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NIEUWSBRIEF GGZ BERAAD 
OVERIJSSEL *** 21 NOVEMBER 2022 *** 
Stichting GGZ Beraad Overijssel (2011) is een onafhankelijk regionaal verbindend platform voor en door 
inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Het Beraad richt zich op actieve cliënten, ervaringsdeskundigen en 
bondgenoten. Het GGZ Beraad jaagt aan, informeert & emancipeert. Ons directe werkgebied is de Kop van 
Overijssel, Zwolle-Kampen en het Vechtdal. Het Beraad werkt zonder subsidie en bestaat uit een bestuur en 
sympathisanten. De Nieuwsbrief verschijnt elke maand. Deze editie telt 8 pagina’s. 
 
DOCUMENTAIRE SERIE OP TV OVER MANTELZORGERS IN DEVENTER 
Nederland kent meer dan vijf miljoen mantelzorgers, en dat worden er alleen maar meer. 
Mantelzorg is de hoeksteen van ons zorgsysteem geworden. Maar wie zorgt er voor de 
mantelzorger? In de ontroerende documentaireserie Kanaal Sociaal volgen we de levens van 
zes Deventenaren die voor een dierbare zorgen.  
Ria Mol is een van de hoofdpersonen uit de serie: “Voor de rol van mantelzorger kies je 
niet”, zo vertelt ze. “Het overkomt je.” Ria werkt ook in het sociaalwijkteam. En ze doet 
vrijwilligerswerk bij de lokale omroep. De titel Kanaal Sociaal is ontleend aan haar 
radioprogramma. De serie is vanaf 8 november elke dinsdag te zien om 22:15 uur op NPO 2. 
Op de website www.human.nl vind je filmpjes en info over mens & mantelzorg. 
 
MIND KRIJGT COMMUNITY OP INTERNET 
Op vrijdag 4 november is het MIND ledenplatform live gegaan. Het online platform is 
bedoeld om informatie te vinden, je vragen te stellen, je kennis te delen, samen te werken 
en contact te leggen met andere leden binnen de vereniging. Sowieso zijn bijna alle 
patiëntenorganisaties lid.  
Je kunt makkelijk een profiel aanmaken en je interesses met anderen delen. Surf naar 
www.mindledenplatform.nl 
 
DO 24 NOV, STEENWIJK: LEZING AUTISME EN SLIMHEID 
De NVA Steenwijkerland organiseert op donderdag 24 november de themabijeenkomst 
‘Maar…. jij was toch zo slim?’ Spreker is Marcel Luinge, 31 jaar. Marcel kreeg rond zijn 25ste 
de diagnose autisme. De locatie is de bieb in Steenwijk, de tijd van 19.30 tot 21.30 uur. 
Entree: NVA leden € 3,00, niet leden € 4,00 Entree is inclusief 2x koffie/thee Opgave: Zeer 
gewenst via email: nva.steenwijkerland@gmail.com of telefonisch 06-2412.9063 
 
WO 30 NOV, 19.30 UUR: GGZ-CAFÉ HARDENBERG OVER VERSLAVING EN HERSTEL 
De participatieraad Hardenberg en het GGZ Beraad organiseren op woensdag 30 november 
weer een GGZ-café in natuuractiviteitencentrum de Koppel. Dit keer is Daphne Doorn te 
gast, coördinator bij Intact herstel en zelfhulp. Als ervaringsdeskundige herstelcoach vertelt 
zij over het aanbod van Intact, waaronder groepen voor lotgenoten en voor partners. 
De avond begint om half 8 aan de Vechtstraat 8 in Hardenberg. 
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DO 15 DEC, AMERSFOORT: SYMPOSIUM TER AFSCHEID VAN DIRECTEUR MIND 
Na vijftien jaar trouwe dienst stopt Marjan ter Avest als directeur van het Landelijk Platform 
GGZ, dat in 2016 met stichting Korrelatie fuseerde tot MIND. Als speciaal afscheid krijgt 
Marjan een symposium aangeboden, waar iedereen naar toe kan. Het thema is ‘MIND: van 
droom naar daad.’ De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 15 december in 
congrescentrum De Eenhoorn, tegenover station Amersfoort. 
 
