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Onderstaande tekst is geplukt van de lntemetsite: www.buitinkbeleidsadvies.nl

'Onduidelijke taakafbakening in eerstelijn''Er is een onduidelijke taakafbakening tussen de diverse beroepsgroepen díe de huisarts in
de GGZ ter zijde zouden moeten staan', aldus het Nivel in de Evaluatie vercterking
eersteliins GGZ QAO$. Volgens het Nivel maakt de komst van de GGZ-verpleegkundige
(meestal met sociaal psychiatrisch verpleegkundige aangeduid) de situatie zelfs minder
helder. Bij consultatieve projecten leidt dat ook tot discussie over de rol van die GGZ-
verpleegkundige: 'bij veelGGZ-verpleegkundigen is vaak onduidelijkheid overtaken en
verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld t.a.v. de verantwoordelijkheid voor doorvennrijzingen van
patiënten'. Het Nivel pleit voor duidelijk afspraken overwie welke patiënten kan behandelen;'dit kan er voor zorgen dat het AMW, eerstelijnspsychologen en GGZverpleegkundige elkaar
meer gaan aanvullen in plaats van als afzonderlijke / onafhankelijke disciplines te
functioneren. Als alle partijen beter op de hoogte zijn van wedezijdse kemkwaliteiten en
werkzaamheden zal dit de onderlinge verhoudingen ten goede komen en een gunstig
resultaat op wachtlijsten kunnen hebben', aldus het Nivel.
De onderzoekers wijzen in hun onderzoek overigens wel op projecten als Kofte Lijnen en het
Díabolo-project waarin het stimuleren van samenweking en afstemming tussen de lijnen van
de GGZ juist centraal staat in regio's waar deze samenwerkingsprojecten draaien
verwachten zij een toegenomen samenwerking tussen de diverse disciplines, hetgeen ook
moet leiden tot een toename van de verwijsstroom naarAMWen eerstelijnspsychologen.
Het Nivel noemt als uiteindelijk doel van alle maatregelen gericht op versterking van de
eerstelijns GGZ:'te komen tot een stepped care benadering bij mensen met psycfrische
problemen: een behandeling inzetten met middelen die zo licht mogelijk zijn, en pas wanneer
dit faalt een zwaarder middel proberen'.
lnformatie: Tweede lnterim Rapportage Evaluatieversterking eerstelijns GGZ- Uitgave:
Nivel, Utrecht. Tel. 030 27297OA - www.nivel.nl

Informatiemap over GGZ-consultatie
Het SÍeunpunt Tussen de Lijnen heeft een uitgebreide lnfarmatiemap GGZ-consultatíe
samengesteld. Met als onderdelen: 'Kader versterking eerstelijn'; 'Voorbeelden uit de
praktijk'; 'Achtergrondinformatie' (met o.a. een ovezicht van samenwerkingsmodellen) en tot
slot het deel 'Praktisch' (met o.a. informatie over nascholing en verwante prcjecten, zoals
Korte Lijnen en het Diabolo-project. Zie ook de pagina Stuurqroep Tussen de Liinen op deze
site; onder'Steunpunt Tussen de Lijnen'. Bestellen o.v.v. bestelnummer AF 0470 bij het
Tri mbos-i nstítu ut i n Utrecht: bestel@trímbos. nl of tel. A30-297 I I 80.

Videoband: samenwerking in GGZ is'ln beweging'
Op 9 mei jl. presenteerde Cees Boer, landelijk coórdinator van het Diabolo-project, de
videoband 'ln beweging'. De video gaat over (het stimuleren van) de samenwerking 'tussen

de lijnen'van de geestelijke gezondheids-zorg (GGZ). In de 25 minuten durende productie
vertellen professionals over hun ervaringen met die samenwerking en hoe ze daanaan
samen invulling proberen te geven. De hulpverleners die aan het woord komen zijn
huisartsen, algemeen maatschappelijk werkers, eerstelijnspsychologen ên gespecialiseerde
hulpverleners uit de tweedelijn. In de projecten waarwerd gefilmd, was het vooral de komst
van psychiatrisch verpleegkundigen die de samenwerking Ín beweging zette, vooroordelen
liet verdwijnen en de onderlinge afstemming deed verbeteren. Met als uiteindelijk doel: het
verbeteren van de kwaliteit van de hulpverlening.
In bewqing werd ontwikkeld in opdracht van het Diabolo-Project. Het Diabolo-project (zie
ook de pagina Stuururoep Tussen de Liinen op deze site) is één van de maatregelen gericht
op het versterken van de eerstelijns GGZ; o.a. door middelvan het stimuleren van innovatie
en samenwerking'tussen de lijnen'; een andere maatregelis het project Korte Liinen, waarin
de nadruk ligt op het verbeteren van de samenwerking tussen huisarts, AMW en
eerstel ij nspsycholoog.
fnformatie over - of bestellen van - de video ln bewegíng: tel. 010 4149998 of kijk op:
www. diabolo-projecl nl

z.o.z



Onderstaande tekst is geplukt van de Intemetsite:www,buitinkbeleidsadvies.nl

Huisartsen blijven zich inzetten voor versterking eerstelijns GGZ
'De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zal zich in blijven zetten de eerstelijns GGZ te
versterken en de samenwerking met de tweede lijn te verbeteren. Dit met het doelde
patiënten in de GGZ op de beste plaats in de zorg (zo mogelijk in de eerste lijn, zo nodig in
de tweede l[n) te bedienen met een zo hoog mogelijke kwaliteit'. Aldus de LHV in het
Werkplan 20032004 voor het kwaliteitsbeleid geestelijke gezondheidszorg voor huisartsen.
In 2003 zal de LHV zich ten aanzien van de beleidsvorming met name richten op het
verkrijgen (en verschaffen) van duidelijkheid ten aanzien van de rolvan huisartsenpraldijk in
de geestelijke gezondheidszorg, de taak- en functieomschrijving van de huisarts, de positie
van de huisarts als poortwachter c.q. spil in de eerstelijns ggz en de
condities/randvoorwaarden om deze rol te kunnen vervullen.
De speemunten van de beleidsvorming richten zich o.a. op:
- de consequenties van het poortwachterschap
- nieuwe vormen van samenwerking met de eerstelijns (AMW, ELP), en tweedelijns GGZ

(waaronder Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen en psychiaters)
- het maken van duidelijke afspraken over het takenpakket en de inzet van de SPV-er in

de huisartsenpraktij k.
Het Werkplan is te downloaden via: http://oqz.artsennet.nl/ (zie pagina 'Nieuws')

HuisaÉs verwijst patiënt met psychosociale problemen relatief vaak naar tweedelijns
GGZ
'Huisartsen die meedoen aan een project waarin zij behandelingsadvies kunnen vragen aan
een psychiater of een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV), doen dat gemiddeld voor
drie tot twaalf patiënten per jaar. Zo'n patiënt waar men niet goed raad mee weet heeft vaak
een stemmings- of angstprobleem of psychosociale problemen. Bijna 30o/o van de
consuftaties bij angst- en stemmingsstoomissen en bijna2oo/o van de consultiaties bij
psychosociale problemen leidt tot een verwijzing naar de specialistische GGZ', aldus het
NIVEL en het Trimbos-instituut in het rapport GGZ-consultaties aan de eerstelijnszorg.
De onderzoekers maken een kanttekening bij het grote aantal verwijzingen naar de
tweedelijn: 'Met name de behandeling van psychosociale problemen (voor de overgrote
meerderheid relatieproblemen) en depressie zou toch grotendeels binnen de eerstelijn
moeten kunnen geschieden. Dit is een punt dat serieus meegenomen moet worden in de
evaluatie van de consultatíeregeling. In dit licht is het een teken aan de wand dat de
behandeling van relatieproblemen en gezinsproblemen door een grote meerderheid van
huisartsen niet meer als hun taak gezien wordt (Visscher e.a.2AA2)'.
Het NIVEL analyseerde ruim 30.000 aanvmgen voor consultatief advies aan de tweedelijns
GGZ (met name aan sociaal psychiatrisch verpleeg-kundigen en psychiaters) door
huisartsen, algemeen maatschappelijk werkers en eerstelijnspsychologen.
De projecten maken gebruik van de regeling consultatiegelden, die de afgelopen jaren met
subsidie van het ministerie van VWS is opgezet. Het doel van deze projecten is de
poortwachtersfunctie van de huisartsen te versterken en groei van de wacl'ttlijsten bij de GGZ
te voorkomen.
Meer informatie: http://www. nivel. nl/publicaties/w7.shtml

Euitink Beleidsadvies verzorgt de functie van secretaris voor de Stuurgroep Tussen de Lijnen. En is
daarmee op de hoogte van alle ontwikkelingen tussen de lijnen' van dc eerste- en tweedelijns
geestelijke gezondheidszorg (GGZ); met name van de maatregelen gericht op versterking van de
eerstelijns GGZ (huisarts, AMW, eerstelijnspsycholoog) en dc afstemming tussen eerste- en
tweedelijns, gespecialiseerde GGZ.
Zie wwry,.buitinKbe_lpidqad.yies.n! - Tel. 023 5472955

2z.o.z.



