegkundige(met name bij
psychiafie)
[terugJverwijzingen
is de centralefiguur in het zorgproces

werK niet vanuiteen medischmodel,maar vanuiteen
(psycho)sociaalmodel
is gerichtop sociaalfunctionerenen verwevenheidvan
sociaal-materêleen immateriëleproblemen
is gepositioneerdop het snijvlakven zorg en welzijn
streefter qua bereiknaar om de drempelvoor de lagere
inkomens-en opleidingsgrospen
zo laag mogelijkte
houden
is een combinatievan dienstverleningen procesmatige
hulpverlening
heeÍt náast het biedenvan individuelehulp ook
(signalerings)taken
samenlevingsgerichte
begeleidtcliëntendie uitbehandeldzijn in de psychiatrie

is alleentoegankelijkvia verwijzingdoor de huisarts
is gerichtop relatie.en (inta)psychischeproblemen
problemen
is niet gerichtop sociaal-materiële
diagnosticeertwel psychiatrischeproblematiek
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Meldpunt
Vrijwilligershulp
Zuid-tr(ennemerland

Vrijwiiligercorganisatie in de schijnwerper
De aftrap in deze nieuwe rubriek wordt gegeven door de Organisatie:

Haarlemmers
helpenHaarlemmers
Dezeorganisatieis werkzaamin Flaarlemen heeft als doelstelling:"Hulp biedendaarwaar andere
organisatiesgeenhulp meerwillen of kunnengeven".De stichting,kortweg HHH, heeft als doelgroep
gehandicaptenen (ouderen)alleenstaanden.
Iedereendie door eengebrekaanhulp ofgeld in nood is
gekomenkan eenberoepdoenop de stichting.HHH wordt geleid door JanGottner. Met haast
onuitputtelijke energieen daadkrachtorganiseerthij samenmet eengroot legervan ruim 70
wijwilligers de meestuiteenlopendeactiviteiten.Zo is de kermisvoor ouderenen gehandicaptenrond
koninginnendagattljd weer eengroot spektakel.Maar ook andereuitjes, feestavondenof concerten
wordengeorganiseerd
om wat weugdete brengenaanmensendie hulpbehoevendof oud zijn. Naast
verschillendevoÍmenvan vertier verzoÍg|.destichting ook de msestbasalezakenvan het leven.Na
eenoverlijden ruimende wijwilligers bijvoorbeeldeenwoning leeg.Of bij verwaarlozingen
vervuiling zorgt menvoor nieuweof schonemeubels,gordijnenen taprjt. Bij mensendie niet zelf
meervoor hun financiënkunnenzorgenis de stichting zaalnvaamemer.
Eenbijzondereactievindt altijd vlak voor kerst plaats.Dan makenJanen de wijwilligers zich klaar
om kerstdinersrondte brengena:rnmensenmet eenkleine beurs.Eenheerlijkekoudeschotelof
anderebijzonderehapjeswordendan aande deur afgegevenbegeleidmet eenhartelijk "wolijk
kerstfeest".
Als u eenhulpwaagheeft voor HaarlemmershelpenHaarlemmerskunt u contactopnemenmet het
MeldpuntVrijwilligershulp.Tussenl0 en 13uur kanu bellennaar023-5440240.

NieuwsvanhetMeldpunt
Vrijwilligershulp
Zuid-Kennemerland
Sindsde start van het Meldpunt Vrijwilligershulp Zuid Kennemerlandop 12 decembervorig jaar ztjn
reeds150hulpvragenontuangenen bemiddeld.De vragenzijn van inwonersvan Zuid-Kennemerland
die bijvoorbeeldhulp nodig hebbenbij eenklusje in huis, vervoerzoekenvoor iemandin eenrolstoel,
ofouderendie graagzo afen toe eenseenbezoekjeontvangen.
Ook professionalszoalsverpleegkundigen,maatschappelijkwerkersof huisartsenwetende weg rnar
het Meldpunt te vinden.Zlj wagennamenshun cliéntenhulp aanof willen gewooninformatie over
wijwillige hulp.
Volgensde coórdinatorzijn er meerpositieveresultatente melden.LisetteTel:
krijgt eengroteimpuls!".Zo
wijwilligersorganisaties
tussende verschillende
"Ook de samenwerking
heefthet Meldpunt Vrijwilligershulp bemiddeldbij de huisvestingvan Humanitas.Na het afbranden
van hun gebouwin de Voorhelmstraathebbenzlj eentijdelijk onderdakgevondenbij de Stichting
ThuiszorgGehandicapten.
Voor de wervingscampagne
"Heeft u eventijd?" van het Steunpunt
Mantelzorgen deThuiszorgGehandicapten
verzorgthet Meldpunteondeel van de telefonische
FlaarlemmershelpenHaarlemmersontwikkelt het
bereikbaarheid.En voor sarnenwerkingsparbrer
Meldpunt samenmet de GGD eenplan om de stroomaanrvragen
die dezestichtingkrijgt wat meerin
kaart te brengenente kanaliseren.Wilt u meerinformatie?Belt u danmet 5M024Oma tim wij van l0
tot 13uur.

Wandelcomm issie Vriendendienst Zuid Kennemerland
Zij organiseren activiteiten voor mensen die om welke dan ook in een sociaal isolement zijn komen te
verkeren. De activiteiten bieden mogelijkheden hen om nieuwe relaties te gaan omze hun sociaal
netwerk te vergroten. Elke maand zijn er tenminste twee wandelingen, maar regelmatig zijn er ook
extra regio -of stadswandelingen op feest
-of andere bijzondere dagen. U hoeft zich niet vooraf in te schrijven in aan deze wandelingen deel te
kunnen nemen. Als u een kwartier voor vertrek op het vertrekpunt op de Grote Markt (de
'Zonnevechter' voor de Vleeshal) bent, kunt u gewoon meewandelen. Hieronder
volgen een aantal
georganiseerd
worden.
het
Wilt u
complete programma hebben,
voorbeelden van de wandelingen die
kunt u contact opnemen met:
of mobiel 0644232957
Wandelcodrdinator Le0o van Straten, tsl:023-5321fl4
'
Zondagzz jvní 13.00 uur -fiets/wandeltochtnaar de Meer-en Molenwijk in Schaikwijk
.
Zonda.g 13juli l l 00 uur - trein/wandel met de trein naar Station Driehuis. rilandeling door
Duin en Kruidberg, Kennemerduinen langs t Wed terug naar Flaarlem
'
ZondagzT juli 13.00 uur -sadswandeling langs de oeversvan het Spaarnevan Noord naar
Zuid en terug.

De HaarlemseOntmoetingsgroep
Als de zorg voor iemand met een geheugenprobleem die nog thuis woont furotendeels) op u terecht
komt, dan kunt u ondersteuning krijgen van de Haarlemse ontmoetingsgroep. Zij bieden begeleiding
aan mensen die te kampen hebben met vergeetachtigheid én aan hun verzorgers. Zij doen dit op
diverse manieren:
.
Zii organiserendrie dagenper week een dagsocieteit.Voor de mensendie kampen met
vergeetacbtigheid worden diverse activiteiten georganiseerd.
Er worden diverse informatieve bijeenkomsten georganiseerd. Deze gaaÍ over
hulpverleningsmogelijkheden, omgaan met dementerenden, medicatie enzovoort.
.
Eén keer in de twee weken vindt een bijeekomst plaats voor de mantelzorgers.De
bijeenkomsten worden begeleid door de coórdinator en een medewerker van de Geestgronden.
Lotgenoten wisselen ervaringen uit en bieden elkaar emotionele steun.
De coórdinator biedt mantelzorgers de gelegenheid voor een persoonlijk gesprek. En hoewel
er in principe een vaste tijd staat voor het spreekuur kunnen de mantelzorgers de coórdinator
ook op een andere manier benaderen.
Maandag, woensrlagen wijdag van 9.00-10.00 uur.
Voor informatie en inlichtingen kunt u contact opnemen mst de coórdinator van de ontrnoetingsgroep,
mewouw Gharty Filemon.
Maandag, woensdagen vnjdag Tel:023-5405735
Locatie:
Wijkcentrum t Schalkererf
Bernadottelaan201
2037 GP Haarlem

Tenslotte:

de Mantelzorgkrant is een uitgave van Steunpunt Mantelzorg Ijmond en Steunpunt
Mantelzorg Flaarlem en omstreken.

