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Nu voor Later zelfstandig
verder
Wie voor bewindvoering of andere financiële zaken
de stichting Nu voor Later zoekt, moet voortaan niet
meer bij Ypsilon zijn. Dat hebben de besturen van
beide organisaties onlangs met elkaar afgesproken.
De stichting heeft inmiddels een officemanager
aangetrokken die werkt vanuit De Bakkerij in Leiden;
hetzelfde
gebouw
waar
ook
sociaal-juridisch
consulent Jody Sluijter kantoor houdt. De stichting
werd bijna 20 jaar geleden opgericht door
Ypsilonbelangenbehartiger
Guus
van den Berghe als antwoord op
de vraag van veel ouders hoe het
verder zou moeten met hun zieke
kind als zij er niet meer zouden
zijn. Vandaag de dag beheren vrijwilligers van de
stichting
voor
150
onderbewindgestelden
de
financiële zaken. De overgang hangt samen met het
streven van Nu voor Later om alle administratieve
zaken in eigen hand te hebben. Daarmee loopt de
stichting vooruit op een wetswijziging die binnenkort
in de Kamer zal worden behandeld waarmee
bewindvoerders aan strengere eisen moeten
voldoen.
bron: Ypsilon 2011-01-03 [bericht, id-nr 99179]
terug naar begin

Sectorrapport ggz 2010: 'Zorg
op waarde geschat'
Onlangs is het ‘Sectorrapport ggz 2010: ‘Zorg op
waarde geschat’ verschenen. Het rapport bevat de
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meest recente cijfers over de sector. In 2009 vonden in
de tweedelijns ggz, exclusief verslavings- en forensische
zorg, ruim een miljoen behandelingen plaats. In
vergelijking met 2008 is het aantal behandelingen met
8% gestegen. Een grote groep cliënten is voldoende
geholpen met een kortdurend zorgtraject: ruim 400.000
cliënten (42%) beëindigen hun behandeling binnen drie
maanden. Veruit het grootste deel van de cliënten
ontvangt een ambulante behandeling (90%). De
diversiteit in zorgvraag komt ook terug in de
problematiek.
Rapport:
http://www.ggznederland.nl/feiten-encijfers/sectorrapport-2010.pdf
bron: GGZ Nederland 2011-01-03 [bericht, id-nr 99180]
terug naar begin

Nederlands Kenniscentrum
Ouderenpsychiatrie naar
Trimbos-instituut
Vanaf 1 januari 2011 wordt het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) ondergebracht bij
het Trimbos-instituut. Het Trimbos-instituut wil door de
overname van het NKOP de toegankelijkheid en
kwaliteit van zorg aan ouderen met psychische
problemen verder verbeteren. Het
NKOP werd in 2003 opgericht. Het
NKOP verwierf in korte tijd een goede
naam als kennismakelaar binnen de
ouderenpsychiatrie. Na afloop van de
VWS-subsidie, financierden zes GGZ-instellingen drie
jaar het NKOP. De zes GGZ-instellingen die het NKOP
drie jaar lang subsidieerden, blijven als sponsor
betrokken bij het NKOP. Dit zijn:
Altrecht, GGZ
Drenthe, GGZ Eindhoven, GGZ inGeest, GGZ NoordHolland-Noord en Symfora groep. Door het NKOP onder
te brengen bij het Trimbos-instituut kan een breder
draagvlak worden verkregen voor het werk in de
ouderenpsychiatrie en wordt het NKOP niet gezien als
een aan een specifieke GGZ-instelling gelieerd instituut.
bron: Trimbos Instituut 2011-01-03 [persbericht, id-nr 99170]
terug naar begin

