
 

 
 
 

O N T W I K K E L A G E N D A  
 

TASKFORCE GGZ WACHTTIJDEN 
 

REGIO ZHE 
 

Overzicht Afspraken en Actielijst per oplossingsrichting 
 
 
 

Dit document is bedoeld om de afspraken zoals deze tussen partijen expliciet of impliciet 
gemaakt zijn tijdens de bijeenkomst dd. 16 mei 2019 te Steunpunt KOEL concreet te 
maken. 
 
Als leidraad voor dit document zijn de ingevulde flipovers gebruikt welke door 
deelnemers op 16 mei 2019 zijn gevuld.  
De meest actuele versie van dit bestand alsmede de (letterlijke) digitale verwerking van 
de flipovers kunt u binnenkort vinden onder deze link:  
 https://www.steunpuntkoel.nl/taskforce_ggz/ 
 
 
Steunpunt KOEL benaderd betrokken partijen hoe te stand van zaken is zoals deze in dit 
document staan. Het document wordt hiermee elke keer verder ingevuld, zodat de link 
de meest actuele stand van zaken doorgeeft. Deelnemers krijgen van elke update een 
bericht. 
 
Datum laatste aanpassing: 04 juli 2019 
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1. Beleidsafspraken over: a: werkzaamheden POH-GGZ, 
b: wachttijd Ondersteuning, c: indicatieproces 
verwijzing 

 

 Omschrijving 
A: De aansturing over de werkzaamheden van de poh-ggz kennen weinig tot geen 
eenduidigheid. Het ontbreekt bijvoorbeeld vaak aan een duidelijke taakstelling, afspraken 
over behandel /verwijs beleid en structurele overlegmomenten. 
B: De poh-ggz zou alleen of in samenwerking met lokale GBGGZ-aanbieders psycho-
educatie kunnen geven als preventieactiviteit. Tevens zou de poh-ggz open groepen 
kunnen draaien voor de meest voorkomende problematiek om hiermee wachttijd 
ondersteuning te bieden. 
C: De diversiteit in aanmeldprocedures zorgt soms voor verwarring, zo ook de 
terugrapportage v.w.b. onterechte verwijzingen 
 

Wat stond er op de flip-over 
Wat hebben we nodig (Data, info, andere partijen?)? 
• (Wendy + Aryanti Mega) Info over aanbod en verwijsactiviteiten GGZ 
• (W+AM) Behoefte scholing inhoud 1e lijn 
• (W+AM) Taak POH + Huisarts verdeling 
• (W+AM) Eenduidige manier verwijzen 
 
Wie neemt het voortouw (en op welke manier)? 
• (W+AM) Info aanbod GGZ 
• (W+AM) Verwijscriteria en verwijsinstrumenten. -> Welke verwijs info GGZ + ZG 

nodig 
• (W+AM) KOEL voor scholingsaanbod 
• (W+AM) Taak POH + Huisarts 
 
Wie kan welke inspanning leveren? 
• GEEN INPUT 
 
Kunnen we tenminste 1 afspraak maken? 
• (W+AM) Meet & Greet 
• (W+AM) Organisatie gezamenlijke scholing 1elijn 
• (W+AM) afspraken maken over verwijzing en consultatie 
 

Actiepunten en Voortgang 
 
(Wendy en Aryanti) Meet & Greet 
WIE WAT DATUM TERUGKOPPELING /RESULTAAT 
KOEL Vraagt 

status 
04-07-
2019 

Wanneer wordt dit georganiseerd? Wie pakt het op?  
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(Wendy en Aryanti) Organisatie gezamenlijke scholing 1elijn 
WIE WAT DATUM TERUGKOPPELING /RESULTAAT 
Wendy 
en 
Aryanti 

Initiëren 16-05-
2019 

Wendy en Aryanti geven aan dat KOEL hier het 
voortouw moet nemen.   

KOEL Handelt 
af 

04-07-
2019 

Contacten met het Leerpunt KOEL kunnen gemaakt 
worden. Er is eerst nadere analyse nodig of scholing 
de meest adequate oplossing zou zijn. 

