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Opening

Wethouder Astrid Verblakt (namens Zuid-Limburg) en Pieter-Jan Schmeits 
(namens de GGZ instellingen) opende de GGZ-werkconferentie.

“Samen doen is samen veel bereiken”

“Een conferentie om elkaar beter 

te leren kennen”



Stellingen

Met behulp van stellingen werden de 45 deelnemers geactiveerd in 

de vraagstukken op gemeente-GGZ. Een impressie van de reacties 

op de stellingen

25 deelnemers schatten in dat ze 75% van de jeugdigen weten bij 

welke instelling ze moeten zijn

Verdeeldheid over wat start zorg is: Face to face  = goede antwoord 

(21), behandelcontact (13),  telefonisch contact (9)

Merendeel vindt een acceptabele wachttijd tot de intake 10 dagen. 

In de DVO is 5 dagen afgesproken. 

Voor goede op en afschaling is vooral nodig: betere contacten met 

de gemeenten (23), samenwerking onder de GGZ instellingen (16)

29 van de 45 deelnemers waren op de hoogte dat er een plan van 

aanpak naar de gemeente gestuurd moet worden bij aanmelding

In hoeverre wordt de privacy geschonden. Meningen hierover 

waren verdeeld: 16: 40%, 14: 10%, 10: 80% 

“De quiz-master”



GGZ Werkafspraken

Manon Goertz van Zuyderland en Leo 
Raets van Kerkrade lichtte de afspraken 
toe die zijn gemaakt over

- Plan van aanpak

- Verwijsindex

- Wachttijden

- Definities



Behouden

• Korte lijntjes

• Samen doen, RTO

• Beweging van ggz naar 
voorliggend veld (POH GGZ)

• Innovatieve projecten die al 
lopen 

• Terugkoppeling en 
betrokkenheid met scholen, 

• Basisvertrouwen

• Keuzevrijheid van 
zorgverlener



Verlaten

• Lange duur totdat je 
wordt opgenomen

• Scheiding volwassenzorg 
en kindzorg

• Te laat geïnformeerd 
worden over einde 
behandeling 

• Wachtlijsten 

• Bureaucratie en 
stickertjes 

• Administratieve lasten 



Ontwikkelen

• Elkaar kennen

• Kritisch kijken naar wat 
we doen (bijv in RTO)

• Verantwoordelijkheid 
nemen en elkaar 
aanspreken

• Inzichtelijk maken welke 
tussenvormen van GGZ 
zijn er die 
opnamevoorkomend zijn

• Communicatie volwassen 
GGZ en kind GGZ



Afsluitend examen