Overzicht van de overeenkomsten en verschillen tussen de
huisarts, het AMW en de ELP in de eerstelijns GGZ

Overeenkomsten

D,e huisarts,
het AMW en
de ELP

. zrjn generalist in de eerstelijns GGZ

. bezitten kennis van de behandelmogelijkheden van een
scala van psychische/psychosociale problemen

. herkennen en begeleiden pathologische/psychiatrische
klachten

. verwijzen naar elkaar en werken samen, en verwijzen
naarlwerken samen met de tweedelijns GGZ

. hebben een laagdrempelig aanbod

. geven kortdurende behandelingen

. functioneren op het snijvlak van ziekte, gezondheid en
welzijn
hebben te weinig capaciteit om alle hulpvragers

woegÊijdig te kunnen behandelen/venrijzen

Ile huisaÉs
en het AMW

. zijn direct toegankelijk voor alle hulpvragere

De huisarts
en de ELP

. bergik: de doorsneebevolking

. diagnosticeren psychiatische stoornissen en gêven
daarbij een kortdurende behandeling



Verschillen

Í)e hulsaÉs . is (naast GGZ-taken) generalist en deskundige in de
somatische gezondheidszorg (onder andere op het
gebied van psychofarmaca)

. is poorhrachter richting tweedelijns GGZ

. heeft weinig tíjd voor de behandeling van
GGZ-problematiek

. is niet gericht op'gêen ziekte' (levens- en/of
sociaal-materiële problemen)

. verwijst op pragmatische gronden (bekendheid,
nabij heid, wachtlijst)

. biedt veelal directe ondersteuning aan de tweedelijns
sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (met name bij

[terugJverwijzingen psychiafie)
. is de centrale figuur in het zorgproces

Het AMW . werK niet vanuit een medisch model, maar vanuit een
(psycho)sociaal model

. is gericht op sociaal functioneren en verwevenheid van
sociaal-materêle en immateriële problemen

' is gepositioneerd op het snijvlak ven zorg en welzijn
. streeft er qua bereik naar om de drempel voor de lagere

inkomens- en opleidingsgrospen zo laag mogelijk te
houden

. is een combinatie van dienstverlening en procesmatige
hulpverlening

. heeÍt náast het bieden van individuele hulp ook
samenlevingsgerichte (signalerings)taken

. begeleidt cliënten die uitbehandeld zijn in de psychiatrie

D.ê ELP is alleen toegankelijk via verwijzing door de huisarts
is gericht op relatie.en (inta)psychische problemen
is niet gericht op sociaal-materiële problemen
diagnosticeert wel psychiatrische problematiek

Jaap Buitink
2000



Uit de Mantelzorgkrant Juni 2CI3, jaargang 4, nummer 2

Meldpunt
Vrijwilligershulp
Zuid-tr(ennemerland

Vrijwiiligercorganisatie in de schijnwerper

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

Haarlemmers helpen Haarlemmers

Deze organisatie is werkzaam in Flaarlem en heeft als doelstelling: "Hulp bieden daar waar andere
organisaties geen hulp meer willen of kunnen geven". De stichting, kortweg HHH, heeft als doelgroep
gehandicapten en (ouderen) alleenstaanden. Iedereen die door een gebrek aan hulp ofgeld in nood is
gekomen kan een beroep doen op de stichting. HHH wordt geleid door Jan Gottner. Met haast
onuitputtelijke energie en daadkracht organiseert hij samen met een groot leger van ruim 70
wijwilligers de meest uiteenlopende activiteiten. Zo is de kermis voor ouderen en gehandicapten rond
koninginnendag attljd weer een groot spektakel. Maar ook andere uitjes, feestavonden of concerten
worden georganiseerd om wat weugde te brengen aan mensen die hulpbehoevend of oud zijn. Naast
verschillende voÍmen van vertier verzoÍg|.de stichting ook de msest basale zaken van het leven. Na
een overlijden ruimen de wijwilligers bijvoorbeeld een woning leeg. Of bij verwaarlozing en
vervuiling zorgt men voor nieuwe of schone meubels, gordijnen en taprjt. Bij mensen die niet zelf
meer voor hun financiën kunnen zorgen is de stichting zaalnvaamemer.
Een bijzondere actie vindt altijd vlak voor kerst plaats. Dan maken Jan en de wijwilligers zich klaar
om kerstdiners rond te brengen a:rn mensen met een kleine beurs. Een heerlijke koude schotel of
andere bijzondere hapjes worden dan aan de deur afgegeven begeleid met een hartelijk "wolijk
kerstfeest".
Als u een hulpwaag heeft voor Haarlemmers helpen Haarlemmers kunt u contact opnemen met het
Meldpunt Vrijwilligershulp. Tussen l0 en 13 uur kan u bellen naar 023-5440240.

Nieuws van het Meldpunt Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Sinds de start van het Meldpunt Vrijwilligershulp Zuid Kennemerland op 12 december vorig jaar ztjn
reeds 150 hulpvragen ontuangen en bemiddeld. De vragen zijn van inwoners van Zuid-Kennemerland
die bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij een klusje in huis, vervoer zoeken voor iemand in een rolstoel,
ofouderen die graag zo afen toe eens een bezoekje ontvangen.
Ook professionals zoals verpleegkundigen, maatschappelijk werkers of huisartsen weten de weg rnar
het Meldpunt te vinden. Zlj wagen namens hun cliénten hulp aan of willen gewoon informatie over
wijwillige hulp.
Volgens de coórdinator zijn er meer positieve resultaten te melden. Lisette Tel:
"Ook de samenwerking tussen de verschillende wijwilligersorganisaties krijgt een grote impuls!". Zo
heeft het Meldpunt Vrijwilligershulp bemiddeld bij de huisvesting van Humanitas. Na het afbranden
van hun gebouw in de Voorhelmstraat hebben zlj eentijdelijk onderdak gevonden bij de Stichting
Thuiszorg Gehandicapten. Voor de wervingscampagne "Heeft u even tijd?" van het Steunpunt
Mantelzorg en deThuiszorg Gehandicapten verzorgt het Meldpunt eon deel van de telefonische
bereikbaarheid. En voor sarnenwerkingsparbrer Flaarlemmers helpen Haarlemmers ontwikkelt het
Meldpunt samen met de GGD een plan om de stroom aanrvragen die deze stichting krijgt wat meer in
kaart te brengen en te kanaliseren. Wilt u meer informatie? Belt u dan met 5M024O ma tim wij van l0
tot 13 uur.



Wa ndel com m iss ie Vrien dend ienst Zuid Ken nemerla nd

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
voorbeelden van de wandelingen die georganiseerd worden. Wilt u het complete programma hebben,
kunt u contact opnemen met:
Wandelcodrdinator Le0o van Straten, tsl:023-5321fl4 of mobiel 0644232957
' Zondagzz jvní 13.00 uur -fiets/wandeltocht naar de Meer-en Molenwijk in Schaikwijk
. Zonda.g 13 juli 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 oevers van het Spaarne van Noord naar

Zuid en terug.