 
(Wendy en Aryanti) afspraken maken over verwijzing en consultatie 
WIE WAT DATUM TERUGKOPPELING /RESULTAAT 
KOEL Vraagt 

status 
04-07-
2019 

KOEL informeert naar de afspraak status en wat er nog 
nodig is om tot afspraken te kunnen komen. 

 
(Wendy en Aryanti) Info over aanbod en verwijsactiviteiten GGZ 
WIE WAT DATUM TERUGKOPPELING /RESULTAAT 
KOEL Vraagt 

status 
04-07-
2019 

Wendy en Aryanti geven aan het voortouw te nemen 
m.b.t. verwijscriteria en verwijsinstrumenten. KOEL 
vraagt na wat de status is en wat er precies gewenst is. 

KOEL Vraagt 
status 

04-07-
2019 

Wendy en Aryanti geven aan het voortouw te nemen 
m.b.t. “Info aanbod GGZ”. Tevens geven Wendy en 
Aryanti aan dat POH + Huisarts het voortouw moeten 
nemen. KOEL informeert naar status.  
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2. Regionale afspraken intakeprocedure (de input is 
voornamelijk gegaan over data rondom wachtlijsten) 

 

 Omschrijving 
Elke GGZ-organisatie heeft een eigen intakeprocedure die herhaaldelijk over gedaan 
wordt, ongeacht of cliënt overkomt van een andere ggz aanbieder, ‘shopt’, of na een zelf 
gestopte behandeling na een half jaar met dezelfde klachten weer terug komt. Dit heeft 
zijn gevolgen voor de wachtlijst. Het ontbreken van voldoende actuele data maakt het 
accuraat inschatten van de wachtlijstproblematiek echter niet geheel zuiver. Nader 
onderzoek lijkt daarom gewenst. 
 

Wat stond er op de flip-over 
Wat hebben we nodig? 

• (Simone Visser CZ) Gedeelde wachtlijst 
• (Peter Kuijpers CZ) inzicht in elkaars wachtlijsten 

 
Wie neemt het voortouw (en op welke manier)? 

• (SV) GGZ-aanbieders 
 
Wie kan welke inspanning leveren? 

• (Tanja) Draagvlak binnen Parnassia Groep uitvragen. -> alle bv's in regio 
• (Tanja) afstemmen met acties Rotterdam 

 
Kunnen we tenminste 1 afspraak maken? 

• (SV) CZ vraagt na of wachtlijst info gedeeld kan worden.  
• UPDATE: CZ  heeft dit terug gekoppeld aan KOEL, info is beschikbaar via Vektis 

Intelligence. Account voor KOEL is aangevraagd bij Zorgprisma.nl 
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Actiepunten en Voortgang  
 
(SV) CZ vraagt na of wachtlijst info gedeeld kan worden. 
WIE WAT DATUM TERUGKOPPELING /RESULTAAT 
CZ Terugkoppeling 21-05-

2019 
CZ heeft dit terug gekoppeld aan KOEL, info is 
beschikbaar via Vektis Intelligence. Account voor 
KOEL is aangevraagd bij Zorgprisma.nl 

KOEL Aanvraag 
account 

22-05-
2019 

KOEL heeft account aangevraagd bij Vektis 
Intelligence 

Vektis Antwoord 27-05-
2019 

Guus de Ruiter van Vektis verwijst KOEL naar 
www.wegvandewachtlijst.nl  en vraagt welke info 
nog meer nodig is 

Vektis Antwoord 12-06-
2019 

Vektis: We kunnen een login (op het basisportaal 
Zorgprisma voor GGZ-instellingen) voor KOEL 
regelen om de wachttijden meer interactief en 
dynamisch te kunnen volgen. 
KOEL: dit geeft een globaal beeld van de 
wachttijden zoals GGZ-aanbieders deze zelf 
rapporteren conform regelgeving. 

 
 
Inventarisatie intakeprocedures 
WIE WAT DATUM TERUGKOPPELING /RESULTAAT 
Tanja Neemt initiatief 18-05-

2019 
Tanja heeft aangegeven binnen Parnassia Groep 
te vragen of er draagvlak is om de gegevens te 
delen 

KOEL Biedt aan 04-07-
2019 

KOEL biedt het volgende aan: 
- Indien onder de overige Taskforce 

deelnemers, naast Parnassia Groep, 
voldoende animo is kan KOEL een 
bijeenkomst organiseren om informatie 
omtrent intakeprocedures te delen.  