GGZ

en huisaÉs

/MirjamKooisra

. Huisartsenzorgis laagdrempelig
. huisartsenzorg:
7 x24 uw
. huisartsis poortwachter: verwijzernaarde GGZ

.
.
.
'
\-

.
o
o
.

RegioZuid-Kennemerland
Ongeveer 220.AA0inwoners
100huisartsen
850.000contactenmet huisarts
20yo: 170.000contactenmet psychischeen/ofpsycho-sociale
hulpwaag/klacht
Ontwikkelingen
Toename'GGZ'zorgrraag
meerambulantezoÍg
meer(ex-)psychiatrische
cliëntenwonenzelfstandig
waar mogelijk behandelenin de eerstelijn

GGZ TaakopvattinghuisaÉs
' Vooral waagverhelderen/ diagnosticerenpsychischeen psycho-sociale
aandoeningen
' begeleidenwordt relatief minder als taak gezienmÍtarwel frequentgedaan

\-'

Knelpunten GGZ yoor huisarts

.
'
.
.
.
.

gebrekaantijd
te groot takenpakilcet
wachtlijstenen wachttijden
onduidelijkvergoedingssysteem
geen(digitale) dynamischesocialekaart
patiëntengroepen
als asielzoekers,
allochtonen,illegalen

.
)
'
.
.

Samenwerkingle en 2e lijns GGZ
vaak geenberichtgeving(met nilme le lijn)
lcrvaliteitberichtgevinggoed
hoe vaker de huisartsbericht ontvangt,deste positieverhet oordeel!
meestalgeengestructureerdmaarad hoc- overleg
huisartstewedenover kwaliteit overleg

'
'
'
'
.

Knelpunten samenwerking
langewachtlijsten
motiverenpatiëntvoor verwijzing
mogelijkhedengezamelljkebehandeling
onvoldoendeadviezennazoÍg
relatiefmeerknelpuntenbij 2e ldn GGZ (RIAGG, verslavingszorg)

Behoefteaan ondersteuning
' Educatie(nu l5oÁnascholingGGZ)
' voorzieningenals socialekaart,inzichtin wachttijden/lijsten
. consultatiedoor SPV'erof le lijns GGZ hulpverlener,vooral op GGZ
problematiekbij kinderen/jeugd,
ouderen,chronischepsychiatrische
patiënten
Werkbelastinghuisarts
' gemiddeld27 consultenper week metGGZ karakter
' dezeconsultenduren2xzo langals bij eensomatischsanndesning
. in totaal4 uur extrawerkbelasting
'
'
o
.
'

Activiteiten Zuid-Kennemerland
Samenwerking
Korte Lijnen project
Consultatieproject
SPVin de huisartsenpraktijk
samenwerking
BrijderstichtingSchalkwijk
Scholing/ rainin g GGZ onderwerpen
stimulerensamenverking/ taakafbakening

Vragen/ discussie
' De socialekaartvan de huisarts;wat moetde huisartsweten
. de verantwoordelijkheid
van de cliení patiënt
' suggesties
voor verbeteringvan de afstemmingin de eerstelijn

Stichting

Maatschappelijke
Dienstvertening
Zuid-Kennemerland

DeKrachtvanhet Maatschappehjk
Werk
op met
Datroeptassociaties

'Werk dat Stáát
r Werkmet Opbrengst

A.J.Lohmann,directeur
Juni 2003

AN{W-instellingStáát
'

Kennis en Kunde van 125 Jaar
of
verantwoordelijkheid
Oorspronkelijkdienstenuit liefdadigheiden maatschappelijk
beroep,
een
uitgegroeid
tot
ingesteld,
het
werk
verbetering.Hiernais eenopleidingMW
wat is geprofessionaliseerd
circuit van nascholing
(HBO- MW opleiding,aangevuldmet uitgebreidpostacademisch
Werk aande Universiteit,
LeerstoelMaatschappelijk
en deskundigheidsbevordering,
werkinhoudelijkeontwikkelingNIZW)

. LandelijkeInbedding

lokaal/regionaal
die lid zijn van deMOgroep,met boOngeveer150amw-instellingen
vendieneeneigenAMW-bureau.
Overlegmet VIVS, VNG, Projectenbij Trimbosinstituut,NIVEL
Alle gemeenten
In de loop van de vorigeeeuwerkenningverworvenalsbasisvoorziening.
subsidiërenAMW

. Partnerin netwerken
In het veld
o
o
O

'

van zorg en welzijn is het AMW een schakel tussen diverse netwerken.
De gezondheidszorggeneest,verpleegt en verzorgt
Het welzijnswerk activeert socialeprocessenin de lokale samenleving
De maatschappelijkedienswerlening ondersteuntindividuen in de dagelijkse levensomstandigheden.

Partij in beleid
Het AMW levertverschillendebijdragenaanverschillendebeleidsterreinen.
met alsbelangrijkepartnersde huiso De eerstelijnsgeestelijkegezondheidszorg,
arts,de eerstelijnspsycholoogen GGD
o TweedelijnsGGZ en de Jeugdzorg
zoalslokaalsociaalbeleid,werk en inkomen,
beleidsterreinen,
O Gemeentelijke
veiligheid,wonen,OrcZ, onderwijsen multiculturelesamenleving.

AMw-instellingStáát
. Organisatie SMD Z-KQOOZ)
Omvanghulpverlening
o

AMW: 2661trajecten in behandeling
2467 kortlnfo&Advies
(AMWregulier + AMWshv)

o

AMWshv: 285 trajecten in behandeling
(bureau AMWschuldhulpverlening)

Capaciteitformatieenpersoneel
o *23 fte AMW - geheleregio Zuid-Kennemerland
o Hulpverlening: 33 maatschappelijkwerkers amw
o Management. I directeur en 2 sectorhoofclen

Bereikbaarheid
AMW
o 7 eigenkantoren,4 spreekuurpunten
o 9-10uur spreekuurop hulpverleningskantoren
(verwijzertot 12uur)
9 - l7:00 uur centraalbureauSMD bereikbaar
werkervoor crisisoproepbaar
24 uur maatschappelijk

AFvlW-hulpverleningStáát
.

Vergr ofen, herwinnen, ondersteunenvanpsychosociaIe competenties

o zelfstandigervaringenverrverken
Verwerkingen omgaanmet praktischegevolgenvan gebeurtenissen
als overlijden,ziekÍe,werkloosheidof echtscheiding,
o zolg dragen voor gezinsleden
relatieproblemen,
omgangmet de kinderen,rolverdelingin gezinen huishouding
en verzorgenvan ziekeofgebrekkigeverwanten.
o relatiesaangaanen onderhouden
wiendenmaken,wiendschappen
onderhouden,
omgangmet de buren,deelname
aansocialeverbanden,omgaanmet cultuurverschillen
o zorgenvoor bestaansmiddelen
huishouden
competenties
alszorgenvoor passende
huisvesting,voldoendeinkomsten,enverantwoordbestedingsgedrag
engebruikvan socialeuitkeringenen fondsen.
o zich redden in nieuweof veranderendeculturele omgeving
verÍnogenvan allochtonenzich te reddenin de gangbareNederlandse
cultuur;
vaardigheidvan autochtonen
zich aante passenaande multicultureelwordende
omgeving
o gebruiken publieke rechten/voozieningen
adequaatgebruikmakenvan rechtenop uitkering,huursubsidieof rechtop zorgvoorzieningen
O gehoorgevenaan de publieke plichten
zoÍgenvoor inkomstenuit werk, goednabuurschap,
verantwoordingnemenvoor
plichtendie samenhangen
met publiekevoorzieningenzoalseenschuldenregeling.