De Haarlemse Ontmoetingsgroep

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 organiseren drie dagen per week een dagsocieteit. Voor de mensen die 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, woensrlag en 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, woensdag en vnjdag Tel:023-5405735

Locatie:
Wijkcentrum t Schalkererf
Bernadottelaan 201
2037 GP Haarlem

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



GGZ en huisaÉs /MirjamKooisra
. Huisartsenzorg is laagdrempelig
. huisartsenzorg: 7 x24 uw
. huisarts is poortwachter: verwijzer naar de GGZ

Regio Zuid-Kennemerland
. Ongeve er 220.AA0 inwoners
. 100 huisartsen
. 850.000 contacten met huisarts
' 20yo: 170.000 contacten met psychische en/of psycho-sociale hulpwaag/klacht

Ontwikkelingen
\- . Toename'GGZ' zorgrraag

o meer ambulante zoÍg
o meer (ex-)psychiatrische cliënten wonen zelfstandig
. waar mogelijk behandelen in de eerste lijn

GGZ Taakopvatting huisaÉs
' Vooral waagverhelderen / diagnosticeren psychische en psycho-sociale

aandoeningen
' begeleiden wordt relatief minder als taak gezien mÍtar wel frequent gedaan

Knelpunten GGZ yoor huisarts
. gebrek aan tijd
' te groot takenpakilcet

\-' . wachtlijsten en wachttijden
. onduidelijkvergoedingssysteem
. geen (digitale) dynamische sociale kaart
. patiëntengroepen als asielzoekers, allochtonen, illegalen

Samenwerking le en 2e lijns GGZ
. vaak geen berichtgeving (met nilme le lijn)
) lcrvaliteit berichtgeving goed
' hoe vaker de huisarts bericht ontvangt, des te positiever het oordeel !
. meestal geen gestructureerd maar ad hoc- overleg
. huisarts teweden over kwaliteit overleg



Knelpunten samenwerking
' lange wachtlijsten
' motiveren patiënt voor verwijzing
' mogelijkheden gezamelljke behandeling
' onvoldoende adviezen nazoÍg
. relatief meer knelpunten bij 2e ldn GGZ (RIAGG, verslavingszorg)

Behoefte aan ondersteuning
' Educatie (nu l5oÁ nascholing GGZ)
' voorzieningen als sociale kaart, inzicht in wachttijden/lijsten
. consultatie door SPV'er of le lijns GGZ hulpverlener, vooral op GGZ

problematiek bij kinderen/jeugd, ouderen, chronische psychiatrische patiënten

Werkbelasting huisarts
' gemiddeld 27 consulten per week met GGZ karakter
' deze consulten duren 2xzo lang als bij een somatischs anndesning
. in totaal 4 uur extra werkbelasting

Activiteiten Zuid-Kennemerland
' Samenwerking Korte Lijnen project
' Consultatieproject SPV in de huisartsenpraktijk
o samenwerking Brijderstichting Schalkwijk
. Scholing / rainin g GGZ onderwerpen
' stimuleren samenverking / taakafbakening

Vragen / discussie
' De sociale kaart van de huisarts; wat moet de huisarts weten
. de verantwoordelijkheid van de cliení patiënt
' suggesties voor verbetering van de afstemming in de eerste lijn



Stichting

Maatschappelijke
Dienstvertening
Zuid-Kennemerland

Maatschappehjk WerkDe Kracht van het

Dat roept associaties op met

'Werk dat Stáát

r Werk met Opbrengst

A.J. Lohmann, directeur
Juni 2003



AN{W-instelling Stáát
' Kennis en Kunde van 125 Jaar

Oorspronkelijk diensten uit liefdadigheid en maatschappelijk verantwoordelijkheid of
verbetering. Hierna is een opleiding MW ingesteld, het werk uitgegroeid tot een beroep,
wat is geprofessionaliseerd
(HBO- MW opleiding, aangevuld met uitgebreid postacademisch circuit van nascholing
en deskundigheidsbevordering, Leerstoel Maatschappelijk Werk aan de Universiteit,
werkinhoudelijke ontwikkeling NIZW)

. Landelijke Inbedding
Ongeveer 150 amw-instellingen lokaal/regionaal die lid zijn van de MOgroep, met bo-
vendien een eigen AMW-bureau.
Overleg met VIVS, VNG, Projecten bij Trimbos instituut, NIVEL
In de loop van de vorige eeuw erkenning verworven als basisvoorziening. Alle gemeenten
subsidiëren AMW

. Partner in netwerken
In het veld van zorg en welzijn is het AMW een schakel tussen diverse netwerken.

o De gezondheidszorg geneest, verpleegt en verzorgt
o Het welzijnswerk activeert sociale processen in de lokale samenleving

O De maatschappelijke dienswerlening ondersteunt individuen in de dagelijkse le-
vensomstandigheden.

' Partij in beleid
Het AMW levert verschillende bijdragen aan verschillende beleidsterreinen.

o De eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, met als belangrijke partners de huis-
arts, de eerstelijns psycholoog en GGD

o Tweedelijns GGZ en de Jeugdzorg
O Gemeentelijke beleidsterreinen, zoals lokaal sociaal beleid, werk en inkomen,

veiligheid, wonen, OrcZ, onderwijs en multiculturele samenleving.

AMw-instelling Stáát
. Organisatie SMD Z-KQOOZ)
Omvang hulpverlening

o AMW: 2661trajecten in behandeling
2467 kortlnfo&Advies

(AMWregulier + AMWshv)

o AMWshv: 285 trajecten in behandeling
(bureau AMWschuldhulpverlening)

Capaciteit formatie en personeel
o *23 fte AMW - gehele regio Zuid-Kennemerland
o Hulpverlening: 33 maatschappelijk werkers amw

o Management. I directeur en 2 sectorhoofclen
Bereikbaarheid AMW

o 7 eigen kantoren, 4 spreekuurpunten
o 9-10 uur spreekuur op hulpverleningskantoren

(verwijzer tot 12 uur)
9 - l7:00 uur centraal bureau SMD bereikbaar
24 uur maatschappelijk werker voor crisis oproepbaar

AFvlW-hulpverlening Stáát
. Ve r gr of en, herw innen, onder steunen van psy c ho soc ia I e c ompe tenti e s



o zelfstandig ervaringen verrverken
Verwerking en omgaan met praktische gevolgen van gebeurtenissen als overlij-
den, ziekÍe, werkloosheid of echtscheiding,

o zolg dragen voor gezinsleden
relatieproblemen, omgang met de kinderen, rolverdeling in gezin en huishouding
en verzorgen van zieke ofgebrekkige verwanten.

o relaties aangaan en onderhouden
wienden maken, wiendschappen onderhouden, omgang met de buren, deelname
aan sociale verbanden, omgaan met cultuurverschillen

o zorgen voor bestaansmiddelen huishouden
competenties als zorgen voor passende huisvesting, voldoende inkomsten, en ver-
antwoord bestedingsgedrag en gebruik van sociale uitkeringen en fondsen.

o zich redden in nieuwe of veranderende culturele omgeving
verÍnogen van allochtonen zich te redden in de gangbare Nederlandse cultuur;
vaardigheid van autochtonen zich aan te passen aan de multicultureel wordende
omgeving

o gebruiken publieke rechten/voozieningen
adequaat gebruik maken van rechten op uitkering, huursubsidie of recht op zorg-
voorzieningen

O gehoor geven aan de publieke plichten
zoÍgenvoor inkomsten uit werk, goed nabuurschap, verantwoording nemen voor
plichten die samenhangen met publieke voorzieningen zoals een schuldenregeling.

AMVY Opbrengst 1
. Kwaliteit maatschappelijk werker

- 95 Yo van de clientele weet zich goed geholpen
- minstens 95 % heeft een positief oordeel over (de relatie met) hun maatschappe-

lijk werker
maakÍ duidelijke afspraken en houdt zich er ook aaq wekt vertrouweÍL verplaatst
zich goed in mijn probleenq goed dat halzij me zelf aan oplossing probleem laat
werken

- in sterkÍe/zwahe analyse van zes zakenpresteert maatschappelijk werker goed
(rond 90 % gunstig)
kennis van zaken, zet problemen goed op een rdtje, zorgvuldig, eerlijk en be-
trouwbaar, toont belangstelling, zetten zich inldoen veel

AMW-Opbrengst
. Effectenhulpverlening

merendeel cliënten (85 %) vindt eigen situatie verbeterd na hulp

meer grip op probleem/situatie gekregen (80 %)

pak dingen anders aarlweet beter wat te doen (75,4%\

hulp gekregen die ik nodig had (90,9 %)
- mensen om mij heen gedragen zich beter (31 %)
- AMW een aamader

'  K l -ant tevredenheidsonderzoek SMD, Bureau Onderzoek en Stat is t iek Haar lem,
2 0 0 0

?



- gaatzelfweer (94%)

raadt AMW aan bij wiend en kennis (92%)

AVIW-Opbrengst
. Een casus meervoudige problematiek

Betreft alleenstaande moeder met drie kinderen, leeftijd 5-7-9 jaar.
Aanmelding: Een medewerker van de woningbouwvereniging heeft contact opgenomen met
maatschappelijk werk. Zij is naar aanleiding van overlast meldingen door omwonende bij me-
wouv/ op huisbezoek geweest.
Zij vindt de situatie van het gezín zorgwekkend en vind dat maatschappelijk werk ingeschakeld
moet worden.

