
herstelgericht werken
Het versterken van de eigen regie was één van onze speerpunten. We richten 

ons samen met de cliënt dus nadrukkelijk op shared decision making en 

herstelgericht werken. Daarnaast creëren we goede voorwaarden in 

samenwerking met verwijzers, ketenpartners, gemeenten en woningcorporaties. 

We versterken de eigen regie ook door een online cliëntenportaal aan te bieden. 

Daarin vindt de cliënt relevante info om thuis aan zijn behandeling te werken.

samen werken aan herstel
Wat is de juiste herstelgerichte werkwijze en wanneer werken 

ervaringsdeskundigen volgens het gewenste beroeps- competentieprofiel? De 

werkgroep ‘samen werken aan herstel’ zocht het uit. Bracht in kaart welke 

herstelondersteunende activiteiten onze organisatie onderneemt en hoe we het 

effect daarvan kunnen meten. 

e-health wordt concreet
Door de inzet van e-health kunnen 

cliënten zich beter voorbereiden op 

een  gesprek en ervaren ze meer 

betrokkenheid. En wij kunnen 

‘samen behandelen’ en ‘eigen 

regie’ beter faciliteren. We troffen 

voorbereidingen om in 2019 alle 

teams van GGz Centraal getraind in 

Karify te laten werken. 

Met het live gaan van cvp.ggzcentraal.nl en de uitgave van een 

verhalenbundeltje ging in september ons Centrum voor Psychotherapie (CVP) 

in Ermelo officieel van start. Het CVP is een derdelijns centrum voor deeltijd en 

klinische psychotherapeutische behandeling van angst- en dwangstoornissen, 

vroegkinderlijk trauma en complexe persoonlijkheidsstoornissen. We werken 

hier nadrukkelijk samen op één locatie, vanuit één visie en met diverse 

specialismen. Samen hebben we betere antwoorden op al die prangende 

vragen waar we voor staan. Niet alleen in de behandeling en nazorg maar ook 

in baanbrekend wetenschappelijk onderzoek.  

Jeroen Deenik deed onderzoek naar beweging en leefstijl bij mensen met 

een ernstige psychiatrische aandoening. De laatste maanden van 2018 

waren vruchtbaar voor hem. Wetenschappelijke artikelen beschrijven de 

uitkomsten van de - binnen GGz Centraal ontwikkelde – multidisciplinaire 

leefstijlbevorderende behandeling in klinieken voor mensen met een ernstig 

psychiatrische aandoening. Uit eerder onderzoek bleek al dat de lichamelijke 

gezondheid verbetert door deze behandelmethode. Het tweede artikel laat 

zien dat ook het functioneren en de kwaliteit van leven verbetert. Het derde 

artikel geeft zicht op het medicatiegebruik. Bij mensen die de leefstijl 

bevorderende behandeling krijgen zien we een afname van 

medicatiegebruik. Deze resultaten zijn vernieuwend! Internationaal is nog 

weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen leefstijlverbetering en 

medicatiegebruik in de psychiatrie.
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kwaliteit en tevredenheid
Evenals voorgaande jaren gingen we weer voor een uitstekende kwaliteit van 

zorg en tevredenheid van cliënten. Meten = weten = verbeteren. Daarbij 

betrokken we cliënten en hun naasten. We scoorden gemiddeld een mooie 7,5.

kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief
Kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief. Wat is dat precies, wie regelt het 

en hoe werkt het? Een fonkelnieuw kort filmpje maakt het duidelijk.

panel
De cliëntenraad nam het initiatief 

een panel op te zetten om meer 

inzicht te krijgen in de ervaringen 

en mening van onze cliënten. Een 

jaar later namen 60 cliënten deel. 

huisvesting en vastgoed
In samenwerking met de gemeenten maakten we plannen voor de 

herontwikkeling van delen van landgoed Veldwijk in Ermelo en voor het bosrijke 

terrein van Zon & Schild in Amersfoort. De gemeenteraad Ermelo keurde in 

februari de ‘structuurvisie landgoed Veldwijk’ goed. Voor de herstructurering 

van het Zon & Schild terrein maakten we in 2018 een start met het opstellen 

van de toekomstvisie. GGz Centraal bezit (veel) meer gebouwen en terreinen 

dan strikt  genomen nodig voor de zorg. Tegelijkertijd verandert de ggz in hoog 

tempo door zakelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. 