AMVYOpbrengst1

. Kwaliteit maatschappelijk
werker
-

-

95 Yovande clienteleweetzich goedgeholpen
minstens95 % heefteenpositiefoordeelover (de relatiemet)hun maatschappelijk werker
maakÍduidelijke afsprakenen houdt zicher ook aaq wekt vertrouweÍLverplaatst
zich goedin mijn probleenqgoeddat halzij me zelf aanoplossingprobleemlaat
werken
in sterkÍe/zwaheanalysevanzes zakenpresteert
maatschappelijk
werkergoed
(rond90 % gunstig)
kennisvan zaken,zet problemengoedop eenrdtje, zorgvuldig,eerlijk en betrouwbaar,toont belangstelling,zettenzich inldoenveel

AMW-Opbrengst
. Effectenhulpverlening
merendeelcliënten(85 %) vindt eigensituatieverbeterdna hulp
meergrip op probleem/situatie
gekregen(80 %)
pak dingenandersaarlweetbeterwat te doen(75,4%\
-

hulp gekregendie ik nodighad(90,9%)
mensenom mij heengedragenzich beter(31 %)

- AMW eenaamader
' Kl-anttevredenheidsonderzoek
2000

SMD, Bureau Onderzoek en Statistiek
?

Haarlem,

-

gaatzelfweer (94%)
raadt AMW aan bij wiend en kennis (92%)

AVIW-Opbrengst
.

Een casus meervoudige problematiek
Betreft alleenstaandemoeder met drie kinderen, leeftijd 5-7-9 jaar.
Aanmelding: Een medewerker van de woningbouwvereniging heeft contact opgenomen met
maatschappelijkwerk. Zij is naar aanleiding van overlast meldingen door omwonendebij mewouv/ op huisbezoekgeweest.
Zij vindt de situatie van het gezínzorgwekkend en vind dat maatschappelijk werk ingeschakeld
moet worden.
Redenen:
r mewouïv is apathischen licht regelmatig hele dagenop bed.
. De kinderen gaan dan niet naar school en hun dagelijkse verzorging verloopt moeizaam.
(klacht van de buren) kinderen lopen vaak tot 's avondslaat op straat,ze Ájn dan niet goed
gekleed en zien er verwairloosd uit.
I Het huishoudenis ongeordenden er is geen dagstructuur.
. Uit de administratievegegevensvan de woningbouwvereniging blijkt dat mewouw ook een
enorme huurachterstand heeft en er een bevel tot uitzetting aankomt.
. Ook is er een dwangbevel van de onderwijsinspeotie,de kinderen hebbenzoveel verzuimd
dat er een boete is opgelegd.
I Mewouv,t zegl.geen energiete hebbenom hulp te zoeken enzeg[.eveneensgeen vertrouwen
te hebbenin hulpverlening.
In overleg met de medewerkervan de woning bouwvereniging is een maatschappelijkwerker
samen met haar op huisbezoek gegaan.Mewouw is ingelicht dat een maatschappelijk werker
mee komt op huisbezoek.Mewouw heeft hierop geenja of nee gezegd.
Tijdens het huisbezoekkomen bovenstaandeproblemen aan de orde, mewouw erkent de problemen mÍur zegt geen energiete hebbenze aante pakken. Zeligl nu hele dagenop bed en laat de
verzorging over :Lande oudste dochter van 9 jaar. Mewouw zegt niet gemotiveerd te zijn voor
hulp ze heeft slechteervaringen met de hulpverlening en zelf ziet ze de problemen niet zo zv,raaÍ
in.
Omdat meïrouw een dreigendeuitzetting boven het hoofcl hangt is ze genegenmee te werken als
er dan maar iets aan haar financiële problemen wordt gedaan.

Samenmet mewouw wordt een plan van aanpakopgesteld
1) Er moet gespecialiseerdethuiszorg komen om weer orde in het huishoudenaan te brengen en
de kinderen te leren op gestructureerdetijden te eten, naar bed te gaan en te spelen.
2) Mewouw wordt aangemeldbij bureau schuldhulpverleningom schuldenin kaart te brengen.
3) Er moet contact worden opgenomenmet de woningbouwvereniging om huurschuld te bewiezen onder voorwaarde dat mevrouw hulp aanvaardom erger te voorkomen.
4) Er wordt contact opgenomenmet de school van de kinderen met de waag bij te houden hoe
vaak de kinderen niet komen of te laat. Dit omdat anderser sprakekan zijn ingrijpen door Raad
van kinderbescherming.i.v. m verwaarlozing.
5) Schoolinspectiewordt ingelicht over hulpaanboddat mevrouw is gedaanmet verzoek dwangbevel voorlopig op te schorten.
A
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6) Mewouw moet naar haar huisartsvoor medischonderzoeken praten over haar apathie en
moeheid.

\,

\--

Al deze problemen worden aangepaktdoor professionelewerkers van diverse instellingen.
Daarnaastis het van belang dat er een netwerk rondom mewouw ontstaatvan bekenden,bureq
familie en vrienden.
Allereerst worden de buren die geklaagdhebbenbenaderden er worden atlpraken gemaakt over
overlast en hun zorg betreffendede kinderen. Bij overlast of zorg over de kinderen kunnen ze
maatschappelijkwerk bellen, deze neemt dan met mewouw de klachten door. (kan in de toekomst door thuiszorg worden overgenomen)
Verder wordt er onderzochtof er moedersin de buurt wonen die de twee jongste kinderen naar
school kunnen brengen samenmet de eigen kinderen als mewouw hiertoe niet in staat is.
Op school wordt geïnformeerdof er tussende middag overblijf- moedersactief zijn zodat de
kinderen tussende middag op school kunnen blijven en dan ten minste goed te eten krijgen. Dit
kan.
De overblijf moedershouden bij of de kinderen eten en drinken bij zich hebben.
Om te zorgen dat de kinderen niet teveel thuis zitten is voor alle drie naschoolseopvang aangevraagd om zo de kinderen ook ontspanningen spelenaan te bieden. Ze worden gehaalden gebracht door een wijwilliger.
Deze vorm van hulpverlening is meer opgezetvanuit de outreachendehulpverlening en de uitvoering is niet geheelwijwillig, er is sprakevan bemoeizorg en enige drang. Sanctiekan zijn:
kinderen worden onder toezicht gesteldof zelfs uit huis geplaatstbij voortduring van de verwaarlozing
Mevrouw moet zelf ook stappenondernemenom haar motivatie te tonen en doet dat niet uit eigen beweging. Mevrouw zou je een zorgvermijder kunnen noemen.
De rol van maatschappelijkwerk is die van case-manager,het zorgdragenvoor het goed verlopen
van de hulpverlening en het in standhoudenvan de netwerken.Bï stagnatiegtjpt de casemanagerin.
Tijdens het verloop van de hulpverlening is G.GDICtGZeen aantal taken gaan overnemenomdat
mevrouw ook die ondersteuningnodig bleek te hebben.Maatschappelijk werk en de GGZ hebben werkafsprakengemaakt wie wat doet en houden bij veranderingenelkaar op de hoogte.
Daardoor kan mewouw minder snel hulp vermijden en is er doorlopend een zorgkader om haar
heen.Tot op hedenwerkÍ het zo goed.