Redenen:
r mewouïv is apathisch en licht regelmatig hele dagen op bed.
. De kinderen gaan dan niet naar school en hun dagelijkse verzorging verloopt moeizaam.

(klacht van de buren) kinderen lopen vaak tot 's avonds laat op straat, ze Ájn dan niet goed
gekleed en zien er verwairloosd uit.

I Het huishouden is ongeordend en er is geen dagstructuur.
. Uit de administratieve gegevens van 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 hebben zoveel verzuimd

dat er een boete is opgelegd.
I Mewouv,t zegl. geen energie te hebben om hulp te zoeken enzeg[. eveneens geen vertrouwen

te hebben in hulpverlening.

In overleg met de medewerker van de woning bouwvereniging is een maatschappelijk werker
samen met haar op huisbezoek gegaan. Mewouw is ingelicht dat een maatschappelijk werker
mee komt op huisbezoek. Mewouw heeft hierop geen ja of nee gezegd.

Tijdens het huisbezoek komen bovenstaande problemen aan de orde, mewouw erkent de proble-
men mÍur zegt geen energie te hebben ze aan te pakken. Zeligl nu hele dagen op bed en laat de ,J
verzorging over :Lan de oudste dochter van 9 jaar. Mewouw zegt niet gemotiveerd te zijn voor
hulp ze heeft slechte ervaringen met de hulpverlening en zelf ziet ze de problemen niet zo zv,raaÍ
in.
Omdat meïrouw een dreigende uitzetting boven het hoofcl hangt is ze genegen mee te werken als
er dan maar iets aan haar financiële problemen wordt gedaan.

Samen met mewouw wordt een plan van aanpak opgesteld
1) Er moet gespecialiseerde thuiszorg komen om weer orde in het huishouden aan te brengen en
de kinderen te leren op gestructureerde tijden te eten, naar bed te gaan en te spelen.
2) Mewouw wordt aangemeld bij bureau schuldhulpverlening om schulden in kaart te brengen.
3) Er moet contact worden opgenomen met de woningbouwvereniging om huurschuld te bewie-
zen onder voorwaarde dat mevrouw hulp aanvaard om erger te voorkomen.
4) Er wordt contact opgenomen met de school van de kinderen met de waag bij te houden hoe
vaak de kinderen niet komen of te laat. Dit omdat anders er sprake kan zijn ingrijpen door Raad
van kinderbescherming. i.v. m verwaarlozing.
5) Schoolinspectie wordt ingelicht over hulpaanbod dat mevrouw is gedaan met verzoek dwang-
bevel voorlopig op te schorten.

A



6) Mewouw moet naar haar huisarts voor medisch onderzoek en praten over haar apathie en
moeheid.

Al deze problemen worden aangepakt door professionele werkers van diverse instellingen.
Daarnaast is het van belang dat er een netwerk rondom mewouw ontstaat van bekenden, bureq
familie en vrienden.
Allereerst worden de buren die geklaagd hebben benaderd en er worden atlpraken gemaakt over
overlast en hun zorg betreffende de kinderen. Bij overlast of zorg over de kinderen kunnen ze
maatschappelijk werk bellen, deze neemt dan met mewouw de klachten door. (kan in de toe-
komst door thuiszorg worden overgenomen)
Verder wordt er onderzocht of er moeders in de buurt wonen die de twee jongste kinderen naar
school kunnen brengen samen met de eigen kinderen als mewouw hiertoe niet in staat is.
Op school wordt geïnformeerd of er tussen de middag overblijf- moeders actief zijn zodat de
kinderen tussen de middag op school kunnen blijven en dan ten minste goed te eten krijgen. Dit
kan.
De overblijf moeders houden bij of de kinderen eten en drinken bij zich hebben.

\, Om te zorgen dat de kinderen niet teveel thuis zitten is voor alle drie naschoolse opvang aange-
vraagd om zo de kinderen ook ontspanning en spelen aan te bieden. Ze worden gehaald en ge-
bracht door een wijwilliger.

Deze vorm van hulpverlening is meer opgezet vanuit de outreachende hulpverlening en de uit-
voering is niet geheel wijwillig, er is sprake van bemoeizorg en enige drang. Sanctie kan zijn:
kinderen worden onder toezicht gesteld of zelfs uit huis geplaatst bij voortduring van de ver-
waarlozing
Mevrouw moet zelf ook stappen ondernemen om haar motivatie te tonen en doet dat niet uit ei-
gen beweging. Mevrouw zou je een zorgvermijder kunnen noemen.
De rol van maatschappelijk werk is die van case-manager, het zorgdragen voor het goed verlopen
van de hulpverlening en het in stand houden van de netwerken. Bï stagnatie gtjpt de case-
manager in.
Tijdens het verloop van de hulpverlening is G.GDICtGZ een aantal taken gaan overnemen omdat
mevrouw ook die ondersteuning nodig bleek te hebben. Maatschappelijk werk en de GGZ heb-
ben werkafspraken gemaakt wie wat doet en houden bij veranderingen elkaar op de hoogte.
Daardoor kan mewouw minder snel hulp vermijden en is er doorlopend een zorgkader om haar

\-- heen. Tot op heden werkÍ het zo goed.



KENTENVORMING BINNEN DE OGGZ
Poging om de daarvoor benodigde structuur in beeld te brengen

Allereerst moet opgemerkÍ worden dat de GGD en met name het sociale team vanuit het
platform Extreme Overlast een belangrijke vangnet cq. Coórdinatiefunctie vervult.
Om het werk naar behoren uit te voeren, dient er een duidelijk overzicht te njn van de
schakels in de keten en de inhoud en kracht van elke schakel afzonderlijk.
Vanuit het ISP wordt geadviseerd om ook haar als Klanten-schakel in de keten op te nemen.
Vergelijkbaar hiervoor is de bestaande samenwerkingsovereenkomst in de Haarlemmermeer
en Amstelland en de Meerlanden (AM), waarin de daar aanwezige RPCP, m.n. PCP/AM en
het Dak- en Thuislozen Verbond, als gelijkwaardig zijn opgenomen.
Teneinde de werkingsstructuur en de verantwoordelijkheden duidelijk te maken is gekozen
voor een Beleidsgroep, waarin PCP/am participeert, en een Taakgroep waaraan het DTV
deelneemt. Het voordeel van deze opzet is dat zaken vanuit mogelijke persoonbescherming
behandeld kunnen worden in de Beleidsgroep en het directe werk onder verantwoordelijkheid
valt van de Taakgroep.
In het AM-gebied is de vangnetfunctie ondergebracht bij de GGD, waar haar maatschappelijk
werkers ordenend en regisserend optreden en van daaruit de gewenste kontakten leggen. Het
vangnet en de schakels hebben de verplichting om regelmatig te rapporteren over de intake,
voortgang en oplossing van de door hen ontvangen hulpwagen aan de Beleids- en de
Taakgroep. De Beleidgroep heeft hier de functie om te kijken of de beleids-voornemens en
-afspraken goed zijn nagekomen, en de Taakgroep controleert de praktische uiwoering van
het antwoord op de hulpwaag.

Voor het gebied Kennemerland moet dus ingevuld worden welke personen en organisaties
behoren tot de beleidsgroep, en welke tot de taakgroep.
Wat het praktische werk betreft kan zich de situatie voordoen dat iemand in ontregelde
toestand zich meldt bij een van de ketens. Belangrijk is hierbij dat dit zo spoedig mogeljk
wordt gemeld aan het vangnet, die vervolgens bekijkt/beslist bij welke schakel van de keten
de persoon het beste opgevangen kan worden. Het vangnet vervult derhalve een belangrijke
centrale coórdinerende functie. De bemensing van dit vangnet dient dan ook ruim voldoende
te zrjry en mag niet de verantwoordelijkheid zijn van hooftlzakelijk één persooÍr, zoals nu bd
Leen Jansen.