Ruim 90 gemeenten helpen bij
eigen bijdrage
Onze oproep aan gemeenten om ggz-cliënten te
compenseren voor verder inkomensverlies begint vrucht
af te werpen. Inmiddels reageerden ruim 90 gemeenten
positief! Dat aantal groeit wekelijks. Het is bekend dat
ruim 34% van de (zelfstandig wonende) ggz-cliënten
een inkomen op of onder het bestaans-minimum heeft.
Met alle aangekondigde bezuinigingen, de verhoging
van het eigen risico en het betalen van een eigen
bijdrage voor AWBZ-begeleiding, staat het schamele
inkomen van veel ggz-cliënten onder onverantwoord
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hoge druk. Per 1 januari 2010 moeten ggz-cliënten
namelijk voor begeleiding via de AWBZ een eigen
bijdrage betalen van maximaal € 17,50 per vier
weken bij een verzamelinkomen van € 22.222. Voor
mensen met een miniuminkomen of minder kan dat
op jaarbasis behoorlijk oplopen. In Nederland
ontvangen circa 66.700 ggz-cliënten tussen de 18 en
65 jaar AWBZ-begeleiding. Daarvan heeft 34% te
kampen met een ernstig inkomensverlies. Van de
430 gemeenten in Nederland reageerden: 91
gemeenten inmuiddels positief (stand per 04-012011); 9 daarvan bieden daarnaast ook een collectieve aanvullende zorgverzekering; 19 gemeenten
regeerden afwijzend; 1 daarvan biedt wel een
collectieve aanvullende zorgverzekering; 5 hebben
met het CAK de afgspraak dat cliënten de eigen
bijdrage niet hoeven te betalen; 125 gemeenten
hebben een ontvangstbevestiging gestuurd, maar
nog geen antwoord; 190 gemeenten hebben géén
ontvangstbevestiging of een antwoord gestuurd.
bron: Platform GGZ 2011-01-04 [bericht, id-nr 99235]
terug naar begin

Relatie tussen angstige overtuigingen en angststoornis
onderzocht
Mensen die lijden aan een angststoornis hebben
angstige overtuigingen zoals bijvoorbeeld `ik krijg
een hartaanval als ik mijn hart snel voel kloppen'.
Ook zij hebben uiteraard al vaak kunnen ervaren dat
hun angstige overtuigingen niet waar zijn. Immers,
iedereen heeft weleens hartkloppingen en daar is bij
de meeste mensen nooit een hartaanval op gevolgd.
Toch blijven mensen met een angststoornis sterk in
dit soort angstige overtuigingen geloven. Maartje
Vroling maakt in haar proefschrift duidelijk dat
mensen die lijden aan een angststoornis geneigd zijn
om informatie die betrekking heeft
op hun angst te beoordelen met
behulp van de vuistregel `wat ik
geloof is waar'. Deze impliciete
vuistregel voorkomt dat angstige
overtuigingen worden bijgesteld, zelfs als er
afdoende bewijs is dat ze onwaar zijn. Het is
overigens niet zo dat alleen mensen met een
angststoornis deze vuistregel gebruiken. Wanneer
het gaat om het beoordelen van informatie die
betrekking heeft op sterke overtuigingen, zoals
bijvoorbeeld `sporten is gezond', maakt vrijwel
iedereen gebruik van deze vuistregel. Vroling
concludeert dat mensen die deze vuistregel in sterke
mate toepassen langer vasthouden aan angstige
ideeën die onjuist blijken te zijn dan mensen met
een minder sterke neiging om deze vuistregel toe te
passen.
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bron: RUG RijksUniversiteit Groningen
id-nr 99176]

2011-01-04 [bericht,
terug naar begin

Regas trekt zich terug uit GGZaanbesteding
Regas B.V. heeft eind december besloten zich uit de
GGZ-aanbesteding terug te trekken. Het bedrijf blijft
nadrukkelijk wel actief voor GGZ-instellingen. Regas
richt zich met haar software REGAS primair op de
ondersteuning van de zorgprofessional en haar cliënten.
De GGZ-aanbesteding is uitgeschreven op een
totaaloplossing. Een dergelijke oplossing kan Regas met
haar sterke partners zeker realiseren. Voor Regas is de
nadruk in de tweede fase van het aanbestedingsproject
echter
meer
naar
administratieve
processen
verschoven. In de optiek van Regas komt hierdoor de
profilering van de kracht van REGAS, ongeacht de
uitkomst van de aanbesteding, in het gedrang.
bron: Regas BV 2011-01-04 [persbericht, id-nr 99178]
terug naar begin

Biomarker voorspelt PTSS bij
militairen
Nederlandse militairen waarvan witte bloedcellen voor
de missie veel stresshormoon-receptoren bevatten,
hebben na hun missie meer kans op symptomen van
posttraumatische stress. Dat schrijven onderzoekers
van het UMC Utrecht en de Militaire Geestelijke
Gezondheidszorg in het tijdschrift American Journal of
Psychiatry van januari 2011. Neuropsycholoog Mirjam
van Zuiden van het UMC Utrecht onderzocht ruim 450
soldaten die tussen 2005 en 2008 gedurende vier
maanden op missie naar Afghanistan vertrokken. Na
afloop van de missie bleken 34 soldaten veel
symptomen van posttraumatische stress te hebben. Bij
deze 34 soldaten analyseerde ze vervolgens diverse
bloedwaarden. Wat blijkt? Soldaten waarbij witte
bloedcellen voor hun uitzending meer stresshormoonreceptoren (de zogenaamde `glucocorticoid receptor')
bevatten, kampen na de missie 7,5 maal vaker met
symptomen van posttraumatische stress.
bron: UMC Utrechts Medisch
[persbericht, id-nr 99186]