De middag begint om 14.00 uur met een korte aftrap door TV-maker Hella van der Wijst. 
Daarna zijn er op het podium gesprekken tussen ‘bobo’s’ over stress en preventie en over 
herstel en participatie. Tussendoor vertelt een aantal jongeren over hun mentale 
gezondheid. De middag eindigt met cabaret door Marjolijn van Kooten, gevolgd door een 
aantal persoonlijke toespraken voor Marjan. Om 15.45 uur is een informele receptie, waarbij 
je naar hartenlust kunt netwerken. 
Aanmelden kan via een speciale link. Mail naar info@ggzberaad.nl en we sturen je de link 
toe. 
 
ZA 10 DEC, UTRECHT: LANDELIJKE DAG PLUS MINUS OVER WERK & INKOMEN 
Op 10 december organiseert Plusminus, de vereniging voor mensen met een bipolaire 
aandoening, weer een landelijke kwartaalbijeenkomst. 
Is betaald werk mogelijk met een bipolaire kwetsbaarheid? Of ben je aangewezen op 
alternatieven. Kan een werkgever een positieve rol spelen bij het behouden van werk? Op 
welke manier hebben wij te maken met de gevolgen voor het inkomen? En zo zijn er nog wel 
een aantal vragen te beantwoorden. 
 
Tijdens de landelijke dag gaat Linda Jeekel in gesprek met onze gasten Hester Salverda, Hans 
van den Berg, Berber Vogt en Henk Mathijssen. Zij zijn alle vier ervaringsdeskundig en 
vertellen graag hoe zij ieder op hun eigen manier omgaan met Werk en Inkomen. 
 
Je kunt de landelijke dag in Utrecht bijwonen of volgen via de livestream (deze link staat op 
de dag van de uitzending op onze website en wordt gedeeld via Facebook en Twitter). Ook is 
er ruimte voor de aanwezigen in de zaal en de kijkers thuis om hun vragen te stellen. Het 
programma begint om 10:30 uur; vanaf 10:00 uur is er ontvangst en inloop met diverse 
stands. Na de pauze zijn er gespreksgroepen voor lotgenoten, naasten en jongeren. 
Aanmelden kan via de website van Plusminus. Locatie is de Musketon, aan de Hondsrug 19 
in Utrecht. 
 
INGRIJPENDE DOCUMENTAIRE ‘PUINHOOP’ IN FILMHUIZEN 
In de filmhuizen in Nederland is op dit moment de schokkende documentaire Puinhoop te 
zien. De documentaire volgt een zoon in het contact met zijn luidruchtige moeder, een 
verzamelaarster (hoarder) die altijd wat te klagen heeft. 
Na twintig jaar het contact met zijn moeder met borderline tot een minimum beperkt te 
hebben, wordt filmmaker Allard gebeld door de politie. Moeders huis is totaal verwaarloosd, 
buren klagen en professionele hulp is per direct nodig. Allard neemt een deel van de 
verantwoordelijkheid van de zorg voor zijn moeder op zich, maar raakt hierdoor steeds meer 
verstrikt in de ruzies en trauma’s uit zijn jeugd. Naarmate zijn moeders toestand verslechtert 
vervalt Allard in oude patronen en wordt gedwongen kritisch naar zichzelf te gaan kijken. 
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Hoe kan hij zijn moeder accepteren en liefhebben én tegelijkertijd voorkomen dat hij zijn 
trauma doorgeeft aan zijn eigen dochter? 
Puinhoop, gefilmd over een periode van meer dan 10 jaar, is een intieme documentaire over 
de worsteling van een kind om onafhankelijk te zijn van een ouder die hem claimt en niet wil 
loslaten. 
 