KENTENVORMING BINNEN DE OGGZ
Pogingom de daarvoorbenodigdestructuurin beeldte brengen
AllereerstmoetopgemerkÍwordendat de GGD en met namehet socialeteamvanuit het
platformExtremeOverlasteenbelangrijkevangnetcq. Coórdinatiefunctie
vervult.
Om het werk naarbehorenuit te voeren,dient er eenduidelijk overzichtte njn van de
schakelsin de ketenen de inhoud en kracht van elke schakelafzonderlijk.
Vanuit het ISP wordt geadviseerd
om ook haaralsKlanten-schakel
in de ketenop te nemen.
Vergelijkbaarhiervooris de bestaande
samenwerkingsovereenkomst
in de Haarlemmermeer
en Amstellanden deMeerlanden(AM), waarinde daaraanwezigeRPCP,m.n.PCP/AM en
het Dak- en ThuislozenVerbond,als gelijkwaardigzijn opgenomen.
Teneindede werkingsstructuur
en de verantwoordelijkheden
duidelijkte makenis gekozen
voor eenBeleidsgroep,waarinPCP/amparticipeert,en eenTaakgroepwaaraanhet DTV
Het voordeelvan dezeopzetis dat zakenvanuitmogelijkepersoonbescherming
deelneemt.
behandeldkunnenwordenin de Beleidsgroepen het directewerk onderverantwoordelijkheid
valt van de Taakgroep.
In het AM-gebiedis de vangnetfunctie
ondergebracht
bij de GGD, waarhaarmaatschappelijk
werkersordenenden regisserendoptredenen van daaruitde gewenstekontaktenleggen.Het
vangneten de schakelshebbende verplichtingom regelmatigte rapporterenover de intake,
voortgangen oplossingvan de door henontvangenhulpwagenaande Beleids-en de
Taakgroep.De Beleidgroepheefthier de functieom te kijken of de beleids-voornemens
en
-afsprakengoedzijn nagekomen,en de Taakgroepcontroleertde praktischeuiwoering van
het antwoordop de hulpwaag.
moetdusingevuldwordenwelkepersonenen organisaties
Voor het gebiedKennemerland
behorentot de beleidsgroep,en welke tot detaakgroep.
Wat het praktischewerk betreft kan zich de situatievoordoendat iemandin ontregelde
toestandzich meldtbij eenvan de ketens.Belangrijkis hierbij dat dit zo spoedigmogeljk
wordt gemeldaanhetvangnet,die vervolgensbekijkt/beslistbij welke schakelvan de keten
de persoonhet besteopgevangenkan worden.Het vangnetvervult derhalveeenbelangrijke
functie.De bemensingvan dit vangnetdient danook ruim voldoende
centralecoórdinerende
te zrjryen mag niet de verantwoordelijkheidzijn van hooftlzakelijk éénpersooÍr,zoalsnu bd
LeenJansen.
Wat het ISP betreftmoetduidelijkzijn dat die alleendienstverlening
en geenhulpverlening
levert.In de praktijk houdtdit in dat wanneereenontregeltiemandzich bij het ISP meldt,dat
bij het genotvan eenkopje koffie rustig bekekenwordt wat er aande handis, envan daaruit
gepoogdwordt als voorlopigeactiviteit om de problemenop eenrijtje te zetter\ waarbij
tevensonderzochtwordt de urgentievan de diversenoden. Het ISP meldt dit aanhet vangnet
waarnain onderlingoverlegbekekenwordt welke rol het ISP kan vervullenbij de
persoonlijkebegeleidingvan de klant, en indiende klant dit wenst,zo mogelijkondersteuning
biedt in de 'tocht" langsde schakelsvan de keten.
Anderzijdsis het ook mogelijkdatvia hetvangnetof eenschakelvan de ketenhet ISP
wordt gewaagd.Dit gebeurtnu reedsvoor het Dak- en ThuislozenVerbondin
asssistentie
Amstellanden deMeerlanden.
mateop prijs wordt gesteld,geziende daaruitvolgende
die in toenemende
Een samenwerking
positieve
Belangrijk
resultaten.
bij
dit allesis dat er zo spoedigmogelijkeentrajectplan
toch
activiteitvoor de hulpwaagte komen.Het is
wordt opgesteld,om tot eensamenhangende
mogelijk dat meerdereschakelshierbij betrokkenworden.
Ton de Vries en MartienLuijcks
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Wie is de eerstelijnspsycholoog en wat doet hij of zij?
Kenmerken en aanbodvan de eerstelijnspsycholoog in de GGZ.
Algemeen
Een eerstelijnspsycholoogis een gezondheidszorgpsycholoog
(GZ-psycholoog),die gespecialiseerd
is in het werken in de eerstelijn. Als zodanigkent de eerstelijnspsycholoog twee
kwalificatieregisters. het BlG-register @eroepenIndividuele Gezondheidszorg)voor de GZpsycholoog en de kwalificatieregeling voor eerstelijnspsychologendie wordt uitgevoerd door het
NederlandsInstituut voor Psychologen(NF) De beroepscodevoor psychologen(NP) is van
toepassingop de eerstelijnspsychologerqevenalshet klachtenreglement.
De eerstelijnspsychologenhebbeneen eigen beroepsvereniging,de LVE ofwel Landelijke
Vereniging van Eerstelijns Psychologeq die beleid ontwikkelt ten aanzienvan kwaliteit en
deskundigheidsbevordering.Zo àjn er LVE-kwaliteitsnomen beschrevenvoor de eerstelijns
psychologenpraktijk. Kenmerkend voor de eerstelijnspsycholoog is het werken binnen èen netwerk
of samenwerkingsverbandmet de andereeerstelijnsdisciplines: de huisartsen het maatschappelijk
werk.
DoelEyoep
jongerenen kinderenmet diverseachtergronden,
-/e eerstelijnspsycholoogis er voor volwassenen,
met lichte tot matig ernstigepsychischeof psychosocialeklachten. De belangrijkste
aanmeldingsklachten
zijn de volgende:
Bij volwassenen:
r interpersoonlijke problemen (relaties, gezin,opvoeding)
e arbeidsgerelateerde
problemen (burn-out of overspannenheid)of studieproblemen
c depressies(licht tot matig)
r fobieën, paniekaanvallen,aspecifiekeangstklachten
. aanpassings-enverwerkingsproblemen
r identiteitsproblemen
r (psycho-)somatische
klachten,o.a. pijnklachten,hyperventilatie,spanningsklachten
. klachten op het gebeid van slapen,eten, seksualiteiten impulsbeheersing
Bij kinderenenjeugdigen:
r gezinsproblemen
c gedragsproblemen
. depressies(licht tot matig)
\
fobieën, paniekaanvallen,aspecifiekeangstklachten
r identiteitsproblemen
r verwerkingsproblemen
r leerproblemen
ln het algemeenzal eerstelijnspsychologischehulp voldoendezijn wanneer de problematiek past
binnen de volgende criteria; zo niet, dan kan tweedelijnszorggeïndiceerdz4n.
c aard van de klacht: enkelvoudigeproblematiek of ten hoogsteproblematiek op twee gebieden;
voldoende controlemogelijkhedenom psychotischfunctioneren,verslaving, suicidaliteit uit te
sluiten; geen ernstigedwang-, eet- en seksuelestoornissen;
r ernst van de klacht: de klacht heeft slechtseen matige invloed op iemandsfunctioneren
r hulpverleningsgeschiedenis:wanneergeeneerderepsychologischebehandelingheeft plaatsgehad
enlof wanneereerderebehandelingvan overeenkomstigepsychosocialeproblematiek succesvolis
afgesloten.
r draagkrachtvan de cliënt: wanneerer voldoendedraaglracht is, vanuit de client zelf en/of het
systeem/ de omgeving, zodaÍ er geen ernstigeontregelingen,acute crisesen psychoseste
verwachtenzijn.

Randvoorwaarden
De eerstelijnspsycholoog is wij toegankelijk, maar in de meestegevallen wordt een cliënt verwezen
door de huisarts.De meestezorgverzekeraarsvergoedeneen deel van de kosten van hulpverlening
(meestal75%) door een geregistreerdeeerstelijnspsycholoog in anderegevallen moet de client zelf
betalen.Voor vergoedingdoor de verzekeringheeft de client meestaleen verwijsbrief van de huisarts
nodig.
Deskundigheid en werkwij ze
De hulp van de eerstelijnspsycholoog is generalistisch,klachtgericht en kortdurend. Goede
diagnostiek en indicatiestelling gaanvooraf aan de behandeling, zodal de psycholoog zonodig kan
doorverwij zen naaÍ de tweede lijn. De behandelingis gericht op het verhelpenof verminderenvan de
psychischeklachten dan wel het voor de cliënt beter beheersbaarmaken van de problemen.Het
individu/systeem staathierbij centraal.Naast diverse methodiekenvan gedragstherapietot
inzichtgevendetherapiekan de eerstelijnspsycholoog ook steunen structuur bieden. De gemiddelde
duur van een behandelingis 8 tot l0 keer. Juist bij een kortdurendebehandelingis een adequate
inschatting van de mogelijkheden (draagkracht)en beperkingenvan de cliënt van groot belang.
Voor adressenvan eerstelijnspsychologeno
zie : www.LVE.nI
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Tweedeinterim-rapportage Evaluatieonderzoekversterking eerstelijnsGGZ

