
op zoek naar verbinding
‘De strategische koers was toe aan een 
opfrisbeurt. We stonden samen met P5com in de 
startblokken om in de organisatie het verhaal op 
te halen toen corona uitbrak. 
Uiteindelijk hebben we na de zomervakantie tijdens 
8 bijeenkomsten zo’n 80 medewerkers gesproken. 
Uit alle disciplines. We hebben gevraagd wat het 
beeld was van de huidige missie en visie van GGz 
Centraal. 

Een bijzonder jaar, 2020! Covid-19 stak de kop open hield de wereld in 

haar greep. Ook voor GGz Centraal heeft het grote gevolgen gehad. 

Houden we corona buiten de deur? Kunnen we onze kwetsbare cliënten 

beschermen? Krijgen we niet te veel zieke collega’s? Het is voortdurend 

spannend gebleven. Maar we hebben het aangekund en toonden 

flexibiliteit! Er is een corona afdeling uit de grond gestampt. We zijn van 

de een op de andere dag de zorg ‘blended’ gaan aanbieden. We zijn  

thuis gaan werken, gaan ‘Teamsen’ en hebben seminars gevolgd. 

Mondkapjes en werken op anderhalve meter zijn inmiddels de norm. 

We zijn gewend geraakt aan het nieuwe normaal!

jaaroverzicht 2020

2020 ‘het nieuwe normaal’

blended behandelen: denken in oplossingen
Het combineren van online en face-to-face contact, biedt een aantal 
oplossingen voor de huidige problematiek in de ggz. Al ver voor corona hebben 
we Karify in gebruik genomen, ons cliëntenportaal waarmee we online 
behandelen. Met blended behandelen dringen we de wachtlijsten terug, 
kunnen cliënten zelfstandig aan de slag, is er minder reistijd en kunnen cliënt en 
behandelaar efficiënter samenwerken. Ook vernieuwen we voortdurend de 
Karify app.

enquête online behandelen
Onze cliënten hebben sinds de uitbraak van het Coronavirus regelmatig zorg via 
telefoon of beeldbellen ontvangen. We hebben hun ervaringen gepeild.

expertiseteam eetstoornissen krijgt beoordeling ‘beste zorg’
Ons expertiseteam eetstoornissen in de Rembrandthof heeft van verzekeraar CZ 
het predicaat ‘beste zorg’ gekregen. Omdat we voldoen aan negen kwaliteits-
indicatoren. Denk o.a. aan specialistische diagnostiek, lichamelijk onderzoek, 
familiebeleid, de inzet van ervaringsdeskundigheid en suïcidepreventie. 

de helikopter van Victor: een boek over palliatieve zorg in de ggz
De palliatieve unit op Zon & Schild is ruim 10 jaar geleden opgezet. Voor 
patiënten met psychiatrische aandoeningen in hun laatste levensfase. Hoe mooi 
zou het zijn als we onze kennis konden delen. Reden voor Hennie Kievit en Heidi 
de Kam om samen ‘De helikopter van Victor’ te schrijven. 

brede geestelijke gezondheidszorg

GGz Hulp Online
Wij hebben ons zorgaanbod versneld uitgebreid met een volledig online 
behandelprogramma voor angst-, stemmings- en traumaklachten. Plaats- en 
tijdonafhankelijk. Deze hoog intensieve behandeling bieden we aan onder het 
label GGz Hulp Online, www.ggzhulponline.nl. Een zorgaanbod waarbij 
behandelaars opereren vanuit verschillende landen.

respijtvoorziening ‘Retrovo’ 
In de Gooi & Vechtstreek zijn we een respijtvoorziening gestart. Voor 
volwassenen met een psychische of sociaal maatschappelijke kwetsbaarheid 
die het thuis even niet redden. Door ‘Retrovo’ kunnen zij zoveel mogelijk thuis 
blijven wonen en ondersteuning krijgen. Door deze opvang is mogelijk een 
crisis te voorkomen. 

Wat veel naar voren is gekomen? Veel collega’s zijn op zoek naar 
gezamenlijkheid, naar verbinding en leren van elkaar. Werken vaak vanuit hun 
eigen eilandjes. En er is heel veel deskundigheid in huis. Uiteindelijk hebben we 
de koers van 7 pijlers verfijnd naar 5. De verdere uitrol heeft door corona 
vertraging opgelopen. In 2021 hopen we er weer actief mee aan de slag te 
gaan.’ Legt Karen Griep, hoofd bestuurlijke projecten, uit.

Albert van Esterik, voorzitter raad van bestuur: ‘Wij zijn 

enorm trots dat onze medewerkers met elkaar de 

organisatie stabiel hebben weten te houden het afgelopen 

jaar. Er is veel van de collega’s gevraagd. Daar spreek ik 

graag mijn waardering over uit.’