NOODKREET VAN GGZ: ‘ZORGPRESTATIEMODEL BRENGT ONS RODE CIJFERS’ 
Ze deden het al vaker, ggz-instellingen: vragen om meer geld zodat bijvoorbeeld de 
wachtlijsten korter zouden worden. Maar de sector trekt nu aan de bel omdat de betalingen 
sinds dit jaar anders verlopen. 
Op woensdag 26 oktober stuurde de Dimence Groep een brief naar de woordvoerders GGZ 
van de Tweede Kamer die medeondertekend is door 24 andere ggz-instellingen. In de brief 
luiden zij de noodklok over hun financiële situatie na invoering van het zorgprestatiemodel 
(zpm). De instellingen vinden dat er nog dit jaar aanpassingen moeten komen in de tarieven. 
 
Het zorgprestatiemodel is sinds 1 januari 2022 de nieuwe bekostigingssystematiek voor de 
ggz en forensische zorg. Het is opgesteld met het idee dat de regels eenvoudiger worden en 
er duidelijke nota’s naar de cliënt gaan, met een eerlijke vergoeding voor gepaste zorg en 
niet meer administratie dan nodig. Het model zou kostenneutraal ingevoerd worden en 
behelsde geen bezuinigingsmaatregel. 
 
Uit de brief: “Bijna een jaar na dato is de situatie zò dat geen enkel uitgangspunt van het 
model is gerealiseerd. Ondanks de belofte dat het model zou moeten leiden tot 
vermindering van administratieve lasten, zijn deze juist gestegen. Door onvoorziene en 
onjuiste uitgangspunten in het model en de tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa) zijn vastgesteld (op basis van data uit 2017) zien wij dat we nu ten opzichte van vorig 
jaar te weinig vergoeding krijgen, o.a. voor indirecte tijd. Daarbij komt dat we dit jaar 
financieel ook nog hard geraakt zijn door de negatieve effecten van corona. Bij elkaar 
opgeteld zal dit leiden tot een negatief resultaat voor 2022. Dat geldt ook voor veel van 
onze collega-instellingen.” 
 
“Meerdere malen hebben de instellingen er samen met de Nederlandse GGZ en 
softwareleveranciers op gewezen dat de implementatie van het model te snel ging. Ondanks 
alle waarschuwingen heeft de invoering toch plaatsgevonden. Feitelijke situatie vandaag is 
dat de softwareleveranciers er nog niet in geslaagd zijn het Elektronisch Patiënten Dossier 
(EPD) zodanig aan te passen dat facturatie mogelijk is. Wij zijn daarom niet in staat om te 
factureren. Door het uitblijven van de facturering krijgen cliënten achteraf inzicht in de 
benutting van hun eigen risico. In deze voor veel cliënten onzekere financiële tijden is dit 
zeer onwenselijk.” 
 
“In onze noodbrief geven we mogelijke oplossingen die op korte termijn geëffectueerd 
kunnen worden. Zo noemen wij twee mogelijke maatregelen: of het ministerie van VWS 
geeft de NZa een aanwijzing om tarieven aan te passen, of de NZa zet haar eigenstandige 
positie als marktmeester in door een tijdelijke financiële voorziening te treffen zonder 
vooralsnog de tarieven aan te passen.” 
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INGEZONDEN: JEUGDHULP KRIJGT UITDAGING OM BOTTOM UP TE GAAN WERKEN 
In 2020 kregen acht gemeenten vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
de opdracht om een Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd Overijssel op te zetten voor 
gespecialiseerde jeugdhulp. De gemeente Enschede heeft deze opdracht gekregen voor de 
provincie Overijssel, dat bestaat uit jeugdzorgregio Twente en jeugdzorgregio IJsselland.  
Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel heeft deze opdracht, samen met professionals en 
zorgaanbieders, vertaalt naar:  

• Twee Regionale Expertteams (RET), één in IJsselland en één in Twente  
• Vijf opgaven:   

- Het komen tot een goede verklarende analyse van het ontstaan van de complexe 
problematiek 

- Onvoorwaardelijk Wonen  
- Continuïteit van zorg bij jeugdigen die 18 jaar worden/zijn  
- Eetstoornissen  
- Complexe Scheidingen  

• Onderzoek, een gezamenlijke kennis- en leerfunctie  
• Impulsgelden, financiële impuls voor initiatieven die bijdragen aan visie en 

doelstelling  
Samen zoeken we naar een manier hoe we hier in Overijssel structureel anders mee om 
kunnen gaan; we willen dit vorm geven vanuit de behoefte van de jeugdigen (en hun 
gezinnen). Dit is in oktober 2022 bekrachtigd met een convenant RET dat getekend is door 
25 gemeenten, 14 zorgaanbieders en 3 gecertificeerde instellingen.  
 