- Koel kan het vervolgens faciliteren om 
informatie te delen over de intakeprocedure 
(middels een online vragenlijst) over op de 
drie hoofddiagnose groepen 
(Persoonlijkheid, Eetstoornissen en Angst) 
die bovenaan staan qua wachttijd impact. 
De uitkomsten hiervan kunnen dan in de 
bijeenkomst worden besproken om tot een 
eenduidige intakeprocedure te komen. 

Dit gaan wij navragen bij de partijen.  
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3. Afspraken Consultatiefunctie  
 

 Omschrijving 
Huisartsen lijken onvoldoende geïnformeerd en/of te weinig gebruik te (willen) maken 
van de consultatie functie van GGZ-aanbieders. 
 

Wat stond er op de flip-over 
Wat hebben we nodig? 

• (SV) Bereidheid van behandelaar betaald uit te lenen 
• (Tanja) Afstemmen binnen Parnassia groep wat er is en hoe we dit gaan afstemmen 

rondom consultatie functie 
• (W&A) Afspraken met zorgverzekeraar 
• (Josette) Deskundige GGZ 
• Wederzijdse bereidheid tot hulp 
• (W&A) Afspraken over consultatie. Wanneer/ Wie/Hoe > Systeem 

 
Wie neemt het voortouw (en op welke manier)? 

• (SV) GGZ-aanbieders 
• (Marike) Marike stuurt (PG) uitnodiging richting zorggroepen 
• (W+A) Huisartsen?  
• (Josette) Gemeente 

 
Wie kan welke inspanning leveren? 

• (Tanja) Afspraak Marike om in kaart te brengen 
• (Josette) Gezamenlijk GGZ + gemeente 
• GGZ en huisartsen in gesprek met spelregels 
• (CZ) voorwaardenscheppend financiering voor kennis 2elijn in 1e lijn W+A 

 
Kunnen we tenminste 1 afspraak maken? 

• (Marike) consultatie mogelijkheden vanuit Parnassia groep bespreken met zorggroep 
Hoeksche Waard 

• (W+AM) Afspraken maken over verwijzing en consultatie  
• (Marike) PG en zorggroepen in gesprek over behoeften? 
• (Josette) Na de zomer en regionaal bijvoorbeeld bij de OGGZ aansluiten? 
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Actiepunten en Voortgang  
 
Gedeelde wachtlijst 
WIE WAT DATUM TERUGKOPPELING /RESULTAAT 
KOEL Vraagt status 04-07-

2019 
Marike geeft aan dat de consultatie 
mogelijkheden vanuit Parnassia groep worden 
besproken met zorggroep Hoeksche Waard.  
KOEL vraagt naar de status. 

KOEL Verzoekt om 
contactgegevens 

04-07-
2019 

Josette geeft aan dat de wens bestaat dat OGGZ 
aansluit.  
KOEL gaat nader uitvragen vanuit welke insteek 
dit voorgesteld is. 

KOEL Vraagt status 04-07-
2019 

Tanja en Marike zouden een afspraak maken om 
de consultatiefunctie te bespreken.  
KOEL vraagt naar de status en/of notulen 
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4. Regionale afspraken doorstroom 18- naar 18+  
 

 Omschrijving 
Knelpunt in de praktijk is het moment van overgang van de leeftijd 18- naar 18+ te zijn. 
Financiële en overdracht afspraken worden gemist. 
 

Wat stond er op de flip-over 
 
Wat hebben we nodig? 

• (Josette) Partijen jeugd GGZ, Huisarts en Gemeente 
 
Wie neemt het voortouw (en op welke manier)? 

• (Josette) Gemeente gezamenlijk met de GGZ partijen 
 
Wie kan welke inspanning leveren? 

• (Josette) Gemeente & GGZ contacteren 
 
Kunnen we tenminste 1 afspraak maken? 

