
Verslag Taskforce GGZ-wachttijden  
Vervolgafspraak met GGZ-aanbieders d.d. 27-08-2019 
 
Aanwezig:  Tanja Wienk (Parnassiagroep)  

Marjon Seriese (Fortagroep, klinisch psycholoog/manager GGZ. Marjon is 
vaste vervanger van Johan van Luik (Fortagroep) 
Wilmar van Dop (Steunpunt KOEL) 
Marcel Hoogerheide (Steunpunt KOEL) 

 
Afwezig:  Marike van Horik (vakantie)  

Willemijn Loerts (GGZ Delfland = doorgegeven als vervanger van Ed 
Bouwens, maar is niet de meest aangewezen persoon, contract loopt af 
dec’ 19). 

 
Agenda: 

1. Opening + voorstelronde door Wilmar 
2. Stand van zaken 
3. Voorstel over gespreksonderwerpen 

 

4. Regionale afspraken intakeprocedure 

Tanja geeft aan vanuit ParnasssiaGroep ‘de vrije hand’ te hebben om deze 
oplossingsrichting te bespreken op de Zuid-Hollandse Eilanden met collega GGZ-
aanbieders.  
Marjon biedt aan om aan te sluiten bij Tanja.  
Er is geen bezwaar als Empathon als kleine GGZ-aanbieder voortaan aansluit. 
Wilmar/Marcel gaat Empathon hiervoor benaderen.  
 
Afspraak:  

- Urgentie is hoog om afspraken te maken. Tanja en Marjon zijn de trekkers van 
deze oplossingsrichting. Gaan vervolgafspraken maken na Taskforce bijeenkomst 
van 26-09-2019.  

- Wilmar/Marcel Empathon benaderen om aan te sluiten.  
 

5. Regionale afspraken doorstroom 18- en 18+ 

Marjon checkt dit intern, info volgt.  
Tanja geeft aan dat de overgang van 18- naar 18+ niet echt soepel verloopt, 
uitgezonderd de EPA-jeugd. Wordt hard gewerkt dit knelpunt op te lossen. 
Wilmar: Gemeente geeft dit aan als knelpunt. Tanja en Marjon duiden dat er een 
aanbodtekort is voor behandeling jongvolwassenen.  
Tanja geeft aan dat er veel vraag is voor jeugdhulp op de eilanden. Wethouder 
Nissewaard gaat op werkbezoek bij de PG. 
 
Afspraak:  

- Tanja en Marjon checken intern hoe de overdracht 18- naar 18+ is geregeld en 
koppelen dit terug naar Wilmar/Marcel. 

 
 
 
 
 



6. Afspraken beleid behandelduur (vooral punt Fortagroep) 

Fortagroep heeft hierop beleid gemaakt, intern een spanningsveld bij behandelaren, 
discussie over langer/korter behandelen is levendig.  
Dilemma: Hoe geven we als Fortagroep de GGZ vorm zodat behandelaars binnen de 
SGGZ cliënten niet onnodig lang in zorg houden. 
 
Tanja vult aan, dat anders dan bij Forta, de PG niet spreekt over SGGZ-light, maar 
BGGZ-zwaar. Tanja noemt als voorbeeld het Factteam = geen wachttijd. 
 
Marjon: Kwaliteitsstatuut GGZ wordt gevolgd; daar ligt ook groot deel van de eigen 
verantwoordelijkheid.  
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2018/03/26/model-
kwaliteitsstatuut-ggz 
 
Afspraak:  

- Marjon geeft tijdens Taskforce bijeenkomst van 26-09-2019 een toelichting over 
de manier waarop FortaGroep stuurt op behandelduur. 

- Tanja geeft alsdan een korte presentatie met onderwerpen/acties binnen 
Antes/PG die zijn effecten kunnen hebben op de wachttijden.  