Sinds augustus dit jaar is Lieke Helmes werkzaam voor het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel 
als coördinator cliëntperspectief. Een nieuwe functie die niet op een vergelijkbare manier is 
ingevuld binnen de andere zeven Expertisenetwerken in Nederland. 
In Overijssel werken we toe naar de ambitie dat jongeren en ouders coproduceren en daar 
waar mogelijk (mee) beslissen. Deze hoge mate van participatie vraagt om een aantal 
structurele veranderingen in het huidige jeugdhulpstelsel. Om bottom up, vanuit de 
samenleving, veranderingen aan te jagen is het nodig dat op alle systeemniveaus jongeren 
en ouders een gelijkwaardige positie krijgen ten opzichte van bestuurders, wethouders, 
aanbieders en andere professionals.  
Lieke is op dit moment in gesprek met verschillende zorgorganisaties in het jeugddomein 
over hoe cliëntenraden/verwantenraden vormgegeven zijn, welke mate van participatie is 
er, of en hoe de inzet van ervaringsdeskundigen is en op welke manier er gebruikt gemaakt 
worden van ervaringskennis. Een vraag waar organisatie mee (kunnen) 'stoeien'. Wat is 
gelijkwaardigheid, wat vraagt dit van professionals en de organisatie, welke taal past hierbij, 
welke basishouding vraagt dit, wat hebben we aan of af te leren? Zodat jongeren-
/ouderparticipatie in de gespecialiseerde jeugdhulp naar een volgend niveau getild kan 
worden (ook binnen gemeenten). 
Daarnaast houdt Lieke zich bezig met het borgen van het cliëntperspectief binnen de 
opdracht van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel, zodat het onderdeel is van de werk- en 
zienswijze.  
Heb je vragen of wil je in contact komen, dan is Lieke te bereiken op l.helmes@enschede.nl 
of 06 28 94 91 55. 
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Zorgbelang Overijssel heeft in september een digitale Nieuwsbrief gemaakt over het thema 
jeugd en bovenstaande processen. Wil je de info nog lezen, stuur dan een mail naar 
info@ggzberaad.nl dan sturen wij de Nieuwsbrief aan je door. 
 
REACTIES VAN LEZERS 
 

- “Hoi Sibrand, Wat een mooie, goede nieuwsbrief weer!” – Lieke Helmes 
 

- Hoi Sibrand, Het is weer een goede nieuwsbrief. Ik lees dingen in de nieuwsbrief 
over Dimence die ik nergens anders hoor! 🙂  Het is altijd weer een feest om zo 
laat in de avond de nieuwsbrief te lezen. Dank voor je onophoudelijke inzet; door 
jouw inzet telt het GGZ Beraad mee als volwaardige informatiebron! – Eric de 
Vries, lid medezeggenschap Dimence 

 
CITATEN 

- “De cliëntenraad van de RIBW Overijssel heeft besloten om de inspraak binnen 
de RIBW weer terug te brengen in de vorm van het (opnieuw) instellen van lokale 
partnerberaden. De cliëntenraad is ervan overtuigd dat door inspraak zo dicht 
mogelijk bij en rondom de cliënt te organiseren, het cliëntperspectief nog beter 
tot zijn recht komt.” 