ii

In opdrachtvan WVS onderzoekenhet MVEL, Trimbos-instituuten SGBOde effectenvan de maatregelendie bedoeld
zijn om de eerstelijnsGGZte versterken.(gedurendede periode2001-2004)wordt vanaf maaÍ 2002jaarlijks een
rapportageuitgebrachtaan de StuurgroepTussende Lijnenwaarin de situatiebinnen de eerstelijnsGGZ wordt geschetst.
In dezeNieuwsbrief(nrunmer 18-iuni3003) doenwe verslagvan de tweederapportagevan de evaluatiestudievan maaÍt
2003.
In de eerstetussentijdserapportagevaÍr maart 2002 stondde realisatievan de maatregelenvan VWS centraal-Ook is de
standvan zakenbinnen de eerstelijn voorafgaandaan de versterkendemaatregelen(1999-2000.de voonneting) in kaart
gebracht.In de tweederapportagezijn de gegevensuit de voornisting aangevulden wordt vooruitgeblikt op dc nameting
(2002-2003)
Wat betreti de voormeting komenin de tweedejaarrapportagehulpverleningop GGZ-gebieddoor de huisartsen
aanbod. Ook is verslaggedaanvan onderzoek
bij de e€rstelijnspqycholoog
samenwerkingen deskundiglieidsbevordering
naar belcidsniatigesamenwerkingin vijf zorgregio's.Daarnaastis liet afgelopenjaar gestartmet eenevaluatievanuit het
perspectiefvan de hulpverlenersen patiënten,waarbij de ontwikkeling binnen vier projectenom de eerstelijnsGGZ te
versterkencentraalstaat.
Om eenbeeldte krugen van hoe afzonderlijkerecio's frrnctionerenop het gebiedvan de e€ntelijns GGZ zijn de
voormetingsgegevens
ook op regionnalniveaubekeken.Dit mnnkthet mogelijk bij de nametingin kaart te brengenof
regio'sïilaaÍ meerinitiatieven ter versterkingvan de eerstelijnsGGZ bestaanook daadwerkelijkeensterkereeerstelijns
GGZ krijgen.
Wat betreft de nametingzijn al enkeleresultatente melden.Gegevensover samenwerking,deskundigheidsbevordering
uit 2002kunnenals nametingopgevatworden.
en hulpverleningbij eerstelijnspsychologen
L'ersterkingvan de eerstelijn in volle gang
Over het geheelvan maatregelenvan WVS concluderenwe dat de initiatieven die ontplooid zijn voor het bevorderenvan
een samenhangende
en sterkereeerstelijnsGGZ nog steedsin volle gang zijn. Het lijkt erop dat de door VWS ingezette
maatregelenhun vruchtenbeginnenaf te werpenen dat er meerbetrokkenheidis van de doelgroepen.Echter. eengroot
deelvan de activiteiten zal pas in de loopvan 2003plaatwindeq zodatwe eÍ nu nog geenzicht op hebben.
In het rapportkomeneenaantalpositievebevindingennaÍu vore& waarvanwe er hier eenpaar noemen.Zo constateren
met de huisaÍs, het AIvNVen de tweedelijnsGGZ de afgelopen
we dat de samenwerkingvan de eerstelijnspsycholoog
jaren is toegenomen.Wat betreft de huisartsblijkt dat patiëntendie zich met psychischeproblemenbij de huisarts
meldendaar meestalook thuis horen.De beleidsmakersop regionaalniveaustaanpositief ten opzichtevan het
beleidsprogrammavan WVS en binnen de projectenis men enthousiastover de samenwerkingdie tussenhuisartsen
verwijzen we naaÍ het rapport.
SPV is ontstaan.Voor meerdetailsover de verschillendedeelonderzoeken
Knelpuntenin de eerstelijnsGGZ
laten zien dat er eenaantalknelpuntenbestaatin het functionerenvan
De resultatenvan de voormetingen de casestudies
de eerstelijns GGZ. Als de versterkendemaatregeleneenpositief effecthebbenzoudendezeknelpuntenverminderd
moetenzijn aan het eind van de waluatieperiodewaaroverwe in maart 2004verslagdoenKnelpuntendie gesignaleerdwordenbinnen de eerstelijnsGGZ zijn: huisartsenhebbeneengebrekaan tijd en eente
groot takenpakketom de GGZ-poortwachtersroloptimaalte kunnenvervullen: de frequentievan ovedegtussen
hulpverlenersbinnen de eerstelijnsGGZ is wij
laag en er is weinig overlegoyer structureleaspectenvan samenwerking;ook op beleidsmatigniveau is de samenwerking
niet geformaliseerdof geprotocolleerd;huisartsenhebbenlast van langewachttrjdenbij AIvfW en eerstelijnspsychologen;er is eenonduidelijketaak-afbakeningtmsen AMW eerstelijnspsycholoogen GGZ-verpleegkundige.
Knelpuntenin relatie tot de twecdelijnsGGZ zijn: de eerstelijnspartijenzijn relatief onbekendmet de tweedelijnsGGZ;
de frequentievan overlegmet de tweedelijnsGGZ is laag en er is weinig overlegover structureleaspeten van
samenwerking,ook op beleidsmatigni'eau, er zijn langewachnijdenbij ambulanteGGZ, psychiatrielPAAZen wU
gevestigden-Tenslottevindt er geenaansturingplaatsop de doelenvan het progranma van WVS, deelsomdater weinig
motivatie is om tot beleidsmatigesamenwerkingte komenen deelsomdater geeneenduidigevisie is op eerstelijnsGGZ.
Alle versterkendemaatregelenaftonderlijk hebbende potentieom bij te dragenaan het verminderenvan de
geconstateerde
knelpuntenin de eerstelijnsGGZ. In de volgenderapportagevan maart 2004 de eindrapportagevan de
knelpuntenen in
evaluatiestudie-zullen we onder anderebekijken in hoeverreer verbeteringis op bovengenoemde
hoeverrede maatregelenvan WVS hebbenbrjgedragenÍum eensterkere,meersamenhangende
eerstelijnsGGZ.
Else Zantingeen SusanMeijer / zie www.nivel.nl (tweederapportagevanafjuli 2003)

Situatie
De huisartskomtzelfof samenmetde diënttot de condusiedatde cliëntbetergeholpenkanwoden
door het AMW of een ELP en bespreektdit metde cliënt.
STAPÍ:

De huisartsgeefrde volgendeinformatie
overhetAMWen/ofde ELPaande cliënt.
AMW
lnformatieoverwat het AMW kan bieden
in relatietot de problematiekvan de
cliënt
De folder van de SMD (waarino.a.
adressen,telefoonnummersen
openingstijdenstaan genoemd)
lnformatieoveraanmeldingsprocedure
bij AMW: de cliënt kan zich percoonlijkof
telefonischaanmeldenop het spreekuur
van het An W. Gewoonlijk krijgÉhij / zij
dan binnen een paar dagen een eerste
gesprek.

ELP
- lnformatieoverwat de ELP kan bieden
in relatie tot de proUematiek van de
cliënt
- lndien beschikbaar:een folder van de
betreffende ELP (waarin o.a. adres,
telefoonnummeren spreekuurtijden
staan genoemd)
- lnformatieover de aanmeldingsprocedure bij de ELP: de cliënt kan zich
telefonischaanmelden.De wachttijdvoor
een eerste gesprek kan per psycholoog
verschillen.

lndiende cliënthieroverwil nadenken,
maaklde huisartseenvervolgafspraak.
STAP2:

Wanneerde clientinstemtmetde verwijzing,
vultde huisarts,liefstsamenmetde diênt,
hetvenrijsformulier(zie bijlage2) in. Bij twijfelneemtde huisartseersttelefonischcontact
op metAMWof ELP.
N.B.Hetis ookmogelijkdatde cliëntbesluitzichbuitende huisartsom bij hetAMWaan
te melden.Voorde ELPheeftde cliëntom vezekedngstechnische
redeneneen
verwijsbrief
vande huisartsnodig.

