
EEN GOED BEGIN 
IS HET HALVE 

WERK.
Ambulantisering van de Intramurale 

Geestelijke Gezondheidszorg



Een stukje terug in de 
geschiedenis.

1976 Psychiatrie 

1978 Interne geneeskunde

1990 Ouders met kind naar de operatiekamer

1998 Ouders 24 uurs zorg

2005 Lezing Prof White

2015 Moeder en Kind centrum



De zorgverlener moet vraag 
gestuurd gaan werken.

■ Veranderingen in routine matig werken

■ Vaste systemen loslaten

■ Laten wij deze transitie eens nader bekijken



Ketenzorg

■ Wat is de betekenis van ketenzorg

■ Waar begint het

■ Wanneer familie of naasten betrekken

■ Het belang van de naasten

■ Ondersteuning van de naasten



Het ontstaan van Prestatie 
indicatoren.

■ 2010 Zorgverzekeraars Nederland

■ Start traject Prestatie indicatoren m.b.t familie 
beleid

■ Zorginkoop

■ Geleverde zorg een vragenlijst

■ Criteria gerelateerd aan de Prestatie indicatoren

■ 2016 Familiebeleid verplicht in de GGZ instelling

■ Kwaliteitsstandaard Zorgkaart Nederland



Waar staat u als instelling



Draagvlak creëren hoe doe je 
dat

■ Visie vaststellen

■ Medewerkers zoeken

■ Concrete doelen vaststellen



Korte termijn successen

■ Wat kunnen wij binnen een jaar realiseren

■ Inspanning klein verandering groot

■ Veranderingen meetbaar maken

■ De verbetering borgen

■ De nieuwe benadering veranderen in de Cultuur



De Cultuurverandering

■ Tijd

■ Verandering regelmatig aan de orde laten komen

■ Cijfers erbij  !!!



Veranderingen faciliteren

■ Registratie zowel binnen als buiten de instelling. 

Dus niet alleen op de Crisiskaart

■ EPD

■ Afspraken in behandel en begeleidingsplan als vast 

onderdeel

■ Integreer de Triadekaart of ander instrument in het 

informatiesysteem



Een begin voor een 
verandering

■ Laat eerst mensen hun hart spreken volg hierna uw hoofd

■ Reken af met Nee en NEE NEE



Een voorbeeld voor het 
betrekken van de familie bij 
het behandel en 
begeleidingsplan

■ Behandelplan 2 weken

■ Begeleidingsplan 6 weken

■ Voortgang 12 weken

■ Stand van zaken 24 weken

■ Toekomst perspectief 48 weken

■ Rol en verwachting uitspreken en vastleggen

■ Vervolgtraject bespreken met cliënt en familie 



Mijn advies aan u

Als u goed doordacht met de familie om gaat, heeft

een ieder op termijn meer voldoening van het eigen

werk en de rol die je hiervoor inneemt.



Eerst investeren het is meer 
dan de moeite waard

■ Dank voor uw aandacht.