Arjan Theil, raad van bestuur: ‘Natuurlijk is 2020 een 

moeilijk jaar geweest. Toch heeft het ons ook veel 

opgeleverd. Zowel patiënten als medewerkers hebben 

ervaren dat je niet altijd op reis hoeft voor goede zorg. De 

uitdaging is nu om een optimale balans te vinden.’

https://www.ggzcentraal.nl/blended-behandelen-denken-in-oplossingen/
https://www.ggzcentraal.nl/vernieuwde-karify-app-maakt-hooggespannen-verwachtingen-meer-dan-waar/
https://www.ggzcentraal.nl/enquete-online-behandeling/
https://www.ggzcentraal.nl/expertiseteam-eetstoornissen-krijgt-beoordeling-beste-zorg/
https://www.ggzcentraal.nl/de-helikopter-van-victor-boek-over-palliatieve-zorg-in-de-ggz/
http://www.ggzhulponline.nl/
https://www.ggzcentraal.nl/respijtvoorziening-retrovo-in-de-mauritzhof-in-bussum-van-start/


goede samenwerking is nodig
De Wvggz - wet die de verplichte zorg regelt - is op 1 januari ingegaan ter 
vervanging van de Wbopz. Hoe is dat verlopen? Graziella van der Luit, 
voorzitter college geneesheer-directeuren, aan het woord.
‘De wet en de tijdgeest vragen om meer regionale samenwerking. Het is 
belangrijk daarin te investeren en elkaar te leren kennen. We weten 
elkaar steeds beter te vinden. Ook raken we vertrouwder met de nieuwe 
werkprocessen. En we leren van uitspraken van de rechter over hoe we 
die moeten toepassen. De administratieve last voor zorgverleners is 
helaas wel hoger. Het doel van de wet is ook geweest om de rechtspositie 
van de patiënten en hun naasten te verstevigen. En dat is goed. Er zijn nu 
stappen die de patiënt zelf kan zetten. Daarmee versterk je de eigen regie. 
Het was spannend of het aantal juridische maatregelen door de nieuwe 
wet zou toenemen. Dat is niet het geval, goed nieuws dus.’ 
https://www.ggzcentraal.nl/wvggz/

samenwerken rond personen met verward gedrag
Voor personen met verward gedrag een veilig en zinvol leven organiseren 
binnen de samenleving. Met dat doel werken we in Nijkerk met 
verschillende organisaties samen. En hebben we een convenant getekend 
met de Gemeente Nijkerk, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente 
Nijkerk, Woningstichting Nijkerk en Welzin Buurtbemiddeling. 

‘dissertatieprijs’ voor Marike Deutz
Marike Deutz heeft de ‘dissertatieprijs van het Utrecht 
Centre for Child and Adolescent Studies (CAS) van de 
Universiteit Utrecht’ gewonnen. In 2019 heeft zij haar 
proefschrift verdedigd. Inmiddels zijn alle vijf de studies uit 
het proefschrift gepubliceerd.

Top onderzoek wint Posterprijs NVvP
Tijdens het online Voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie 2020 hebben Mushde Shakir, Anne Willems, Remko van Lutterveld, 
Peter van Harten en Diederik Tenback de posterprijs gewonnen. Met de poster 
over ‘Afbouw van meerdere antipsychotica naar één antipsychoticum bij lang 
opgenomen patiënten met psychotische stoornissen’. Meer onderzoek:
https://www.ggzcentraal.nl/werken-leren/wetenschappelijk-onderzoek/

duurzaam & gezond

opleiden, onderzoek & innovatie

COA - Corona Observatie Afdeling 
‘Begin april hebben we de COA uit de grond gestampt. Op een oproep 
reageerden al snel enthousiaste verpleegkundigen. Samen met bevlogen 
teamleiders hebben zij alles bedacht. Zo is er veel geleerd over somatiek bij 
Covid. Vanaf half juni is ook Altrecht aangesloten met hun cliënten. Mooi om 
te zien dat het snel is gelukt om samen met een andere instelling de diensten 
te draaien. Na de zomer - in de 2e piek - zijn er continu patiënten op de 
COHORT verbleven. We hebben toen zelfs in Amersfoort een 2e afdeling 
geopend. Er zijn ruim 700 cliënten binnengekomen waarvan 72 positief.’ 
Vertelt Karen Griep, coördinator van het COA.