STAP3:

De huisartsgeefthetvenrijsformulier
in eenopenenvelopaande cliëntmee.

STAP4:

De cliëntmaakteenafspraakmetAMW/ ELP.Indiennodigmaaktde huisartszelfin het
bijzijnvan de cliënteenafspraakmetAMWof ELP.
AMW
De cliënt kan op elke werkdag
tussen 9 en 10 uur telefonischof in
persooncontactopnemenmet het
AMW-bureauin zijn / haar wijk c.q.
woonplaats.Op een aantalplaatsen
zijn afiadjkendespreekuurtijden.Zie
voor deze informatieen telefoonnummemde foldervande SMD.

STAP5:

ELP
De cliëntkan op elkewerkdag
telefonisch
contactopnemenmetde
ELP.De spreekuurtijden
van de ELP
zijn per praktijkechterverschillend.
Als de cliëntbuitende spreekuurtijden
beltkande cliëntinsprekenop een
antwoordapparaat
en beltde
psycholoogterug.

Indien nodig maakt de huisartseen vervolgafspraaken komt de huisartsbij de cliënt op
de venrijlng terug.

BtJURGENTIE:Huisartsneemttelefonischcontactop met AItl\ 11ELP om urgentiete benadrukken.
BtJsPoED:

Huisartsen AMW kunnencliëntdirect naar de GGZ-crisisdienstverwijzen.ELP kan dit
niet en verwijstcliëntdaaromeerst naar de huisarts.

> Bijlagen bij de afspraken rond verw{zing
1. adressenlijsthuisartsen,eerstelijnspsychologen
en AMW-bureausvoor wie dit protocolgeldt
2. verwijsformulier

eenstel'tjnsGGZ
VenÀ/Usformulier
huisarts.
Adresstempel

Verwijstnaar:

N AMW
tr eerstelijnsPsYcholoog

Datum:
Gegevenscliënt:
Naam:
Adres:
+ woonplaats:
......
Postcode
Telefoonnummer:
Geboortedatum:

E manI vrouw

...-..' mobiel:"'

Problematiekvan de cliënt í redenvan verwijzing:

Hulpverlening in het verleden:

Medicatie:
Naam:

Dosering:

Soort middel:

Sinds:

ggzversterken
Deeerstelijns
lr. Ineke Voordouw
Trimbos-instituut,Utrecht/ juni 2003
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Uit het CONCEPT OGGZ-CONWNANT:
Meer informatie over het convenant is te verlcijgen bij Lida Samsorqbeleidsmedewerker OGGZ bij
de GGD Kennemerland.Te bereiken op 023 5l15932 of acsanson@hdk.nl
I
Partijen, hierna te noemen ketenpartners,
De l0 gemeenten van de regio Midden- en Zuid Kennemerland, te weten: Bennebroek, Beverwijk,
Bloemendaal,Haarlem, Haarlemmerliede,Heemskerk,Heemstede,Uitgeest, Velsen en Zandvoort,
verenigd in het bestuur van de HulpverleningsdienstKennemerland;InformatieSteunPunin de l'Lijn
GGZ, Blijf van mijn Lijf Midden en Zuid Kennemerland;Brijder Stichting; Bureau JeugdzorgNoord
Holland; De Geestgronden;GemeenschappelijkeGezondheidsdienst;JeugdriaggNoord Holland Zuid;
Psychiatrisch Ziekenhuis Duin en Bosch; Regionaal Patiënten Consumenten Platform Kennemerland;
Regiopolitie Kennemerland; Regionale Instelling voor Beschermd Wonen; RIAGG Midden
Kennemerland;Spaarnezicht;kger des Heils: Stichting MaatschappelijkeDienstverlening Midden en
Zuid Kennemerland;Welzijnsorganisatiesen Zorgkantoor Kennemerland.

\--

2
o
.

o
r
.
.
r

Overwegende dat,
het terrein van de OpenbareGeestelijkeGezondheidszorg(OGGZ) gekenmerktwordt door een
complexe problematiek en een latentehulpvraag,
de minister van Volksgezondheid,Welzijn en Sport per brief van december 1997 aande Tweede
Kamer haar voornemens inzake het voeren van een integraal beleid op het terrein van de OrcZ
uiteen heeft gezet;
in het advies wordt voorgesteld dat kernpartijen in de OGGZ op lokaaVregionaal niveau in
convenants afspraken vastleggen over het maken en uitvoeren van integraal beleid;
fu de OGGZ vele organisatiesen instellingen betrokken zijn bU het aanbodaan zorg en
hulpverlening,
de gemeenten een belangrijke taak hebben op het terrein van de OGGZ, onder andere op grond
van de Wet Collectieve PreventieVolksgezondheiden de Welzijnswe!
de l0 gemeentende HulpverleningsdienstKennemerland(HDK) hebbenopgericht onder meer ter
uitvoering van werkzaamheden op grond van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
de landelijke vertegenwoordigers van de kernparhers in de OGGZ (VNG, GGD Nederlan4 GGZ
Nederland, Federatie Opnang en ZN) en de minister van Volksgezondhei{ Welzijn en Sport
inzake de uitvoering van het OGGZ-beleid in oktober 1999 een landelijk convenanthebben
getekend(zie ook BegeleidendKader in bijlage I en Landelijke aandachtvoor OGGZ in bijlage
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gemeenten op grond van het landelijk convenant de taak hebben om convenanten afte sluiten
waarin afspraken worden vastgelegd over het creëren en onderhouden van sarnenhangin de

offiz,
r
.

de ketenparbrers elk een eigen verantwoordelijkheid hebben onr" binnen de gemaakte afspraken,
taken uit te voeren op het terrein van de OGGZ,
de betrokken ketenpartners in de regio zich hebben uitgesproken om samenhangte creêren en te
onderhoudenin de OGGZ:

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
3
OffiZ staat voor Openbare Geestelijke GezondheidsZorg en omvat alle activiteiten op het gebied van
de geestelijkevolksgezondheid"die worden uitgevoerd niet op geleide van een wijwillige, individuele
hulpvraag.
Het betreft de zorg die geboden wordt aan sociaal kwetsbare mensen en hun omgeving. Onder zorg
wordt preventie, advies, begeleiding, behandeling, opvang en verzorging verstaan. Vaak vragen
anderen (politie, buren) om hulp; de persoon waar het om gaat kan of wil geen adequate hulpvraag
stellen. De reguliere hulpverlening is buiten beeld" met als gevolg dat de (GGZ) problematiek
zichtbaar wordt in het openbare domern. Het gaat binnen dat kader met name om dak- en thuislozen,
mensenmet een psychischeen/of een socialehandicap, mensenmet een verslaving, geïsoleerde

