
Breed kijken naar mentale 
gezondheid

Marianne Allemekinders (netwerkmanager gemeente Zeist)

Dineke Smit (directeur en onderzoeker Steunpunt ggz)



Patient
Journey • https://ggzutrecht-

my.sharepoint.com/personal/d_smit_ggzutrecht_nl/Documents/Din
eke/Samenwerking/Sanewerking%20Unicum%20Zeist/DEF-
1_Zorg4Zeist%20symposium%20video.mp4

https://ggzutrecht-my.sharepoint.com/personal/d_smit_ggzutrecht_nl/Documents/Dineke/Samenwerking/Sanewerking%20Unicum%20Zeist/DEF-1_Zorg4Zeist%20symposium%20video.mp4


Programma

Informatief deel

1. Inzicht in de meer integrale aanpak van 
(ernstige/chronische) mentale problemen

2. Kennis van het ggz beleid van de gemeente Zeist / 
Unicum (ggz4zeist)

3. De praktische uitvoering en samenwerkingsafspraken

Interactief deel

❑Herstelondersteunend gesprek iets voor jouw praktijk? 

❑Onder welke voorwaarden meer samenwerking met het 
sociaal domein? 

❑Wensen voor de nabije toekomst?



Sociale determinanten mentale gezondheid

Invloed van :

• Economische omstandigheden

• Buurt en fysieke omgeving

• Sociale en maatschappelijke context

• Opleiding



Ernstige Psychiatrische 
Aandoening

• er sprake is van een psychiatrische stoornis, die 
zorg/behandeling noodzakelijk maakt (niet in 
symptomatische remissie); 

• en die met ernstige beperkingen in het sociaal en/of 
maatschappelijk functioneren gepaard gaat (niet in 
functionele remissie); 

• en waarbij de beperking oorzaak en gevolg is van 
psychiatrische stoornis; –

• en niet van voorbijgaande aard is (structureel c.q. 
langdurig, ten minste enkele jaren); 

• en waarbij gecoördineerde zorg van professionele 
hulpverleners in zorgnetwerken geïndiceerd is om 
het behandelplan te realiseren.



Huidige knelpunten EPA

• Ernstige Psychische Problemen gaan bijna altijd 
gepaard met uitdagingen op meerdere 
levensgebieden (positieve gezondheid)

• Behandeling loopt veelal via huisartsenzorg →
ggz

• Behandeling s-ggz gericht op enkelvoudige 
stoornissen met lange wachtlijsten

• Wie is wanneer verantwoordelijk en is deze 
verantwoordelijkheid passend?

• Welzijn is versnipperd en er zijn geen 
samenwerkingsafspraken



Huidige knelpunten EPA

• Jaarlijks doet 20% een beroep op de 
ggz terwijl er maar capaciteit is voor 
8%

• GGZ instellingen kunnen hun 
cliënten ‘kiezen’

• Keuzes waren gekoppeld aan de 
resultaatgerichte bekostiging



Landelijke ontwikkelingen

Opkomst van De Nieuwe GGZ / 
Ecosysteem Mentale Gezondheid

GEM | De Nieuwe GGZ

Opkomst van Zelfregie en Herstel 
Initiatieven

https://www.denieuweggz.nl/gem


Welk beleid wordt 
vanuit het IZA gevoerd?

• Mentale Gezondheid is een uitdaging voor alle 
stakeholders

• GGZ beweegt naar ‘voren’ met behoud van bio-
medisch model

• Vooral algemene werkafspraken en weinig 
nieuwe visie op het bevorderen van mentale 
gezondheid

• IZA is niet ondertekend door HA en MIND



Welk beleid wordt 
vanuit het IZA gevoerd?

• Meer uren poh-ggz

• 24-uurs telefonische bereikbaarheid van ggz

• Regionale samenwerkingsafspraken m.b.t. 
intercollegiaal overleg en consultatie: hoe en 
wanneer kunnen sociaal domein, 
huisartsenzorg en ggz van elkaars expertise 
gebruik maken

• Opzetten van Mentale Gezondheidscentra voor 
verbeterde triage middels een verkennend 
gesprek

• Structurele positie en vergoeding van zelfregie 
en herstel centra



Welk beleid wordt er in de gemeente 
Zeist gevoerd?

Visie

• Breed kijken naar de vraag van de mens 
(positieve gezondheid) 

• Eigen regie en veerkracht 

• Los op of schaal op

Co-creatie

Gedeelde verantwoordelijkheid: HA-zorg, 
Sociaal Team, Welzijn

Werkafspraken

Route 1 en 2



Welk beleid wordt er in de 
gemeente Zeist gevoerd?

ROUTE A: HERSTELGERICHTE AANPAK 

Doel is om het (professionele en eigen) netwerk 
rondom een inwoner sneller in kaart te brengen of te 
versterken ten behoeve van de juiste zorg en 
ondersteuning. Zelfregie en cliëntbetrokkenheid zijn 
uitgangspunten. Het gaat erom inwoners te 
begeleiden naar een hogere kwaliteit van leven

ROUTE B: ESCALATIE NETWERKPARTNERS

Bij route B zijn alle stakeholders betrokken bij GGZ in 
de Wijk 



Welk beleid wordt er in de 
gemeente Zeist gevoerd?

• Per huisartsenpraktijk worden op maat gemaakte 
afspraken gemaakt

• Sociaal Team en Welzijn zijn verantwoordelijk 
voor samenwerkingsafspraken en terugkoppeling 
naar HA-zorg

• Communiceren via VIPLive



Welk beleid wordt er in de 
gemeente Zeist gevoerd?

Voorbeeld casus 

HA: Mw. Akramusid komt regelmatig 
bij HA i.v.m. chronisch (onverklaarde) 
klachten.



Welk beleid wordt er in de 
gemeente Zeist gevoerd?

Voorbeeld casus 

HA-zorg meldt mw Akramusid aan bij 6-wekelijks 
overleg met ST → VIPPLive Samenwerken

ST schat in of Welzijn iets kan betekenen. Zij 
schakelen Steunpunt ggz in i.v.m. taal en 
culturele aspecten.

Steunpunt ggz ondersteund mw. bij het maken 
van een Zelfregie en Herstel Plan (ZHP). Na 
eerste contact stuurt Steunpunt ggz via VIPPLive
informatie. Het ZHP (PG) wordt door mw. zelf 
naar de HA gebracht.



Uitdagingen

• Complexe problemen kennen geen 
enkelvoudige oplossing

• Iedereen heeft een eigen rol en deskundigheid

• Vertrouwen winnen van alle stakeholders

• Proefdraaien, leren van obstakels en fouten

• Meer samenhang in Welzijn

• Omdenken: wat heeft de inwoner / patiënt 
nodig om herstel te ervaren (i.p.v. wat de 
professional vindt dat moet gebeuren)



Vragen?

Marianne Allemekinders

m.allemekinders@zeist.nl

Dineke Smit

d.smit@ggzutrecht.nl
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