• (Josette) Partijen kunnen mij bellen 
 

Actiepunten en Voortgang 
 
 
Gedeelde wachtlijst 
WIE WAT DATUM TERUGKOPPELING /RESULTAAT 
KOEL Verzoekt om 

contactgegevens 
04-07-
2019 

Josette heeft aangegeven dat wanneer 
partijen hierover afspraken willen maken, zij 
haar kunnen bellen. 
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5. Afspraken beleid behandelduur  
 

 Omschrijving 
Er zijn wisselende beleidsafspraken/ sturing (van redelijk naar weinig tot geen) over de 
behandelduur binnen de GGZ-zorgorganisaties. Dit speelt zich vooral in de SGGZ af.  
 

Wat stond er op de flip-over 
Wat hebben we nodig? 

• (SV) info over grens tot waar behandeling toegevoegde waarde heeft 
 
Wie neemt het voortouw (en op welke manier)? 

• (Peter) Sleutel ligt bij instellingen 
• (SV) ZiNL, GGZNL etc. 

 
Wie kan welke inspanning leveren? 

• (Tanja) Data Science expert Antes / Parnassia Groep in contact brengen met Tamar 
• (Peter) Management instelling. Monitoren op behandelduur eventueel bijsturen op 

cliëntenvorm 
 
Kunnen we tenminste 1 afspraak maken? 

• GEEN INPUT 
 

Actiepunten en Voortgang 
 
Gedeelde wachtlijst 
WIE WAT DATUM TERUGKOPPELING /RESULTAAT 
KOEL Vraagt status 18-6-

2019 
Antes / Parnassia Groep is bereid om met Tamar 
Janssens in contact te komen om te kijken naar 
mogelijkheden mbt analyse. 
 
Afspraak is gemaakt? 

ANTES Geeft 
contactgegevens 

13-06-
2019 

Geeft contactgegevens Roel van Est (Data 
Science Manager Antes)  

Tamar Neemt contact 
op 

19-06-
2019 

Afspraak is gepland op 1 juli 2019 
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6. Afspraak regionale GGZ-aanbieders met crisisdienst 
 

 Omschrijving 
Huisartsen en GGZ-organisaties die geen crisisdienst leveren ervaren knelpunten met de 
verwijzing, terugrapportage en overdracht hiervan. 
 

Wat stond er op de flip-over 
Wat hebben we nodig? 

• (W + AM) Wat zijn de afspraken en zijn hier bekende knelpunten 
 
Wie neemt het voortouw (en op welke manier)? 

• (W+AM) Huidige afspraken GGZ 
• (W+AM) Inventaris knelpunten Zorggroep + HAP 

 
Wie kan welke inspanning leveren? 

• (Tanja) Huidige afspraken crisisdienst in kaart brengen 
 
Kunnen we tenminste 1 afspraak maken? 

• (Tanja) Workshop verzorgen op 4 juli over crisisdiensten samenwerking 
• (Tanja) afspraak over stroomschema spoedzorg met Marcel 

 
 

Actiepunten en Voortgang 
 
Gedeelde wachtlijst 
WIE WAT DATUM TERUGKOPPELING /RESULTAAT 
KOEL Informeert 10-07-

2019 
15 juli 2019 wordt het Stroomschema 
Afspraken en Huisartsen en Crisisdienst 
Antes (Parnassia Groep) verspreid in de regio 
Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Voorne-
Putten, Rozenburg, Goeree-Overflakkee en 
Hoeksche Waard 

Tanja Organiseert 
workshop 

04-07-
2019 

(Tanja) Workshop verzorgen op 4 juli over 
crisisdiensten samenwerking 

KOEL Vraagt status 04-07-
2019 

In hoeverre is de inventarisatie van 
knelpunten Zorggroep + HAP in 
samenwerking met crisisdienst reeds 
voltooid? 
Status: Met zorggroep Hoeksche Waard en 
HAP Hellegat is dit reeds gebeurd. 
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7. Overdracht afspraken GGZ en beschermd wonen 
aanbieders  

 

 Omschrijving 
De veronderstelde wachtlijst beschermd wonen, speelt in de regio ZHE niet of nauwelijks. 
Wel zijn er drempels in de overdracht vanuit de GGZ-zorgaanbieders naar de RIBW, die 
temporiserend werken op de uiteindelijke plaatsing van cliënten. Ingrijpende ervaringen 
in het verleden (agressie met dodelijk gevolg, suïcide e.d.) hebben strikte protocollen tot 
gevolg gehad die opgevolgd moeten worden voordat de RIBW overgaat tot definitieve 
plaatsing. 
 