Centrum

2011-01-04
terug naar begin

Mediazuil in separeerruimte bij
GGZ Friesland
Sinds kort hangt in de separeerruimte van een kliniek
van GGZ Friesland in Heerenveen een mediazuil. Dit is
een in de muur gebouwd scherm met touchscreen,
waarop patiënten informatie vinden over de behandeling
en begeleiding. Naast informatie kunnen cliënten in de
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separatieruimte ook ontspannen dankzij de zuil. Er
zitten bijvoorbeeld televisiekanalen op en spelletjes.
Het doel hiervan is om het verblijf in de
separeerruimte, wat op patiënten vaak een grote
impact heeft, prettiger te maken. “Dit type mediazuil
wordt ook in arrestantencellen van politiebureaus
gebruikt. Via contactpersonen bij de politie hebben
wij kennis gemaakt met de mediazuil."
bron: ZorgVisie 2011-01-05 [bericht, id-nr 99207]
terug naar begin

McKesson GGZ EPD App voor
iPhone en iPad
McKesson Nederland B.V. en Sharewire hebben een
overeenkomst gesloten voor het ontwikkelen van een
iPhone App die toegang zal geven tot het McKesson
EPD. Door de voortdurende druk op de kosten in de
GGZ sector is er in toenemende mate sprake van
ambulantisering van de zorg. De McKesson iPhone
App geeft de zorgverlener op elke locatie direct,
makkelijk en snel toegang tot de agenda van het
EPD waarbinnen ook tijdsregistratie en de daaraan
gekoppelde DBC afhandeling plaatsvindt. Tevens
biedt de iPhone App toegang tot relevante delen van
het dossier.
bron: McKesson Nederland BV
id-nr 99194]

2011-01-05 [persbericht,
terug naar begin

Weer meer ghb-verslaafden in
2011
Novadic-Kentron, instelling voor verslavingszorg,
verwacht dit jaar opnieuw veel meer cliënten met
een ghb-verslaving aan de poort te
krijgen. Nu al is sprake van een
grotere vraag dan de instelling
aankan.
Verdergaande
bezuinigingen treffen ook deze instelling.
Novadic-Kentron zet volgens Roel
Hermanides, lid van de Raad van
Bestuur van de instelling alle zeilen bij door de duur
van (crisis-)opnames zo kort mogelijk te houden en
door het regulier gebruik door verslaafden te
stabiliseren tot er mogelijkheid is voor een geplande
opname. De exacte cijfers zijn nog niet bekend,
maar in 2010 behandelde Novadic-Kentron een
aanzienlijk groter aantal ghb-verslaafden dan in
2009.
bron: BN/De Stem
99205]

2011-01-05 [krantenknipsel, id-nr
terug naar begin
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Zorginstellingen halen te weinig
rendement uit hun projecten
Zorginstellingen zijn tevreden over projectresultaten en
kwaliteit, maar halen te weinig rendement uit hun
projecten. Dit concluderen Carolijn Ploem en Debora
Strijbos van organisatieadviesbureau Twynstra Gudde
Adviseurs en Managers op basis van onderzoek onder
300 Nederlandse zorginstellingen. Het onderzoek geeft
aan dat projecten volgens bijna 90% van de
respondenten in de toekomst steeds belangrijker
worden voor het goed functioneren van zorginstellingen.
De respondenten (70%) zijn tevreden over het
eindresultaat en de kwaliteit, het
probleem zit in het teveel aan geld
en tijd dat de instellingen aan het
resultaat kwijt zijn, en dit drukt op
het rendement. Allereerst is er een
gebrekkige instellingsbrede sturing
en beheersing. Bovendien geeft 65% aan dat bij de
projecten een businesscase ontbreekt. Het resultaat is
er wel, maar blijkt niet altijd rendabel. En instellingen
geven aan dat zij niet beschikken over de juiste
methodieken en technieken. Verder is er weinig
rendement omdat zorgprofessionals zoals artsen en
verpleegkundigen
nauwelijks
betrokken
zijn
bij
verbeterprojecten, en dat terwijl alle projecten het
primaire zorgproces raken.
bron: Twynstra Gudde Management Consultants 2011-01-05
[bericht, id-nr 99208]
terug naar begin