 
CONSUMENT KRIJGT MINDER VERGOEDING VOOR ONGECONTRACTEERDE ZORG  

Diverse verzekeraars schaffen restitutiepolis af 
 
De afgelopen dagen hebben enkele verzekeraars hun verzekerden geïnformeerd over 
wijzigingen in 2023. VGZ en FBTO stoppen met het aanbieden van een restitutiepolis. Met 
een restitutiepolis heb je volledig vrije zorgkeuze. Je kunt dan bij alle zorgverleners terecht 
zonder dat je iets bijbetaalt. In 2023 moeten mensen bij deze verzekeraars 10% van de 
zorgkosten voor niet-gecontracteerde geestelijke gezondheidszorg zelf betalen. Dat kunnen 
flinke bedragen zijn. MIND vindt dit onacceptabel. De enige uitweg naar ongecontracteerde 
zorg via een restitutiepolis wordt nu afgesneden. MIND heeft Tweede Kamerleden 
opgeroepen om hier tijdens het 2-minuten debat voor de ggz vragen over te stellen. 
 
Verzekerden met een restitutiepolis kregen tot nu toe 100 procent van de zorgkosten van 
zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgverleners vergoed. Mensen die op dit 
moment een behandeling hebben, kunnen vanaf januari dus ineens voor kosten te staan. Dit 
zijn kosten naast hun zorgpremie en de eigen bijdrage. Als mensen deze kosten niet kunnen 
dragen, zijn er nog twee opties: overstappen naar een gecontracteerde zorgaanbieder of 
overstappen naar een andere verzekeraar die nog wel een restitutiepolis biedt. 
Zorgverleners die de eisen van de zorgverzekeraar afwijzen doen dat vaak omdat ze de 
administratieve last te groot vinden en de voorwaarden van de zorgverzekeraar te vergaand. 
Zorgverzekeraars vinden juist dat zorgorganisaties die weigeren een contract te tekenen, de 
zorgkosten te hoog op laten lopen. 
Bron: nieuwsbrief MIND Platform van 15 november. 
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DRIE WINNAARS ROOS VAN ELISABETH BEKEND 
Op donderdag 10 november werden in Deventer de prijswinnaars bekend gemaakt van de 
Roos van Elisabeth 2022. 
Er waren 8 genomineerden: 
- Margriet van Griensven (Mindfit) 
- Ankie Bergsma (Mediant),  
- Rick Kamphuis (Heldfood),  
- Henk Brouwer (Patiëntenraad Transfore en CCR Dimencegroep) 
- Ina Beunk, (Clientenraad RIBW Overijssel) 
- Martien Jong (totaal Facilitair onderhoud) 
- Paula Bierma (buurtwerk Steenwijkerland) 
- Out of the Box TV 
 
Alle genomineerden ontvingen een prachtig rozenboeket. 
 
De winnaars van de Roos van Elisabeth 2022 zijn:  
- Henk Brouwer,  
- Rick Kamphuis en  
- Ankie Bergsma. 
 
Zij ontvingen een prachtige ingelijste Roos van Elisabeth. 
Daarnaast ontving iedereen een fijne cheque, te besteden aan het genomineerde project. 
 
Deze genomineerden en winnaars zijn gekozen uit ongeveer 20 voorstellen. 
 
De inzendingen in de categorie Jeugd waren beperkt: Ankie Bergsma is Jeugd-professional en 
er waren geen aanmeldingen voor de categorie Jeugd-vrijwilligers 
 