Collegiaal Opvang Team (COT) 
Ons Collegiaal Opvang Team (COT) ging van start en vangt collega’s op na een 
ingrijpende gebeurtenis. Het biedt een luisterend oor in moeilijke en onzekere 
tijden. Zoals tijdens de pandemie die we beleven. Collega’s kunnen vrijblijvend 
contact opnemen om hun zorgen te bespreken.

geïnspireerde medewerkers

‘SAM’ app, door en voor cliënten
In een unieke samenwerking tussen cliënten van Emerhese (gespecialiseerd 
in behandeling van mensen met een autismespectrum-stoornis), hun 
naasten, de behandelaren en onderzoekers van TNO is de gepersonaliseerde 
app SAM (stress autism mate) ontwikkeld en onderzocht.

ouderenpsychiatrie timmert aan de weg
Jaap Nanninga, psychiater en hoofd van ons Centrum 
voor Ouderen in Ermelo, heeft als auteur meegeschreven 
aan een belangwekkend artikel. In dit onderzoek is de 
genetische gevoeligheid van patiënten voor medicijnen 
onderzocht. Collega’s Loeki Pelzers en Fokke Post hebben 
meegeholpen om de bijdrage van het CvO aan deze 
studie mogelijk te maken.

regiotafels: samen zoeken naar passende zorg
De regiotafel Midden Nederland is door GGz Centraal en ’s 
Heerenloo samen opgepakt en beslaat de 
verzorgingsgebieden van GGz Centraal en Altrecht. Doel 
van de tafels is om elkaar daardoor - en blijvend - beter te 
gaan vinden. Douwe van der Heiden, psychiater/directeur 
behandelzaken Veluwe & Veluwe Vallei, is voorzitter van 
deze tafel: ‘Goed dat wij onze verantwoordelijkheid nemen 
om ook voor cliënten met een uiterst complexe zorgvraag 
een passend aanbod te doen.’ 
https://www.ggzcentraal.nl/regiotafels-samen-zoeken-
naar-passende-zorg/

BSA Amersfoort is van start gegaan
Fornhese, kinderen & jeugd, is verder gegaan met het 
verbinden met de wijkcentra, de centra voor jeugd & gezin 
en netwerkpartners. Voorbeeld is de Breed Spectrum 
Aanbieders in Amersfoort. https://www.bsajeugdhulp.nl/

verbinden in netwerken

vereenvoudigde tijdsregistratie: LIVE!
In GGz Centraal registreren we wat af. We puzzelden uit hoe dit anders kan. 
Vanaf april registreren we op vereenvoudigde wijze de DBC-tijd. Het is 
geweldig dat behandelaren ondanks de coronacrisis de instructies en 
webinars hebben gevolgd. 

HIC Flevoland gemoderniseerd
Onze acute opname-afdeling in Flevoland is dit jaar grondig gerenoveerd. 
Deze voldoet nu weer aan de moderne eisen, is duurzaam en efficiënt. In 
nauw overleg met de cliëntenraad hebben wij gekeken naar de hele 
inrichting van de kliniek. Het advies - ruimte, minder ‘gehokt’, lichte kleuren 
en veel hout gebruiken - hebben we graag overgenomen. Om daarmee bij te 
dragen aan een voorspoedig herstel. 

vrienden van GGz Centraal

De stichting ‘Vrienden van GGz 
Centraal’ ging van start. Zij werft 
geld, middelen en tijd bij 
particuliere donateurs, bedrijven en 
(vermogens) fondsen. Daarmee 
regelen de vrienden mooie extra’s 
voor onze cliënten. Extra’s die we 
niet uit het reguliere budget voor 
specialistische ggz kunnen betalen. 
Kijk en geef op 
https://vriendenvanggzcentraal.nl/

SAM geeft de cliënt een 
directe terugkoppeling van 
zijn of haar stressniveaus 
op vier momenten van de 
dag. De cliënt krijgt een 
goed overzicht over wat 
goed en wat niet goed gaat. 
Op basis daarvan kan hij of 
zij dingen vervolgens 
veranderen.

https://www.ggzcentraal.nl/wvggz/
https://www.ggzcentraal.nl/dissertatieprijs-voor-marike-deutz/
https://www.ggzcentraal.nl/top-onderzoek-wint-posterprijs-nvvp/
https://www.ggzcentraal.nl/werken-leren/wetenschappelijk-onderzoek/
https://www.ggzcentraal.nl/ggz-centraal-en-altrecht-trekken-samen-op-tegen-covid-19/
https://www.ggzcentraal.nl/sam-door-en-voor-clienten/
https://www.ggzcentraal.nl/ouderenpsychiatrie-timmert-aan-de-weg-met-innovatie-en-onderzoek/
https://www.ggzcentraal.nl/regiotafels-samen-zoeken-naar-passende-zorg/
https://www.youtube.com/watch?v=VG5GMNk-cQc&t=3s
https://www.ggzcentraal.nl/meer-aandacht-voor-patienten-minder-administratie-ggz-centraal-maakt-er-werk-van/
https://www.ggzcentraal.nl/hic-flevoland-voldoet-weer-aan-de-standaarden-van-nu/
https://vriendenvanggzcentraal.nl/