Werknemers GGZ WNB knarsetandend akkoord met sociaal
plan
Vakbonden en GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ
WNB) hebben een akkoord bereikt over een sociaal plan
voor de 151 medewerkers die daar hun baan verliezen.
‘Het resultaat is mager, maar meer zat er niet in.’ Half
januari beslist de bank of zij nog doorgaat met de
financiering. Medewerkers van GGZ WNB die te horen
hebben gekregen dat ze boventallig zijn, krijgen tot 1
maart de tijd om ander werk te zoeken. Per werknemer
is 2500 euro beschikbaar voor begeleiding naar ander
werk. ‘Een mager resultaat’ , zegt onderhandelaar Peer
Meesters van NU’91.
bron: psy.nl 2011-01-05 [bericht, id-nr 99227]
terug naar begin

Subsidieverzoek Iriszorg
afgewezen
Het college van Lelystad heeft besloten het
subsidieverzoek van Iriszorg ten behoeve van de
begeleid wonen voorziening af te wijzen. Samen met
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Iriszorg en andere instellingen wordt bekeken welke
mogelijkheden er zijn voor begeleiden en opvangen
van mensen die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig
hebben.
Iriszorg
is
een
organisatie
voor
verslavingszorg
en
maatschappelijke
opvang.
Iriszorg biedt preventie, zorg, opvang, behandeling,
begeleiding, dagbesteding en reclassering aan op
zestig locaties in Gelderland, een deel van Overijssel
en Flevoland.
bron: Gemeente Lelystad
99197]

2011-01-05 [bericht, id-nr
terug naar begin

week

02

Het GGZWeekJournaal wordt uitgebracht
door de
Captise te Waddinxveen
www.captise.nl

3 jan 11 – 10 jan 11

Nederland en het Landelijk bureau vermiste personen.
Zij pleiten ervoor dat ouderen met dementie een chip in
hun kleding moeten krijgen, zodat ze bij vermissing
gemakkelijker zijn op te sporen. De GPS-chip die Vilans
gaat testen is een buitenlands product dat in een
kledingstuk wordt verwerkt. Het is speciaal ontwikkeld
om iemand met dementie te laten opsporen door één
van zijn of haar familieleden of door een verzorgende.
Hiermee wijkt het af van andere GPS-producten op de
Nederlandse markt, die vaak groot en prijzig zijn. Meer
informatie is te vinden op www.vilans.nl/domotica.
bron: ZorgVisie 2011-01-10 [bericht, id-nr 99253]
terug naar begin

Ouders Heerde voorgelicht
over alcohol en drugs
Tactus Verslavingszorg houdt de komende weken
weer een oudercursus alcohol en drugs. Zo hoopt
men de communicatie tussen ouder en kind te
verbeteren.
De
cursus
bestaat
uit
twee
bijeenkomsten.
bron: De Stentor
99219]

2011-01-06 [krantenknipsel, id-nr
terug naar begin

Gegevens Centrum Maliebaan
op straat
Door een fout bij Centrum
Maliebaan zijn gegevens van
cliënten op straat beland. Een
medewerker van de Utrechtse
verslavingskliniek
stuurde
een
email naar ruim honderd clienten.
Die
konden
vervolgens
elkaars
namen
en
emailadressen zien. Centrum Maliebaan spreekt van
een onvergeeflijke fout en heeft excuses gemaakt
bron: RTV Utrecht 2011-01-07 [bericht, id-nr 99230]
terug naar begin

Ariëtte van Reekum in bestuur
GGz Breburg
Ariëtte van Reekum is per 1 mei 2011 benoemd tot
lid van de raad van bestuur van GGz Breburg. Ariëtte
van Reekum is de opvolgster van Jan Tromp, die op
31 maart 2011 de organisatie zal verlaten.
bron: Zorgmarkt.nl 2011-01-07 [bericht, id-nr 99233]
terug naar begin

Vilans test GPS voor mensen
met dementie
Vilans test de komende maanden het gebruik van
een GPS-chip voor het terugvinden van mensen met
dementie. Dit sluit aan bij de wensen van Alzheimer
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