Wat het ISP betreft moet duidelijk zijn dat die alleen dienstverlening en geen hulpverlening
levert. In de praktijk houdt dit in dat wanneer een ontregelt iemand zich bij het ISP meldt, dat
bij het genot van een kopje koffie rustig bekeken wordt wat er aan de hand is, en van daaruit
gepoogd wordt als voorlopige activiteit om de problemen op een rijtje te zetter\ waarbij
tevens onderzocht wordt de urgentie van de diverse noden. Het ISP meldt dit aan het vangnet
waarna in onderling overleg bekeken wordt welke rol het ISP kan vervullen bij de
persoonlijke begeleiding van de klant, en indien de klant dit wenst, zo mogelijk ondersteuning
biedt in de 'tocht" langs de schakels van de keten.
Anderzijds is het ook mogelijk dat via het vangnet of een schakel van de keten het ISP
asssistentie wordt gewaagd. Dit gebeurt nu reeds voor het Dak- en Thuislozen Verbond in
Amstelland en de Meerlanden.
Een samenwerking die in toenemende mate op prijs wordt gesteld, gezien de daaruit volgende
toch positieve resultaten. Belangrijk bij dit alles is dat er zo spoedig mogelijk een trajectplan
wordt opgesteld, om tot een samenhangende activiteit voor de hulpwaag te komen. Het is
mogelijk dat meerdere schakels hierbij betrokken worden.

Ton de Vries en Martien Luijcks 17-6-2003



Wie is de eerste lijnspsycholoog en wat doet hij of zij?
Kenmerken en aanbod van de eerstelijns psycholoog in de GGZ.

Algemeen
Een eerstelijns psycholoog is een gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog), die gespecialiseerd
is in het werken in de eerste lijn. Als zodanig kent de eerstelijns psycholoog twee
kwalificatieregisters. het BlG-register @eroepen Individuele Gezondheidszorg) voor de GZ-
psycholoog en de kwalificatieregeling voor eerstelijns psychologen die wordt uitgevoerd door het
Nederlands Instituut voor Psychologen (NF) De beroepscode voor psychologen (NP) is van
toepassing op de eerstelijns psychologerq evenals het klachtenreglement.
De eerstelijns psychologen hebben een eigen beroepsvereniging, de LVE ofwel Landelijke
Vereniging van Eerstelijns Psychologeq die beleid ontwikkelt ten aanzien van kwaliteit en
deskundigheidsbevordering. Zo àjn er LVE-kwaliteitsnomen beschreven voor de eerstelijns
psychologenpraktijk. Kenmerkend voor de eerstelijns psycholoog is het werken binnen èen netwerk
of samenwerkingsverband met de andere eerstelijns disciplines: de huisarts en het maatschappelijk
werk.

DoelEyoep

-/e eerstelijns psycholoog is er voor volwassenen, jongeren en kinderen met diverse achtergronden,
met lichte tot matig ernstige psychische of psychosociale klachten. 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, aspecifieke angstklachten
. aanpassings-enverwerkingsproblemen
r identiteitsproblemen
r (psycho-)somatische klachten, o.a. pijnklachten, hyperventilatie, spanningsklachten
. klachten op het gebeid van slapen, eten, seksualiteit en impulsbeheersing
Bij kinderen en jeugdigen:
r gezinsproblemen
c gedragsproblemen
. depressies (licht tot matig)

\ fobieën, paniekaanvallen, aspecifieke angstklachten
r identiteitsproblemen
r verwerkingsproblemen
r leerproblemen

ln het algemeen zal eerstelijns psychologische hulp voldoende zijn wanneer de problematiek past
binnen de volgende criteria; zo niet, dan kan tweedelijnszorg geïndiceerd z4n.
c aard van de klacht: enkelvoudige problematiek of ten hoogste problematiek op twee gebieden;

voldoende controlemogelijkheden om psychotisch functioneren, verslaving, suicidaliteit uit te
sluiten; geen ernstige dwang-, eet- en seksuele stoornissen;

r ernst van de klacht: de klacht heeft slechts een matige invloed op iemands functioneren
r hulpverleningsgeschiedenis: wanneer geen eerdere psychologische behandeling heeft plaatsgehad

enlof wanneer eerdere behandeling van overeenkomstige psychosociale problematiek succesvol is
afgesloten.

r draagkracht van de cliënt: wanneer er voldoende draaglracht is, vanuit de client zelf en/of het
systeem / de omgeving, zodaÍ er geen ernstige ontregelingen, acute crises en psychoses te
verwachten zijn.



Randvoorwaarden
De eerstelijns psycholoog is wij toegankelijk, maar in de meeste gevallen wordt een cliënt verwezen
door de huisarts. De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van de kosten van hulpverlening
(meestal 75%) door een geregistreerde eerstelijns psycholoog in andere gevallen moet de client zelf
betalen. Voor vergoeding door de verzekering heeft de client meestal een verwijsbrief van de huisarts
nodig.

De skundi ghe id en werkwij ze
De hulp van de eerstelijns psycholoog is generalistisch, klachtgericht en kortdurend. Goede
diagnostiek en indicatiestelling gaan vooraf aan de behandeling, zodal de psycholoog zonodig kan
doorverwij zen naaÍ de tweede lijn. De behandeling is gericht op het verhelpen of verminderen van de
psychische klachten dan wel het voor de cliënt beter beheersbaar maken van de problemen. Het
individu/systeem staat hierbij centraal. Naast diverse methodieken van gedragstherapie tot
inzichtgevende therapie kan de eerstelijns psycholoog ook steun en structuur bieden. De gemiddelde
duur van een behandeling is 8 tot l0 keer. Juist bij een kortdurende behandeling is een adequate
inschatting van de mogelijkheden (draagkracht) en beperkingen van de cliënt van groot belang.

Voor adressen van eerstelijnspsychologeno zie : www.LVE.nI
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Tweede interim-rapportage Evaluatieonderzoek versterking eerstelijns GGZ ii

In opdracht van WVS onderzoeken het MVEL, Trimbos-instituut en SGBO de effecten van de maatregelen die bedoeld
zijn om de eerstelijns GGZte versterken. (gedurende de periode 2001-2004) wordt vanaf maaÍ 2002 jaarlijks een
rapportage uitgebracht aan de Stuurgroep Tussen de Lijnen waarin de situatie binnen de eerstelijns GGZ wordt geschetst.
In deze Nieuwsbrief (nrunmer 18-iuni 3003) doen we verslag van de tweede rapportage van de evaluatiestudie van maaÍt
2003.

In de eerste tussentijdse rapportage vaÍr maart 2002 stond de realisatie van de maatregelen van VWS centraal- Ook is de
stand van zaken binnen de eerste lijn voorafgaand aan de versterkende maatregelen (1999-2000. de voonneting) in kaart
gebracht. In de tweede rapportage zijn de gegevens uit de voornisting aangevuld en wordt vooruitgeblikt op dc nameting
(2002-2003)
Wat betreti de voormeting komen in de tweede jaarrapportage hulpverlening op GGZ-gebied door de huisarts en
samenwerking en deskundiglieidsbevordering bij de e€rstelijnspqycholoog aan bod. Ook is verslag gedaan van onderzoek
naar belcidsniatige samenwerking in vijf zorgregio's. Daarnaast is liet afgelopen jaar gestart met een evaluatie vanuit het
perspectief van de hulpverleners en patiënten, waarbij de ontwikkeling binnen vier projecten om de eerstelijns GGZ te
versterken centraal staat.
Om een beeld te krugen van hoe afzonderlijke recio's frrnctioneren op het gebied van de e€ntelijns GGZ zijn de
voormetingsgegevens ook op regionnal niveau bekeken. Dit mnnkt het mogelijk bij de nameting in kaart te brengen of
regio's ïilaaÍ meer initiatieven ter versterking van de eerstelijns GGZ bestaan ook daadwerkelijk een sterkere eerstelijns
GGZ krijgen.
Wat betreft de nameting zijn al enkele resultaten te melden. Gegevens over samenwerking, deskundigheidsbevordering
en hulpverlening bij eerstelijnspsychologen uit 2002 kunnen als nameting opgevat worden.

L'ersterking van de eerste lijn in volle gang
Over het geheel van maatregelen van WVS concluderen we dat de initiatieven die ontplooid zijn voor het bevorderen van
een samenhangende en sterkere eerstelijns GGZ nog steeds in volle gang zijn. Het lijkt erop dat de door VWS ingezette
maatregelen hun vruchten beginnen af te werpen en dat er meer betrokkenheid is van de doelgroepen. Echter. een groot

deel van de activiteiten zal pas in de loopvan 2003 plaatwindeq zodat we eÍ nu nog geen zicht op hebben.
In het rapport komen een aantal positieve bevindingen naÍu vore& waarvan we er hier een paar noemen. Zo constateren
we dat de samenwerking van de eerstelijnspsycholoog met de huisaÍs, het AIvNV en de tweedelijns GGZ de afgelopen
jaren is toegenomen. Wat betreft de huisarts blijkt dat patiënten die zich met psychische problemen bij de huisarts
melden daar meestal ook thuis horen. De beleidsmakers op regionaal niveau staan positief ten opzichte van het
beleidsprogramma van WVS en binnen de projecten is men enthousiast over de samenwerking die tussen huisarts en
SPV is ontstaan. Voor meer details over de verschillende deelonderzoeken verwijzen we naaÍ het rapport.