In de categorie professional en jeugd is Ankie Bergsma de winnaar. Zij is preventiewerker en 
consulent zelfmoord preventie binnen Mediant GGZ afdeling jeugd. 
Sinds 2006 zet Ankie zich in om de problematiek van jongeren met beginnende 
somberheidsklachten onder de aandacht te brengen bij een breder publiek. Deze jongeren 
hebben ondersteuning nodig vanuit hun omgeving. De omgeving heeft dit niet altijd in de 
gaten of weten niet hoe ze kunnen ondersteunen. Dit kan de directe omgeving zijn, zoals 
ouders, broers, zussen, vrienden. Maar ook scholen, mentoren, en alle andere betrokkenen 
bij de jongeren. Denk hierbij aan sportclubs, jongerenwerk etc. Ankie probeert door de juiste 
programma’s naar de regio te halen een breed netwerk te creëren waarin samengewerkt 
kan worden. 
In de categorie professional voor volwassenen is Rick Kamphuis de winnaar. Rick doet als 
ervaringsdeskundige al jaren geweldig werk. Hij is heel open, benaderbaar en ondernemend. 
Hij is werkzaam bij Tactus verslavingszorg, maar hij is aangemeld vanwege het werk dat hij 
doet met zijn bedrijf HeldFood. Rick heeft een passie voor koken en de verbinding die dit 
tussen mensen op kan leveren. Daarnaast biedt hij een vorm van re-integratie aan door 
mensen met een kwetsbaarheid in te zetten in het werken op een klus met zijn foodtruck. 
Zijn woordspelingen zijn dan ook geweldig; HeldFood (held als health) de Toffe Peers (Peers 
als in het Engelse woord van naaste) en de Brave Burgers (ex- gedetineerden die hamburgers 
bakken).  
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In de categorie vrijwilliger voor volwassen is Henk Brouwer de winnaar. Hij is voorzitter van 
de Patiëntenraad Transfore, Lid (van het Dagelijks Bestuur) Centrale Cliëntenraad Dimence 
Groep, Lid van diverse werkgroepen o.a. Rookvrije Dimence Groep, HoogComplexe 
Beveiligde Zorg, Werving, Sociale Media etc. Henk is ambassadeur voor Transfore en voor 
het hersteltraject dat hij heeft gelopen. Hij schuwt het publieke domein niet om zich te laten 
zien en horen. Bovenal wil hij laten weten dat hij niet het delict is dat hij heeft begaan, maar 
mens. Mens, die mee wil doen en gegroeid is in de loop der jaren. Daarom is hem niets te 
gek; altijd bereid om te helpen en man van het eerste uur. Hij reist er grote afstanden voor. 
Daarmee is hij een echte vertegenwoordiger van alle patiënten van Transfore. 
 
GGZ-MAKELAAR PETER TEN HAVE OVER ZIJN OPSTART IN STAPHORST 
Sinds september heeft het GGZ Beraad twee GGZ-makelaars in dienst, die een dag in de 
week kwartiermaken in Staphorst en Zwartewaterland. Het project loopt door tot eind 2023. 
Vandaag stelt Peter ten Have zich voor. Hij is GGZ-makelaar in Staphorst. Peter was al 
kwartiermaker in Dalfsen. 
 
“Ik ben Peter ten Have (52) en ik mag graag wandelen met de hond. Ik werk momenteel in 
de gemeenten Dalfsen en Staphorst. In Dalfsen en Nieuwleusen hebben we een eetcafé 
opgezet en daarnaast ben ik opbouwwerker bij Saam Welzijn 
Door mijn ervaring de afgelopen jaren in de medezeggenschapsraad van de RIBW, 
projectleider van Talento Forza en mijn werkzaamheden bij Saam Welzijn denk ik dat ik een 
geschikte kwartiermaker ben. 
Ik ben hier in Staphorst begonnen met veel praten en veel kennismaken met alle relevante 
partijen en het gaan verkennen van de dorpen. Daar ben ik nu de vruchten van aan het 
plukken. Het gaat moeizaam, maar ik zie ingangen en ik ben hier ook hard mee bezig. Zelf 
zou ik graag sneller acties uitzetten, maar we hebben eerst iets op te bouwen. 
De inwoners van de gemeente wil ik op verschillende manieren laten merken en zien dat ik 
er voor ze ben. 
Het laten zien en van me laten horen is voornamelijk waar ik me de laatste tijd mee bezig 
heb gehouden. Ik hoop nu dat de inwoners zichzelf laten zien en horen.” 
Wordt vervolgd dus. 
 