De vastgoedstrategie van GGz Centraal was behoudend en is nu flexibel. We 

willen ons vastgoed optimaal inzetten voor goede patiëntenzorg.

resultaten vertellen
Ontmoeten, inspireren en verbinden. 

Hoe vinden we meer collectieve en 

professionele cohesie, hoe inspireren 

we elkaar met wat we doen? Hoe 

zorgen we ervoor dat mensen over 

hun innovatieve initiatieven vertellen? 

Daarvoor startte in 2015 het driejarig 

project 'resultaten vertellen’. Op onze 

website creëerden we een podium 

waar medewerkers hun verhaal 

konden vertellen. Iedere veertien 

dagen werd een nieuw verhaal 

geplaatst en vervolgens via social

media gedeeld. Eind 2018 stopte het 

project. De beweging gaat door onder 

de naam ‘onze verhalen’. 

goed opgeleide professionals
Goed opgeleide professionals om kwalitatieve zorg te blijven bieden, ook 

daarop lag onze focus. Hoe bieden we de personeelstekorten het hoofd? Een 

vraag die ons ook de komende jaren bezig houdt. Naast het vinden van 

nieuwe collega’s zijn we vooral zuinig op onze huidige collega’s. Aas gooien in 

een vijver met te weinig vissen maakt de vijver niet voller. Door op te leiden 

vergroten we het aanbod van professionals. We bieden relevante opleidingen 

en houden meer dan ooit rekening met de individuele wensen om je te 

ontwikkelen. We kijken ook anders naar de disciplinemix van de zorg. Er zijn 

voor verpleegkundigen mooie doorgroeimogelijkheden. Een tekort aan 

psychiaters kun je soms opvangen door de inzet van verpleegkundig 

specialisten.

SymforaMeander
Begin april maakten de vennoten bekend dat het volume van 

SymforaMeander onvoldoende krachtig bleek te zijn. Een ingrijpend besluit, 

zeker voor de betrokken medewerkers, maar helaas noodzakelijk. GGz 

Centraal en Meander Medisch Centrum bogen zich samen over de vraag hoe 

het zorgaanbod op een andere wijze vorm te geven. Op 1 januari 2019 droeg 

SymforaMeander haar psychiatrische zorg volledig over aan GGz Centraal. 

Financieel gezond zijn is een van de voorwaarde om goede en 

toekomstgerichte ggz te leveren. Dankzij enorme inzet van onze medewerkers 

lukte het GGz Centraal om weer in een financieel evenwicht te komen. In 

voorgaande jaren moesten we nog flink bezuinigen en moesten we zelfs 

afscheid nemen van collega’s. In 2018 waren dergelijke maatregelen gelukkig 

niet nodig.

samen: bouwen met medewerkers, cliënten 

en externe experts

Podium: om elkaar te inspireren

financieel: op orde

cliëntenraad: panel

veiligheid en zorg
Veiligheid en zorg midden in de maatschappij, ook een van onze 

speerpunten. Nadruk lag daarbij op het voorkomen dat cliënten tussen wal 

en schip raken. Daarvoor maakten we afspraken met andere 

zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars.

samenwerking acute psychiatrie
GGz Centraal werkt nauw samen met ketenpartners als het gaat om mensen 

met verward gedrag en/of acute psychiatrische problemen. Twee van onze 

projecten die in 2018 van start  gingen, werden mogelijk gemaakt door 

ZonMw: ‘passend vervoer voor mensen met verward gedrag’ en ‘zie wie ik 

ben, triagefunctie acute psychiatrie’.

eerste hulp bij psychische problemen
Sinds 2018 biedt GGz Centraal de training ‘Mental Health First Aid’. Zo kunnen 

onze regionale netwerkpartners kennis en vaardigheden ontwikkelen op het 

gebied van psychische gezondheid. Met als doel psychische nood tijdig te 

signaleren en ook direct eerste hulp te bieden.