Knelpunten in de eerstelijns GGZ
De resultaten van de voormeting en de casestudies laten zien dat er een aantal knelpunten bestaat in het functioneren van
de eerstelijns GGZ. Als de versterkende maatregelen een positief effect hebben zouden deze knelpunten verminderd
moeten zijn aan het eind van de waluatieperiode waarover we in maart 2004 verslag doen-
Knelpunten die gesignaleerd worden binnen de eerstelijns GGZ zijn: huisartsen hebben een gebrek aan tijd en een te
groot takenpakket om de GGZ-poortwachtersrol optimaal te kunnen vervullen: de frequentie van ovedeg tussen
hulpverleners binnen de eerstelijns GGZ is wij
laag en er is weinig overleg oyer structurele aspecten van samenwerking; ook op beleidsmatig niveau is de samenwerking
niet geformaliseerd of geprotocolleerd; huisartsen hebben last van lange wachttrjden bij AIvfW en eerstelijns-
psychologen; er is een onduidelijke taak-afbakening tmsen AMW eerstelij nspsycholoog en GGZ-verpleegkundige.
Knelpunten in relatie tot de twecdelijns GGZ zijn: de eerstelijnspartijen zijn relatief onbekend met de tweedelijns GGZ;
de frequentie van overleg met de tweedelijns GGZ is laag en er is weinig overleg over structurele aspeten van
samenwerking, ook op beleidsmatig ni'eau, er zijn lange wachnijden bij ambulante GGZ, psychiatrielPAAZ en wU
gevestigden- Tenslotte vindt er geen aansturing plaats op de doelen van het progranma van WVS, deels omdat er weinig
motivatie is om tot beleidsmatige samenwerking te komen en deels omdat er geen eenduidige visie is op eerstelijns GGZ.
Alle versterkende maatregelen aftonderlijk hebben de potentie om bij te dragen aan het verminderen van de
geconstateerde knelpunten in de eerstelijns GGZ. In de volgende rapportage van maart 2004 de eindrapportage van de
evaluatiestudie- zullen we onder andere bekijken in hoeverre er verbetering is op bovengenoemde knelpunten en in
hoeverre de maatregelen van WVS hebben brjgedragen Íum een sterkere, meer samenhangende eerstelijns GGZ.

Else Zantinge en Susan Meijer / zie www.nivel.nl (tweede rapportage vanafjuli 2003)



Situatie
De huisarts komt zelf of samen met de diënt tot de condusie dat de cliënt beter geholpen kan woden
door het AMW of een ELP en bespreekt dit met de cliënt.

STAP Í: De huisarts geefr de volgende informatie over het AMW en/of de ELP aan de cliënt.

STAP 2:

STAP 3:

STAP 4:

AMW
- lnformatie overwat het AMW kan bieden

in relatie tot de problematiek van de
cliënt

- De folder van de SMD (waarin o.a.
adressen, telefoonnummers en
openingstijden staan genoemd)

- lnformatieoveraanmeldingsprocedure
bij AMW: de cliënt kan zich percoonlijk of
telefonisch aanmelden op het spreekuur
van het An W. Gewoonlijk krijgÉ hij / zij
dan binnen een paar dagen een eerste
gesprek.

AMW
De cliënt kan op elke werkdag
tussen 9 en 10 uur telefonisch of in
persoon contact opnemen met het
AMW-bureau in zijn / haar wijk c.q.
woonplaats. Op een aantal plaatsen
zijn afiadjkende spreekuurtijden. Zie
voor deze informatie en telefoon-
nummem de foldervan de SMD.

ELP
- lnformatie overwat de ELP kan bieden

in relatie tot de proUematiek van de
cliënt

- lndien beschikbaar: een folder van de
betreffende ELP (waarin o.a. adres,
telefoonnummer en spreekuurtijden
staan genoemd)

- lnformatie over de aanmeldings-
procedure bij de ELP: de cliënt kan zich
telefonisch aanmelden. De wachttijd voor
een eerste gesprek kan per psycholoog
verschillen.

ELP
De cliënt kan op elke werkdag
telefonisch contact opnemen met de
ELP. De spreekuurtijden van de ELP
zijn per praktijk echter verschillend.
Als de cliënt buiten de spreekuurtijden
belt kan de cliënt inspreken op een
antwoordapparaat en belt de
psycholoog terug.

lndien de cliënt hierover wil nadenken, maakl de huisarts een vervolgafspraak.

Wanneer de client instemt met de verwijzing, vult de huisarts, liefst samen met de diênt,
het venrijsformulier (zie bijlage 2) in. Bij twijfel neemt de huisarts eerst telefonisch contact
op met AMW of ELP.

N.B. Het is ook mogelijk dat de cliënt besluit zich buiten de huisarts om bij het AMW aan
te melden. Voor de ELP heeft de cliënt om vezekedngstechnische redenen een
verwijsbrief van de huisarts nodig.

De huisarts geeft het venrijsformulier in een open envelop aan de cliënt mee.

De cliënt maakt een afspraak met AMW / ELP. Indien nodig maakt de huisarts zelf in het
bijzijn van de cliënt een afspraak met AMW of ELP.

STAP 5: Indien nodig maakt de huisarts een vervolgafspraak en komt de huisarts bij de cliënt op
de venrijlng terug.

BtJ URGENTIE: Huisarts neemt telefonisch contact op met AItl\ 11 ELP om urgentie te benadrukken.

BtJ sPoED: Huisarts en AMW kunnen cliënt direct naar de GGZ-crisisdienst verwijzen. ELP kan dit
niet en verwijst cliënt daarom eerst naar de huisarts.

> Bijlagen bij de afspraken rond verw{zing
1. adressenlijst huisartsen, eerstelijnspsychologen en AMW-bureaus voor wie dit protocol geldt
2. verwijsformulier



VenÀ/Usformulier eenstel'tjns GGZ

Ad resstempel huisarts.

Verwijst naar: N AMW
tr eerstelijnsPsYcholoog

Datum:

Gegevens cliënt:
Naam:
Adres:
Postcode + woonplaats: ......
Telefoonnummer: ...-.. '  mobiel: " '
Geboortedatum:

Problematiek van de cliënt í reden van verwijzing:

Hulpverlening in het verleden:

E man I vrouw

Medicatie:
Naam: Dosering: Soort middel: Sinds:



De eerstelijns ggz versterken
lr. Ineke Voordouw
Trimbos-instituut, Utrecht / juni 2003

Beleidsvisie W/S í999: Versterken van de eerstelijns ggz
. hoge werkdruk bij huisarts
. onvoldoende capaciteit amw en elp
' wachtlijsten tweedelijns ggz
' onnodige verwijzingen naar de tweedelijns ggz

Maatregelen WíS
v r landelijke financiële maatregelen: stimuleringsmaatregel amw en ggz- consultatieregeling

r subsidiegelden voor beroepsgroepen eerstelijns ggz
r subsidie incidentele lokale projecten
r regie uitvoering Stuurgroep Tussen de Lijnen

Doel maatregelen
I vergroten capaciteit m.n. amw en elp
r deskundigheidsbevordering beroepsgroepen eerstelijns ggz
r samenwerken en afstemmen binnen de eerste lijn en tussen eerste en tweede lijn ter

verbetering lavaliteit van de zorg

Diverse projecten
r vanuit beroepsgroepen eerstelijns ggz
. aÍzonderlijk en Korte Lijnen
r ggz-consultatieprojecten
. steunpunt Tussen de Lijnen
r Diabolo-deelprojecten
. landelijkcoórdinator

Landel'j ke activiteiten
I samenwerken tussen de diverse projecten
r voorbereiden congres najaar 2OA4 over versterking eerstelijns ggz
r adviseren van MffS over continuïteit van de maatregelen
r evaluatie maatregelen door Nivel, Trimbos-instituut en SGBO



Doel project Korte Lijnen
Verbeteren samenwerking tussen huisartsen, algemeen maatschappelijk werk en
eerstelijnspsychologen (en spv-en) door:

