
WELKOM
We gaan om 17.15 van start.

bij de online aftrap van GGZ4Zeist!

”Ik hou in deze zaken een
vinger aan de pols, maar 

dat is pappen en
nathouden”

”Als je elkaar kent ga je meer
samenwerken dan wanneer je elkaar
niet kent. Dan ben je bereidt om iets

extra’s te doen. 

”Fijn dat er mensen om me heen zijn
die het echt wat kunnen boeien hoe 

het met me gaat. Daar ben ik gewoon
heel blij mee”



Ambitie

Huisartsen, de GGZ en andere
benodigde netwerkpartners
werken nauw samen aan een
integrale domein overs8jgende
aanpak voor inwoners met 
Erns8g Psychiatrische
Aandoeningen (EPA )



Doelen
1. Inwoners met EPA krijgen sneller de juiste zorg 

2. Inwoners met EPA ervaren constructievere 
ondersteuning tijdens wachttijden 

3. Inwoners met EPA hebben minder te maken met 
crisisinterventies 



Waarop samen in 
beweging komen? 
Waar knelt het nu?

Wens: Exper+se bundelen 
Je hebt elkaar nodig, je hebt allemaal je eigen stukje en dat 
moet bij elkaar komen om het te laten slagen. Samenwerken is 
het allerbelangrijkste.”

“Soms wordt een doorverwijzing niet opgevolgd, dan blijken er 
allerlei problemen te spelen waar ik geen weet van heb: er is iets 
met financiën of de kinderen, of een scheiding”

Knelpunten: Bekendbaarheid, bereikbaarheid, gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 

"Wat gebeurt er als er iemand is opgenomen? Heb even contact 
met elkaar over iemand die terugkomt in de wijk zodat die kan 
worden opgevangen" 

"Je hebt een soort van één kans, als je dat telefoontje mist ben je 
game over" 

Wisselend beeld: weinig mee te maken, ondersteuning, 
samenwerking



Verbinden en 
versterken 
wat er is

Wat gaan
we doen?

Rollen en samenwerkingsafspraken 
helder, o.a. 
- Kort en bondig overzicht
- werkafspraken GGZ in de Wijk -
praktijken



Verbinden en 
versterken 
wat er is

Wat gaan
we doen?

(Digitale) randvoorwaarden voor 
samenwerking: Zorg4Zeist Pro en 
VIPLive Samenwerken



Verbinden en 
versterken 
wat er is

Wat gaan
we doen?

Sociale basis (voorliggend veld) 
is zichtbaar en de verwijsroute is 
helder 



Praktijkbezoeken Aan de slag met casuistiek

Wat gaan
we doen?



DANKJEWEL!

Ze staan echt
achter me

Langs elkaar heenIk ken deze man al 
lang

Verhalen van inwoners en een huisarts