- Wilmar benadert GGZ Delfland voor opvolging Ed Bouwens en bespreekt of GGZ 
Delfland als 3e GGZ-aanbieder ook aansluit bij presentatie. 

 

7. Afspraken crisisdienst 

Dit punt kwam bij FortaGroep vandaan; als organisatie merken zij verschillen in de acties 
van de crisisdienst wanneer zij cliënten hiervoor aanmelden.  

Marjon licht toe dat er een duidelijk verschil is als een psychiater een crisis aanmeldt, 
dan wanneer een andere bevoegde discipline een crisis aanmeldt. Mogelijk speelt bij 
Crisisdienst Antes dat ze vaker met kleinere GGZ-aanbieders in contact komen die hun 
eigen achterwacht niet of onvoldoende hebben geregeld en de afspraken hierover niet 
duidelijk, of zelfs niet gemaakt zijn. 
 
Afspraak:  

- Tanja is vanuit Antes bezig nadere afspraken te maken met Crisisdienst Antes. 
- Marjon neemt contact op met Aram van Reijsen van Crisisdienst Antes om naast 

kennismaking ook afspraken te maken. 
- Marcel stuurt Marjon en Tanja het stroomschema ‘afspraken huisartsen en 

Crisisdienst Antes, regio Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Voorne Putten Rozenburg, 
Goeree Overflakkee en Hoeksche Waard’.  

 

8. Overdracht/afspraken GGZ en beschermd wonen 

Info van Pameijer is dat er geen (of nauwelijks) wachttijden zijn, maar er zou geen 
warme overdracht zijn en veel vitale patiëntgegevens ontbreken. Mede naar aanleiding 
van een incident met dodelijke afloop is Pameijer erg kritisch bij aanmelding van 
patiënten; dit heeft geleid tot een beleid dat daadwerkelijke plaatsing pas plaatsvindt als 
aan alle voorwaarden is voldaan.   
Vanuit de PG wordt dit niet herkend, wel het incident maar niet de moeilijke 
samenwerking. Wel op Zuid-Hollandse Eilanden problemen in de samenwerking tussen 
Pameijer en Antes. Ook problemen met indicatiestelling.  
 



Bovenstaande oplossingsrichting werd vooral genoemd door Gemeente Goeree-
Overflakkee.  
 
Afspraak:  

- Wilmar en Marcel nemen opnieuw contact op met Pameijer voor een 
vervolggesprek.  

 

9. Poli fit op weg (GGZ-Delfland) 

Geen info i.v.m. afwezigheid GGZ-Delfland. 
 
Afspraak:  

- Wilmar bespreekt dit met opvolger Ed Bouwens en koppelt info terug. 
 

10. Aansluiting HA/Poh-ggz en sociale domein 

Tanja: Er zijn ontwikkelingen binnen de Gemeenten/wijkteams o.a. Hoeksche Waard en 
Voorne-Brielle. In Hellevoetsluis noemen ze wijkteams ‘gebiedsteams’. Ontwikkeling is 
dat Antes ook deelneemt aan wijkteam.  
 
Ellen Wennink (regisseur regionale voorzieningen) van de Gemeente Nissewaard gaf aan 
geen contact te krijgen met de Factteams PG. Tanja Wienk wil graag contact. 
Optie om aan te sluiten vanuit Poh-Ggz jeugd = gemeente betaalt en/of vanuit Factteam.  
 
Afspraak:  

- Marjon vraagt na bij manager Poh-Ggz of deze bovenstaande problematiek wordt 
herkend.  

- Wilmar brengt Ellen en Tanja met elkaar in contact. 
 

11. Landelijke Taskforce agendapunten: personeelstekorten en micro-data  
 
Wilmar heeft beide agendapunten toegelicht. 
 
 
12. Werkgroep en presentatie tijdens de 2e Taskforce bijeenkomst 26-09-2019  
 
Zie punt 7.  

 
 

 

 

 

Marcel 28082019 