. onderlinge contacten te stimuleren
r samenwerkingsafspraken over verwijzing, rapportage, consultatie en cliëntbespreking te maken
r samenwerkingsstructuur op locatie op te zetten

Project Korte Lijnen
r opdrachtgevers: Mo-groep, LHV en LVE
r programmaregie: BuitinkBeleidsadvies
r projectuitvoering:

N IZW en Trimbos-instituut
. looptijd: 2OO1 - 2OO4
t 4 pilotregio's in de eerste fase:

Delft, Den Bosch, Zuid-Kennemerland
en Midden-Limburg

Producten Korte Lijnen
r folder Korte Lijnen en artikelen
r september 2003:
. werkboek met stappenplan en voorbeeldmaterialen
. website met o.a. voorbeelden van protocollen en formulieren
. brochure'wie doet wat'
r eind 2003
' informatiefolder voor cliënten

Dank veor uw aandacht

r het Iandelijke projectteam Korte Lijnen:
. Julia van den Berg (ïrirnbos)
. Margot Schottè (N[ZW)
. Karin Sok (NláM)
. Ineke Voordouw (Trimbos)



Uit het CONCEPT OGGZ-CONWNANT:

Meer informatie over het convenant is te verlcijgen bij Lida Samsorq beleidsmedewerker 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 Hulpverleningsdienst Kennemerland; InformatieSteunPun in de l'Lijn
GGZ, Blijf van mijn Lijf Midden en Zuid Kennemerland; Brijder Stichting; Bureau Jeugdzorg Noord
Holland; De Geestgronden; Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst; Jeugdriagg Noord 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 Maatschappelijke Dienstverlening Midden en
Zuid Kennemerland; Welzijnsorganisaties en Zorgkantoor Kennemerland.

2 Overwegende dat,
o het terrein van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gekenmerkt wordt door een

\-- 
complexe problematiek en een latente hulpvraag,

. de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport per brief van december 1997 aan de Tweede
Kamer haar voornemens inzake het voeren van een integraal beleid op het terrein van de OrcZ
uiteen heeft gezet;

o 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;

r fu de OGGZ vele organisaties en instellingen betrokken zijn bU het aanbod aan zorg en
hulpverlening,

. de gemeenten een belangrijke taak hebben op het terrein van de OGGZ, onder andere op grond
van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid en de Welzijnswe!

. de l0 gemeenten de Hulpverleningsdienst Kennemerland (HDK) hebben opgericht onder meer ter
uitvoering van werkzaamheden op grond van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid

r 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 convenant hebben
getekend (zie ook Begeleidend Kader in bijlage I en Landelijke aandacht voor OGGZ in bijlage
2\.

\- . gemeenten op grond van het landelijk convenant de taak hebben om convenanten afte sluiten
waarin afspraken worden vastgelegd over het creëren en onderhouden van sarnenhang in 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 samenhang te creêren en te
onderhouden in de OGGZ:

3 Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
OffiZ staat voor Openbare Geestelijke GezondheidsZorg en omvat alle activiteiten op het gebied van
de geestelijke volksgezondheid" 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,
mensen met een psychische en/of een sociale handicap, mensen met een verslaving, geïsoleerde



ouderen, kinderen en jongeren uit problematische gezinnen, slachtoffers van huiselijk geweld of
mensen met psychische problemen na een ramp of ongeval.

Het basisaanbodaan OGGZ-activiteiten omvat de volgende onderdelen: preventie; woegsignalering en
bemoeizorg; crisisopvang en acute zorg; dak- en thuislozenzorg; psychosociale hulpverlening bij
rÍrmpen en ongevallen; specifiek aanbod voor slachtoffers en daders van geweld in huiselijke htg;
maatschappelijk herstel.

Missie
Voor en met sociaal krvetsbare mensen creëren de ketenpartners samenhang tussen hun activiteiten in
de OGGZ.

Visie
De doelstelling van de OGGZ is het voorkómen van (verergering van) problemen waardoor sociaal
kwetsbare mensen uitvallen. De OGGZ moet erop gericht njn dat de clicnt zo snel mogelijk zijn of
haar problemen kan oplossen.

De ketenpartners bieden hun activiteiten zo aan dat, uitgaande van de behoefte van de cliënt en zijn of
haar omgeving, een beroep gedaan wordt op het (her) nemen van de regie over het eigen leven. De
doelselling hiervan is dat de cliënt een plek in de maatschappij heeft of krijgt waar hij of zij kan leven
met burgerzin. Burgerzin veronderstelt het bewustzijn te behoren tot een gemeenschap van burgers
met rechten en plichten, de bereidheid die rechten te respecteren en die plichten na te komen.

De ketenparhrers beschrijven een aantal OGGZ-ketens en leggen per keten verantwoordelijkheden en
regie vast. Het Bestuurldk Overleg OGGZ Kennemerland neemt het initiatief om elke zes maanden
ten minste één nieuwe keten te beschrijven, zodat er over twee jaar vier ketens in Midden èn Zuid
Kennemerland ontwikkeling zijn. De ketenbeschrijvingen maken het mogelijk om per keten contracten
tussen partijen af te sluiten. Deze corÍracten vorrnen de basis voor afspraken die 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 verbeterpunten worden opgenomen in een werkplan en de
financiers stemmen de besteding van hun OGGZ-middelen hierop af. De financiers toetsen nieuwe
voorstellen aan de ketendoelen en verbeterpunten. De financiers bespreken de mogelijkheid om een
deel van de beschikbare middelen te laten besteden door het Beshrurlijk Overleg OCTGZ
Kennemerland.

De ketenparhrers spannen zich gezamenlijk in om de OGGZ een plaats te geven in de lokale nota's
gezondheidsbeleid. Ook spannen de ketenparurers zich in om de gedeelde visie op de OGGZ een plek
te geven in de visie en documenten van de eigen organisatie. De ketenpartners bespreken met elkaar in
welke mate voldaan wordt aan het implementeren van 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 samenrverkingsverband van financiers
3. Het Platvorm OGGZ Kennemerland: samenw'erkingsverbanden op management-niveau rond

OGGZ-ketens
4. Samenwerkingsverbanden op 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 eerste gaat over een stel wienden uit Nijmegen die samen op 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 daarmee niet alleen konden laten. Ze creëerden samen een waterdichte opvang. De
wiendenkring stelde aldus een rooster van aanwezigheid op. Daarbij realiseerden zij een 24-uurs
dekking. Na meerder dagen draaide betreffende jonge wouw weer langzaamaan bij, 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 Groningen vertelde hoe zij een cliënt met
Manische Depressiviteit onder Paraplu-RM (een vorm van Rechtelijke Machtiging na een opname in
een psychiatrisch ziekenhuis) 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, zeer frequent. 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 maatschappij gebleven. 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 frequente opnames. Je vraagtje dan af, hoe kan dat nou? Is het de directe aanpak van de
maatschappelijk werkster, is het de confrontatie, is het de persoonlijke aandacht of is het juist door
het ontbreken van het Ziektebeelden-denkraam?
Nog niet overal wil de GGD hieraan beginnen.

Hoewel deze gegevens niet uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, wilde ik ze als inleiding van
deze lezing voor u neerzetten

Nu stap ik over op lSP-onderzoek zelf. Ik zal dit doen aan de hand van enkele punten uit de analyse van
Jan Post zoals die is weergegeven in de laatste ISP-bode, die u allen (hopelijk) heeft ontvangen.
Allereerst de analyse van de klantgegevens.
1. De leeftijd van onze klanten is gemiddeld nog wij hoog. De bekendheid van het ISP laat nog te

wensen over. Het ISP heeft alleen maar de adressen van de Huisartsen-groepeÍL daarheen was ook
de uitnodiging van dit minicongres gegaan, toch was de bekendheid van deze middag de meeste
artsen ontgaan. Helaas.
Er moet gezegd worden dat de ISP-folders nog niet naar de huisartsen zljn gezonden, dus ook de
hand in eigen boezem.

2. Wordt het RIAGG weggefuseerd, dan ontbreekt blijkbaar elke verwij zing ernaar in het
telefoonboek en staan mensen van de ene dag op de andere met de mond vol tanden. Zoveel
belletjes via informatienummer 008 is eigenlijk te gek voor woorden. In arremoede komt men dan
dikwijls terecht bij het ISP.