ouderen,kinderen en jongeren uit problematischegezinnen,slachtoffers van huiselijk geweld of
mensenmet psychischeproblemen na een ramp of ongeval.
Het basisaanbodaanOGGZ-activiteiten omvat de volgende onderdelen:preventie; woegsignalering en
bemoeizorg; crisisopvang en acutezorg; dak- en thuislozenzorg;psychosocialehulpverlening bij
rÍrmpenen ongevallen; specifiek aanbodvoor slachtoffersen dadersvan geweld in huiselijke htg;
maatschappelijkherstel.
Missie
Voor en met sociaal krvetsbare mensen creëren de ketenpartners samenhangtussen hun activiteiten in
de OGGZ.
Visie
De doelstelling van de OGGZ is het voorkómen van (verergering van) problemen waardoor sociaal
kwetsbaremensenuitvallen. De OGGZ moet erop gericht njn dat de clicnt zo snel mogelijk zijn of
haar problemen kan oplossen.
De ketenpartnersbieden hun activiteiten zo aan dat, uitgaandevan de behoeftevan de cliënt en zijn of
haar omgeving, een beroep gedaanwordt op het (her) nemen van de regie over het eigen leven. De
doelselling hiervan is dat de cliënt een plek in de maatschappijheeft of krijgt waar hij of zij kan leven
met burgerzin. Burgerzin veronderstelthet bewustzijn te behorentot een gemeenschapvan burgers
met rechten en plichten, de bereidheid die rechtente respecterenen die plichten na te komen.
De ketenparhrersbeschrijven een aantal OGGZ-ketensen leggen per keten verantwoordelijkhedenen
regie vast. Het Bestuurldk Overleg OGGZ Kennemerlandneemt het initiatief om elke zes maanden
ten minste één nieuwe keten te beschrijven,zodat er over twee jaar vier ketens in Midden èn Zuid
Kennemerlandontwikkeling zijn. De ketenbeschrijvingenmaken het mogelijk om per keten contracten
tussenpartijen af te sluiten. Deze corÍracten vorrnen de basis voor afsprakendie ketenpartners in
dialoog met de cliënt en zijn of haar omgeving maken, over de inzet van hun activiteiten.
Gezamenlijk bereiken de betrokken parbrers bij een keten overeenstemming over het doel van de keten
en de aan te pakken verbeterpunten.Deze verbeterpuntenworden opgenomenin een werkplan en de
financiers stemmende bestedingvan hun OGGZ-middelen hierop af. De financiers toetsennieuwe
voorstellen aan de ketendoelenen verbeterpunten.De financiers besprekende mogelijkheid om een
deel van de beschikbaremiddelen te laten bestedendoor het Beshrurlijk Overleg OCTGZ
Kennemerland.
De ketenparhrersspannenzich gezamenlijkin om de OGGZ een plaats te geven in de lokale nota's
gezondheidsbeleid.Ook spannende ketenparurerszich in om de gedeeldevisie op de OGGZ een plek
te geven in de visie en documentenvan de eigen organisatie.De ketenpartnersbesprekenmet elkaar in
welke mate voldaan wordt aan het implementerenvan de OGGZ-visie.
Zo lvordt het mogelijk dat in het palet l'an maatschappelijke voorzieningen zichtbaar lvordt dat de
OGGZ-cliënt een plek heeft gekregen.
Samenwerkin gsverb anden
L Het Bestuurlijk Overleg OGGZ Kennemerland:een besluiwormend samenwerkingsverband
2. Een samenrverkingsverbandvan financiers
3. Het Platvorm OGGZ Kennemerland:samenw'erkingsverbanden
op management-niveaurond
OGGZ-ketens
4. Samenwerkingsverbandenop uitvoerend niveau rond OGGZ-ketens
Lida Samson"Hulpverleningsdienst Kennemerland

Is het ISP in de 1" lijn, zonder de 2" Iijn te verwaarlozen?
Verhalen
Graag wil ik beginnen met twee verhalen die mij bijzonder aanspraken.
a. Het eerstegaat over een stel wienden uit Nijmegen die samenop vakantie gingen. Op de terugreis
met de auto, raakte één van het stel in een (lichte?) psychose.De vrienden en vriendinnen begrepen
wel dat zehaar daarmeeniet alleen konden laten. Ze creëerdensameneen waterdichte opvang. De
wiendenkring stelde aldus een rooster van aanwezigheidop. Daarbij realiseerdenzij een 24-uurs
dekking. Na meerderdagendraaidebetreffendejonge wouw weer langzaamaanbij, en kon het
Íooster worden losgelaten.De wiendschap kon in gelijkwaardigheid haar weg weer vinden.
Mantelzorg in optima forma!
b. Een Maatschappelijk Werkster van de GGD in de stad Groningenvertelde hoe zij een cliënt met
Manische Depressiviteit onder Paraplu-RM (een vorm van Rechtelijke Machtiging na een opname in
een psychiatrischziekenhuis) ging begeleiden.Ze had zich hierop voorbereid, en maakte kennis met
de client. Ze bezocht hem zo vaak als het nodig was, vooral in de begintijd, zeerfrequent. Als de
client dreigde manisch te worden, dan greep zij acuut in en remde hem af. Bij de problemen die de
klant ervoer in de omgeving stelde zij hem gerust door verduidelijking van de situatie. Zo is deze
cliënt goed in de gewone maatschappijgebleven.Voor het afstellen van de medicatie was slechts
een week opname in het PZ (dar halfiaar) noodzakelijk. Uit de praktijk van het bezoekwerk van het
ISP zien we maar al te vaak dat het bijstellen van de medicijnen bij een Paraplu-RM leidt tot lange
en frequenteopnames.Je vraagtje dan af, hoe kan dat nou? Is het de directe aanpakvan de
maatschappelijkwerkster, is het de confrontatie, is het de persoonlijke aandachtof is het juist door
het ontbrekenvan het Ziektebeelden-denkraam?
Nog niet overal wil de GGD hieraanbeginnen.
Hoewel deze gegevensniet uit het onderzoeknaar voren zijn gekomen, wilde ik ze als inleiding van
deze lezing voor u neerzetten
Nu stap ik over op lSP-onderzoekzelf. Ik zal dit doen aan de hand van enkele punten uit de analysevan
Jan Post zoals die is weergegevenin de laatsteISP-bode,die u allen (hopelijk) heeft ontvangen.
Allereerst de analysevan de klantgegevens.
1.
De leeftijd van onze klanten is gemiddeld nog wij hoog. De bekendheidvan het ISP laat nog te
wensenover. Het ISP heeft alleen maar de adressenvan de Huisartsen-groepeÍLdaarheenwas ook
de uitnodiging van dit minicongresgegaan,toch was de bekendheidvan deze middag de meeste
artsenontgaan.Helaas.
Er moet gezegdworden dat de ISP-foldersnog niet naar de huisartsenzljn gezonden,dus ook de
hand in eigen boezem.
2.
Wordt het RIAGG weggefuseerd,dan ontbreektblijkbaar elke verwij zing ernaarin het
telefoonboek en staanmensenvan de ene dag op de anderemet de mond vol tanden. Zoveel
belletjes via informatienummer 008 is eigenlijk te gek voor woorden. In arremoedekomt men dan
dikwijls terecht bij het ISP.
3.
Opvallend veel mensenwonen residentieel.Het is daar waar de bezoekersgroepzich manifesteert.
Daxkzij het wekelijks bezoek aan de Geestgrondenin Bennebroekwordt menige dinsdag-avond
de sleur van "elke dag zondag" dooóroken. Zelfs een verfrissend bezoekjevan 10 minuten kan in
zo'n situatie iets worden om naar uit te zien.Even een gezellig moment, even een luisterend oor,
evenaandachtvoorje klacht.
4.
De relatief hoge opleiding van de klanten zet me toch aan het denken.Is de ongebondenheidvan
het het ISP dan misschieneen bedreiging voor anderemensen.Maar akkoord, natuurlijk is een
uitkijktoren niets voor mensenmet hoogtewees.De waarderingwint het tensloffe van de argwaan
van sommige verpleegkundigen
5.
De toeleiding is natuurlijk het mooiste verhaal. Op straat,thuis, bij ontmoetingsgele-genheden
en
in de instelling daar ontmoet het ISP de mensen,daar ligt haaÍ kracht. Door naar de mensentoe te
gaanontmoet je ook mensen.Door met mensenmee te gaan leer je ze ook kennen.