LAATSTE NIEUWS: 26 PARTIJEN GAAN SAMENWERKEN VOOR VERKORTEN WACHTLIJST 
Zesentwintig partijen tekenden vorige week een samenwerkingsovereenkomst in de strijd 
tegen de ggz-wachtlijsten in Noordwest Overijssel. 
Proscoop, de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio Noordoost-Nederland, 
adviseert en ondersteunt de partijen bij de totstandkoming van het convenant en de verdere 
uitwerking ervan in de komende jaren. 
Proscoop was al enkele jaren bezig om partijen zich verantwoordelijk te laten voelen en te 
laten samenwerken.  
Nu is het dan toch zover dat diverse partijen rond (mentale) zorg, op het snijvlak van de 
eerstelijns hulpverlening, tot een samenwerkingsovereenkomst kunnen komen. Zo’n 26 
organisaties slaan de handen in één om de wachtlijstproblematiek binnen de geestelijke 
gezondheidszorg (ggz) terug te dringen.  
De gemaakte afspraken moeten ervoor zorgen dat mensen met mentale klachten sneller 
passende hulp en ondersteuning krijgen. 
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De druk op zorg en ondersteuning neem toe. Mensen met een ggz-verwijzing moeten vaak 
langer wachten dan wenselijk op passende hulp. Lang wachten heeft gevolgen voor de 
kwaliteit van leven van mensen. Denk hierbij aan zelfredzaamheid, relaties en zingeving. De 
samenwerkende partijen willen dit actuele probleem terugdringen. 
 
Ook de rest van de zorgketen kampt met hoge druk, bijvoorbeeld binnen huisartsen 
praktijken. Dit veroorzaakt problemen op lokaal niveau. Herinrichting en betere aansluiting 
tussen verwijzing, zorg en ondersteuning zijn noodzakelijke onderdelen van de aanpak. Dit 
nijpende vraagstuk vraagt om een oplossing, onder andere door meer focus op preventie en 
herstel, zodat (meer) zorg kan worden voorkomen. Bij mentale klachten spelen er vaak 
onderliggende oorzaken, waarvoor meer aandacht moet komen. 
 
De eerste stap richting de toekomst is gezet. Op dinsdag 15 november 2022 tekenden ggz-
aanbieders, huisartsen, welzijnsorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars in Noordwest 
Overijssel een samenwerkingsovereenkomst. Concreet gaan de partijen: 
• Eén centraal aanmeldpunt opzetten voor mensen met mentale klachten in de regio 
• Elkaar inzicht geven in de afzonderlijke wachtlijsten en gezamenlijk bekijken hoe vraag en 
aanbod beter bij elkaar gebracht kunnen worden 
• Acute geestelijke gezondheidszorg verbeteren en het versneld inzetten en afbouwen van 
zorg vóór en ná een dreigende crisissituatie. 
 
Het centraal aanmeldpunt sluit aan bij de ambities van het landelijke Integraal Zorgakkoord 
dat recent is gesloten, met name de ambitie om de samenwerking tussen sociaal domein, 
huisartsenzorg en ggz te versterken. Dit aanmeldpunt moet de toegankelijkheid van de ggz 
verbeteren en de wachttijden verminderen. Gemeenten zullen hierin een belangrijke rol 
krijgen aangezien zij verantwoordelijk zijn voor een stevige sociale basis en het bevorderen 
van gezondheid en preventie voor hun inwoners. 
 
De deelnemers aan de samenwerkingsovereenkomst zijn: Dimence, Mindfit, Transfore, 
Eleos, HSK, Tactus Verslavingszorg, Forte GGZ, PsyQ Zwolle, Prisma Psychologie, RIBW Groep 
Overijssel, Stichting WijZ, WerV, Dokter Bosman, Uw Psychiater, GGZ Centraal, Medrie, 
Gemeente Zwolle, Gemeente Kampen, Gemeente Zwartewaterland, Gemeente Dalfsen, 
Gemeente Steenwijkerland, Gemeente Staphorst, Gemeente Ommen, Gemeente 
Hardenberg, Zilveren Kruis en VGZ. Opvallend hierbij is dat de welzijnsorganisaties 
ontbreken. Waarschijnlijk zal de gemeente moeten regelen dat de opbouwwerkers ook bij 
het initiatief betrokken worden. 
 
Kortom; wordt vervolgd 
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