3. Opvallend veel mensen wonen residentieel. Het is daar waar de bezoekersgroep zich manifesteert.
Daxkzij het wekelijks bezoek aan de Geestgronden in Bennebroek wordt menige dinsdag-avond
de sleur van "elke dag zondag" dooóroken. Zelfs een verfrissend bezoekje van 10 minuten kan in
zo'n situatie iets worden om naar uit te zien. Even een gezellig moment, even een luisterend oor,
even aandacht voorje klacht.

4. De relatief hoge opleiding van de klanten zet me toch aan het denken. Is de ongebondenheid van
het het ISP dan misschien een bedreiging voor andere mensen. Maar akkoord, natuurlijk is een
uitkijktoren niets voor mensen met hoogtewees. De waardering wint 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 mensen toe te
gaan ontmoet je ook mensen. Door met mensen mee te gaan leer je ze ook kennen.



Vervolgens behandel ik de contactgegevens
6. Een hoge score voor sociaal contact staat er. Eenzaamheid drijft mensen tot wanhoo p, Zouhet de

overwegende medicinale aanpak van de Biologische psychiatrie zijndie maakt dat mensen blij
zijn (eindelijk) eens een niet-medicinaal luisterend oo. ie vinden Ui3 ae mensen van het ISp? Wij
nemen de tijd voor mensen en nemen hen en hun verhaal altijd serieus, de goede anderen niet te na
gesproken.

7. Tamelijk veel klanten hebben te maken met schulden Het ISP kan vaak wel wat regelen, en de
samenwerking met de stadsbank is goed. Want als iemand van het ISP meegaat, wordt de klant
vaak wel serieus genomen, terwijl als hij alleen gaat, dan is dat helaas mÍlar al te vaak niet het
geval.

8. Door de samenwerking met het Dak- en Thuislozen Verbond ontmoet het ISP ook veel burgers die
dakloos zijn of dreigen te worden. Het zijn met name Huisvestingsproblemen drijven mensln vaak
tot wanhoop. Verslaving ligt dan op de loer, zeker als uitzicht op een uitweg uit àe problemen
ontbreekÍ, en er geen regelingen voor uitkering of schuldregeling te treffen-zijn.
Uitkeringsinstanties werken tÍaag- en zijn niet altijd welwillend. Aan de balie hoorde ik letterlijk
T.s;ggen. "daklozen komen niet in aanmerking voor een pensionplaats" . Daar sta je dan als
dakloze..... Een boot in het Spaarne dan maar? Een opstap naar betere tijden? Een sprankje licht
komt weer in de ogen. De gemeente Haarlem echter voelt zich overvallel en blaast het hele
gebeuren af. 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 mensen als
belangrijk gegeven tegen m.n. de eenzaamheid. Waar een goed gesprek maar al te vaak ontbreekt
komt het bezoek van een lotgenoot nooit te vroeg!

l0- Het ISP is ook op meerdere manieren betrokken bij de eerstelijns partners:
a. Klanten van het ISP die naar het Maatschappelijk Werk worden bemiddeld, komen

dikwijls een jaar 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
maatschappelijk Werker van de GGD durft de begeleiding onder een paraplu-RM wel
aanl Terwijl ook in een geval van kindermishandeling, door interventie van het
maatschappelijk werk in samenwerking met de GGD, behandeling bij Bureau Jeugdzorg
werd voorkomen en toch ook de mishandeling definitief stopte. Natuurlijk speelde het
sociale netwerk van dit maatschappelijk team een grote rol. Misschien speelde ook de
sociale controle mee, waardoor de vader zich bewust werd van zijngedrag. Geen
eindeloos gepraat en dure hulp, maar een daadkrachtige interventie in het ttiet en nu!

c. Een probleem in het verhaal van mijn voorganger Aart Lohmann in zijn casus, is het
samenwerken met "de GGZ" Hiermee bedoelt hij waarschijnlijk de Geestgronden.
Waarom niet samenwerken met de Eerstelijnspsycholoog? vraag ik me dan af

d. De Eerstelijns psycholoog is ook meermaals aanbevolen aan klanten. Sommigen kwamen
daar wel binnen, sommige werden als te groot probleem ervaren. De kosten spelen soms
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 zrjnlhaurr onschuldige leventje.

Na zijn telefonische enquête stelt Jan Post dat de tevredenheid over de geboden hulp van het ISP groot
is.

De sterke punten van het ISP zijn daarbij.
o leegdrempelig
r Geen wachtlijst
r Goed bereikbaar, ook buiten de kantooruren
en
r veel aandacht en tijd voor cliënten (luisterend oor, een goed gesprek)

Jan Post waagr zich af hoe dat nt bij de professionele eerstelijnspartijen
Vandaag hebben we gehoord dat wat tewedenheid betreft ook zij zeer goed scoren..



Hun bereikbaarheid is, m.u.v. de ELP, meestal ook 24-uurs, waarbij het maatschappelijk werk sterk
beperkt is in haar doelgroep, doordat Àj dechronische klanten hier niet in laat deelnemen.
De laagdrempeligheid van de huisarts is vergelijkbaar met die van het ISP. Het Maatschappelijk Werk is
wegens genoemde beperking, minder laagdrempelig. Terwijl de ELP voor ziekenfonds-klanten slechts
op verwijzing toegankelijk is.
Wat de wachtlijst betreft kent het ISP meestal geen wachtlijst, en valt zodoende zeker niet uit de toon bij
de andere partijen in de eerste lijn Dit komt mede door haar samenwerking met andere zelforganisaties
in de eerste en nulde lijn. Te denken valt m.n. aan het Dak- en Thuislozen Verbond, Miss Minima het
Ruihandelsyteem Haarlem, en de samenwerking binnen dit Haarlemse Non profithuis, waar het
nagestreefde basishuis haar eerste gestalte begint te krijgen. Menige klant wordt op deze manier goed
bijgestaan door het teamwork met die andere organisaties.

De cliënteninbreng in de eerstelijns ggz
Het ISP heeft dit jaar menigeen bemiddeld en verwezen naar huisarts, maatschappelijk werk en
eerstelijnspsycholoog. Ook heeft zij in samenwerking met de Keerkring, de patièntenvereniging van de
Antroposofische geneeskunde in Haarlem e.o., ervaring opgedaan binnen de,l'-hjn.
De klant is koning is het gezegde, en daavan is binnen de l'lijn ten dele sprake. De klant die men
aanneemt wordt als koning behandeld, en in de l" lijn Goddank meer serieus genomen dan 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 gestalte te geven. Dit minicongres wil daarvoor een basis zijn.

De Sociale Kaart.
Het ISP bezit een goede sociale kaart, deze dient echter bijgewerkt te worden. In de komende tijd zal
hierin meer tijd worden gestoken. Het doolhof dat welzijn, uitkeringsinstanties, CiGZ enmantelzorg
voor velen helaas nog zijn, waagt om een duidelijk plaatje Internet-publicatie behoort daarbij tot dL
mogelijkheden.

De website,
Het zoeken van 'zoekwoorden' en 'links' om de vindbaarheid van het ISP te vergroten is in volle gang.

Tenslotte de rol van de mantelzorg in het bijzonder
De mantelzorg, waartoe ook het ISP behoort, speelt, een belangrijk rol om de eenzaamheid van mensen
te bestrijden. Het ISP zou meerdere bezoekers kunnen gebruiken. De interne bezoekersgroep van
Bennebroek zoals te vinden op onze website www.informatiesteunpunt.nl (onder jaarverslag en ISp-
bode 5. 1 .) bewijst dat een relatief kleine groep toch veel kan bereike n. Zlj halen boodschapperq
repareren fietsen, maken de radio, komen gezellige even aan, maken een praatje, en hebben soms
aandacht voorje probleem. De lotgenoot heeft Íum een half woord genoeg. Waarom zou het een
probleem zijn om die mantelzorgers te betalen, eventueel via het Persoongebonden budget. Wie werkt
moet ook verdieneq nietwaar. Van een mantelzorger wordt ook kwaliteit gewaagd! Dit ook voor de
bezoekers in de stad, die toch weer met zljnlhaar hele hebben en houden bij mensen thuis komt en zo
vaaktnilzii kan op bezoek komt, praÍend over koetjes en kalfies, mÍun als de wens er is, ook samen een
terrasje pakt, of samen boodschappen doet.
Daarnaast de mobiele telefoondienst van het ISP; 24 uur per dag staat het ding aanl Misschien mailr een
geluk voor hun nachtrust, dat ze dan slechte oren hebben en de voicemail het soms overnemen moet 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 gesprek kunt u het aanvullen

Drs, Martien Luijcks (coórdinator ISP)
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