Vervolgens behandelik de contactgegevens
6.
Een hoge scorevoor sociaalcontact staater. Eenzaamheiddrijft mensentot wanhoop, Zouhet de
overwegendemedicinale aanpakvan de Biologische psychiatrie zijndie maakt dat mensenblij
zijn (eindelijk) eenseen niet-medicinaalluisterendoo. ie vinden Ui3ae mensenvan het ISp? Wij
nemende tijd voor mensenen nemenhen en hun verhaal altijd serieus,de goedeanderenniet te na
gesproken.
7.
Tamelijk veel klanten hebbente maken met schulden Het ISP kan vaak wel wat regelen,en de
samenwerkingmet de stadsbankis goed. Want als iemand van het ISP meegaat,wordt de klant
vaak wel serieusgenomen,terwijl als hij alleen gaat, dan is dat helaasmÍlar al te vaak niet het
geval.
8.
Door de samenwerkingmet het Dak- en Thuislozen Verbond ontmoet het ISP ook veel burgers die
dakloos zijn of dreigen te worden. Het zijn met nameHuisvestingsproblemendrijven mensln vaak
tot wanhoop. Verslaving ligt dan op de loer, zeker als uitzicht op een uitweg uit àe problemen
ontbreekÍ, en er geen regelingenvoor uitkering of schuldregelingte treffen-zijn.
Uitkeringsinstantieswerken tÍaag-en zijn niet altijd welwillend. Aan de balie hoorde ik letterlijk
"daklozen komen niet in aanmerkingvoor een pensionplaats". Daar staje dan als
T.s;ggen.
dakloze.....Een boot in het Spaarnedan maar?Een opstapnaarbeteretijden?Een sprankjelicht
komt weer in de ogen. De gemeenteHaarlem echter voelt zich overvallel en blaast het hele
gebeurenaf. Een droevig gebeuren.Komt er nog een herkansing?We hopen erop!
9.
tn het licht van zelfhulp van klanten onder elkaar,Mantelzorg, werkt hetbezoekèn uan mensenals
belangrijk gegeventegen m.n. de eenzaamheid.Waar een goed gesprekmaar al te vaak ontbreekt
komt het bezoek van een lotgenoot nooit te vroeg!
l0- Het ISP is ook op meerderemanierenbetrokkenbij de eerstelijnspartners:
a. Klanten van het ISP die naar het MaatschappelijkWerk worden bemiddeld, komen
dikwijls eenjaar later weer terug bij het ISP, opnieuw met een deurwaarder!Had dit niet
voorkomen kunnen worden, waag ik me dan af.
b. Toch ook is het geloof in eigen kunnen blijkbaar niet altijd aanwezig.Een
maatschappelijkWerker van de GGD durft de begeleidingonder een paraplu-RM wel
aanl Terwijl ook in een geval van kindermishandeling,door interventie van het
maatschappelijkwerk in samenwerkingmet de GGD, behandelingbij Bureau Jeugdzorg
werd voorkomen en toch ook de mishandelingdefinitief stopte.Natuurlijk speeldehet
socialenetwerk van dit maatschappelijkteam een grote rol. Misschien speeldeook de
socialecontrole mee, waardoor de vader zich bewust werd van zijngedrag. Geen
eindeloosgepraaten dure hulp, maar een daadkrachtigeinterventie in het ttiet en nu!
c. Een probleem in het verhaal van mijn voorgangerAart Lohmann in zijn casus,is het
samenwerkenmet "de GGZ" Hiermee bedoelt hij waarschijnlijk de Geestgronden.
Waarom niet samenwerkenmet de Eerstelijnspsycholoog?vraagik me dan af
d. De Eerstelijns psycholoog is ook meermaalsaanbevolenaan klanten. Sommigenkwamen
daar wel binnen, sommige werden als te groot probleem ervaren.De kosten spelensoms
een rol, daarom komt iemand liever bij het jeugdriagg dan bij de eerstelijnspsycholoog.
Zo ook het kind als genoemd,onnodig onderwerpt zou kunnenzijnvan de e€n- en
zoveelste-hulpverlening in zrjnlhaurronschuldigeleventje.
Na zijn telefonischeenquêtestelt JanPost dat de tevredenheidover de gebodenhulp van het ISP groot
is.
De sterkepunten van het ISP zijn daarbij.
o leegdrempelig
r Geenwachtlijst
r Goed bereikbaar,ook buiten de kantooruren
en
r veel aandachten tijd voor cliënten (luisterendoor, een goed gesprek)
Jan Post waagr zich af hoe dat nt bij de professioneleeerstelijnspartijen
Vandaaghebbenwe gehoord dat wat tewedenheidbetreft ook zij zeer goed scoren..

Hun bereikbaarheidis, m.u.v. de ELP, meestalook 24-uurs, waarbij het maatschappelijkwerk sterk
beperkt is in haar doelgroep, doordat Àj dechronischeklanten hier niet in laat deelnemen.
De laagdrempeligheidvan de huisarts is vergelijkbaar met die van het ISP. Het Maatschappelijk Werk is
wegensgenoemdebeperking, minder laagdrempelig.Terwijl de ELP voor ziekenfonds-klantenslechts
op verwijzing toegankelijk is.
Wat de wachtlijst betreft kent het ISP meestalgeenwachtlijst, en valt zodoende zekerniet uit de toon bij
de anderepartijen in de eerstelijn Dit komt mededoor haar samenwerkingmet anderezelforganisaties
in de eersteen nulde lijn. Te denkenvalt m.n. aan het Dak- en Thuislozen Verbond, Miss Minima het
RuihandelsyteemHaarlem, en de samenwerkingbinnen dit HaarlemseNon profithuis, waar het
nagestreefdebasishuishaar eerstegestaltebegint te krijgen. Menige klant wordt op deze manier goed
bijgestaandoor het teamwork met die andereorganisaties.
De cliënteninbrengin de eerstelijnsggz
Het ISP heeft dit jaar menigeenbemiddeld en verwezennaar huisarts,maatschappelijkwerk en
eerstelijnspsycholoog.Ook heeft zij in samenwerkingmet de Keerkring, de patièntenverenigingvan de
Antroposofischegeneeskundein Haarlem e.o., ervaring opgedaanbinnen de,l'-hjn.
De klant is koning is het gezegde,en daavanis binnen de l'lijn ten dele sprake.De klant die men
aanneemtwordt als koning behandeld,en in de l" lijn Goddankmeer serieusgenomendan vaak in de Z"
lijns ggz.
De behoefte aan (een) inspraakorga(a)n(en)ook binnen de l" lijn ggz doet zich sterker en sterker voelen.
Er wordt gezocht nÍutr wegen dit gestaltete geven. Dit minicongreswil daarvoor een basis zijn.
De SocialeKaart.
Het ISP bezit een goede sociale kaart, dezedient echterbijgewerkt te worden. In de komendetijd zal
hierin meer tijd worden gestoken.Het doolhof dat welzijn, uitkeringsinstanties,CiGZ enmantelzorg
voor velen helaasnog zijn, waagt om een duidelijk plaatje Internet-publicatiebehoort daarbij tot dL
mogelijkheden.
De website,
Het zoekenvan 'zoekwoorden'en 'links' om de vindbaarheidvan het ISP te vergrotenis in volle gang.
Tenslotte de rol van de mantelzorg in het bijzonder
De mantelzorg,waartoeook het ISP behoort, speelt,een belangrijk rol om de eenzaamheidvan mensen
te bestrijden. Het ISP zou meerderebezoekerskunnen gebruiken.De interne bezoekersgroepvan
Bennebroekzoals te vinden op onze website www.informatiesteunpunt.nl(onder jaarverslag en ISpbode 5. 1.) bewijst dat een relatief kleine groep toch veel kan bereiken. Zlj halen boodschapperq
reparerenfietsen, maken de radio, komen gezellige even aan, maken een praatje, en hebbensoms
aandachtvoorje probleem. De lotgenoot heeft Íum een half woord genoeg.Waarom zou het een
probleem zijn om die mantelzorgerste betalen,eventueelvia het Persoongebondenbudget. Wie werkt
moet ook verdieneq nietwaar. Van een mantelzorgerwordt ook kwaliteit gewaagd! Dit ook voor de
bezoekersin de stad, die toch weer met zljnlhaar hele hebbenen houden bij mensenthuis komt en zo
vaaktnilzii kan op bezoek komt, praÍendover koetjes en kalfies, mÍun als de wens er is, ook sameneen
terrasjepakt, of samenboodschappendoet.
Daarnaastde mobiele telefoondienstvan het ISP; 24 uur per dag staathet ding aanl Misschien mailr een
geluk voor hun nachtrust, dat ze dan slechteoren hebbenen de voicemail het somsovernemenmoet tot
de woege ochtend.
En nu nog de waag van het begin met name*Zithet ISP in de 1" lijn zonder de 2" lijn te verwaarlozen?
Het antwoord is heel simpel. J4 inclusief de Nulde lijn via het OGGZ-convenant

In het hierna volgend gesprekkunt u het aanvullen
Drs,MartienLuijcks(coórdinator
ISP)