Wat stond er op de flip-over 
Wat hebben we nodig? 

• (Josette) Info over aantallen en afspraken met Zorgpartijen 
 
Wie neemt het voortouw (en op welke manier)? 

• Platform OGGZ van gezamenlijke gemeentes 
 
Wie kan welke inspanning leveren? 

• (Josette) Gemeente levert de aantallen, zorgpartijen geeft zicht op plaatsen 
 
Kunnen we tenminste 1 afspraak maken? 

• GEEN INPUT 
 

Actiepunten en Voortgang 
 
Gedeelde wachtlijst 
WIE WAT DATUM TERUGKOPPELING /RESULTAAT 
KOEL Informeert 04-07-

2019 
Josette geeft aan dat de Gemeente Goeree-
Overflakkee aantallen levert. Koel verzoekt om 
de aantallen. 

KOEL Vraagt 
contactgegevens 

04-07-
2019 

KOEL vraagt om een lijst/contactgegevens van 
- Zorgaanbieders van de beschermd wonen 

aanbieders; 
- Gezamenlijke gemeentes. 

Indien de behoefte aanwezig is worden partijen 
uitgenodigd om de problematiek met betrekking 
tot de wachttijden te bespreken in een aparte 
bijeenkomst. 
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8. Fit op weg poli (behandeling in context)) 
 

 Omschrijving 
GGZ Delftland is onlangs een nieuwe aanpak en behandeling gestart; ‘de fit op weg poli’, 
waarin men via een snelle zorgstraat tot diagnostiek en behandeling kan komen. Hierbij 
hanteert GGZ Delfland de strikte vereiste dat cliënten gemotiveerd moeten zijn. Binnen 
de fit op weg poli is ook plaats voor problematiek die een negatieve impact kan hebben 
op de reeds aanwezige GGZ problematiek zoals bijvoorbeeld schulden, werkeloosheid en 
slechte gezins- en/of familieomstandigheden, e.d.  
 

Wat stond er op de flip-over 
Wat hebben we nodig? 

• GEEN INPUT 
 
Wie neemt het voortouw (en op welke manier)? 

• GEEN INPUT 
 
Wie kan welke inspanning leveren? 

• GEEN INPUT 
 
Kunnen we tenminste 1 afspraak maken? 

• GEEN INPUT 
 
 

Actiepunten en Voortgang 
 
 
 
Gedeelde wachtlijst 
WIE WAT DATUM TERUGKOPPELING /RESULTAAT 
KOEL Vraagt input 

deelnemers 
04-07-
2019 

In de bijeenkomst van 16 mei 2019 is geen 
prioriteit gegeven en evenmin input geleverd 

GGZ 
Delfland 

  GGZ Delfland heeft reeds informatie verstuurd 
naar KOEL. KOEL zal deze aan deelnemers 
toezenden. (LINK) 
KOEL vraagt status en evaluatie van fit op weg 
poli aan GGZ Delfland. 
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9. Aansluiting HA / POH-GGZ en sociaal domein 
 

 Omschrijving 
De aanwezigheid dan wel gemakkelijke bereikbaarheid van de huisarts en/of poh-ggz 
wordt als een gemis ervaren in de sociale wijkteams. Zij kunnen een verschil maken in 
preventieve, begeleidende en consulterende zin en input leveren in een eenduidige 
aanpak van de gezamenlijke client(en).   
 

Wat stond er op de flip-over 
Wat hebben we nodig? 

• GEEN INPUT 
 
Wie neemt het voortouw (en op welke manier)? 

• GEEN INPUT 
 
Wie kan welke inspanning leveren? 

• GEEN INPUT 
 
Kunnen we tenminste 1 afspraak maken? 

• GEEN INPUT 
 

Actiepunten en Voortgang 
 
Gedeelde wachtlijst 
WIE WAT DATUM TERUGKOPPELING /RESULTAAT 
KOEL Vraagt input 

deelnemers 
04-07-
2019 

In de bijeenkomst van 16 mei 2019 is geen 
prioriteit gegeven en evenmin input geleverd. 
Blijft als memo staan. 

 


