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Nieuwsbrief september 2022 
 

Ypsilon afd. Eindhoven & de Kempen. 

De thema-avond van 13 september is in het BadLab op het terrein van de Grote Beek!! 

__________________________________________________________________________ 

Voor de jaarplanners: 

De regioavonden van Ypsilon afd. Eindhoven & de Kempen in 2022 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

13 september 

11 oktober  

8 november 

13 december 

 

Inleveren kopij 

Inleveren kopij voor het volgende regioblad: voor 26 september 2022. 

OlgaMariaBerger@gmail.com  (nieuw mailadres!!!) 

 

Redactioneel 

 
Het was wat je noemt een hete zomer. Echt bruin ben ik niet geworden, want in de zon 

zitten… Nee! Maar, we konden wel weer op stap. Ik hoop dat jullie daar net als ik van 

genoten hebben.  

We beginnen vol goede moed aan het nieuwe seizoen en hopen dat corona niet meer van zich 

laat horen. En we hebben een schitterend begin! Op onze eerste thema-avond komt psychiater 

Willy Garenfeld een lezing geven. Hij heeft ons al een keer bijgepraat over de werking van 

medicijnen en dat was een heel interessante avond. Voor het eerst heb ik toen begrepen 

waarom antipsychotica bijwerkingen geven. Ook nu zal hij onder meer over medicatie praten.  

Zelf ben ik nog niet in het BadLab geweest. De filmavond van juni heb ik overgeslagen 

omdat ik met mijn zus in Schotland was maar ik hoor dat het BadLab veel gezelliger is dan 

het Inspiratiecentrum.. We kunnen ook deze keer in onze nieuwe ’hoofdlocatie’ terecht. 

Ik hoop jullie allemaal te zien op 13 september. 

 

Olga Berger 
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Uitnodiging thema avond 13 september 

Locatie: BadLab, Dr.Poletlaan 72a, 5626 ND Eindhoven. 

  Landgoed ‘De Grote Beek’, hoofdingang aan de Boschdijk te Eindhoven. 

Parkeren: De richting naar parkeerterrein 12b en BadLab  wordt met Ypsilonbordjes 

 aangegeven. Raadpleeg desgewenst de plattegrond die bij de vorige 

Nieuwsbrief van juni was bijgevoegd (bewaarexemplaar). 

Aanvang: 19.30 uur 

Thema: dr.Willy Garenfeld over werking en bijwerkingen van antipsychotica 

 Avondvoorzitter: Olga Berger 

___________________________________________________________________ 

Diensten FACT-/POD-teams  

De FACT-teams en de POD-teams zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur 

bereikbaar op telefoonnummer 040-410 04 51. 

Wanneer er in geval van nood en/of dreigende crisis buiten deze tijden hulp nodig is kan er 

contact worden opgenomen met de huisarts/huisartsenpost of de crisisdienst.   

Soms zijn er met name in de weekenden problemen met de bezetting van de telefoon bij de 

diensten. Bij een echte crisis is dan 112 een uiterste mogelijkheid. 

Wanneer inzet in het weekend nodig is, zullen de teams meer gebruik maken van IHT GGzE. 

Om meer crisissen te voorkomen werken de FACT-/POD-teams in het weekend enige uren 

door en bezoeken cliënten die in crisis dreigen te raken, zodat wat er door de week is bereikt 

om de crisis te voorkomen, tijdens het weekend niet verloren gaat.  

Pod-team: Peer-supported open dialogue-team 

FACT-team: Flexible assertive community treatment-team 

IHT GGzE: Intensive home treatment van Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en omgeving. 

 

Uitnodiging thema-avond 13 september 

Op 13 september aanstaande spreekt Willy Garenfeld op de regioavond van Ypsilon afd. 

Eindhoven & de Kempen in het BadLab van GGzE. Willy Garenfeld was eerder bij ons te 

gast en heeft toen voor een zeer interessante avond gezorgd waar we nog met plezier aan 

terugdenken. Hij werkt als Ouderenpsychiater en opleider bij GGz Breburg en heeft in het 

verleden ook binnen GGzE Ouderen gewerkt. Van origine is de heer Garenfeld chemicus en 

ook nog steeds als docent Farmacologie verbonden aan diverse opleidingen.  
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Het onderwerp: wat is een psychose, wat zijn de symptomen, welke mechanismen spelen er? 

Wat zijn antipsychotica: soorten, werkingen en bijwerkingen.  

En uiteraard kunnen we in gesprek gaan tijdens en na de inleiding. 

Kortom: het belooft weer een heel interessante avond te worden! Reserveer deze avond nu 

alvast in uw agenda. Wij zien u graag op dinsdag 13 september in het BadLab! 

Het bestuur. 

_____________________________________________________ 

Verslag filmavond van 14 juni. 

Het was de eerste keer dat de regioavond is het vernieuwde BadLab werd gehouden. De zon 

die op het projectiescherm scheen zorgde voor enige vertraging. 

Eerst stonden we stil bij het overlijden op 8 juni 2022 van Joke de Haas,  de oprichtster van 

het Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant. Joke is hiermee in de tachtiger jaren in de eigen 

huiskamer gestart. We hebben aan haar veel te danken. 

Het Zelfhulpnetwerk geeft kernachtig aan waarvoor zij staan: 

• Zoek steun bij jezelf en lotgenoten 

• Je staat er niet alleen voor 

• Voor iedereen is er een zelfhulpgroep 

De in Woensel gevestigde locatie biedt ondersteuning aan zo'n 120 zelfhulpgroepen op het 

gebied van geestelijke en lichamelijke gezondheid. www.zelfhulpnetwerk.nl 

Film 

Daarna keken we naar de prachtige verfilmde roman van Griet op de Beeck waarin 5 

familieleden goed met elkaar proberen om te gaan. Door geruzie lukt dat maar steeds niet. 

Eva probeert, zoals ze ook in haar professionele leven doet, te ondersteunen waar ze kan. 

Uiteindelijk raakt ze zelf mentaal totaal uitgeput. 

Iedereen doet zijn/haar best en toch lukt het niet om elkaar voldoende te steunen. Herkenbaar? 

 

Piet van der Linden 

 

Regionale Doorzettingsmacht laatste reddingsboei voor wie tussen wal en 

schip valt  

Begin dit jaar stonden 40.000 mensen met psychische klachten langer dan 14 weken op een 

wachtlijst. Een aantal van hen valt nog dieper tussen de wal en het schip en krijgt helemaal 

geen passend zorgaanbod aangeboden. De Regionale Doorzettingsmacht, een nieuw 

escalatiemodel, dwingt partijen een oplossing te vinden. Doen zij dit niet, dan hakt in het 

uiterste geval de minister voor Langdurige Zorg en Sport de knoop door. 

Zorgverzekeraars en instellingen proberen al langer en op meer manieren cliënt en zorg 

sneller en efficiënter bij elkaar te brengen. Zorgverzekeraars zetten ‘zorgvinders’, 

‘zorgcoaches’ of een ‘zorgzoeker’ in. Verschillende namen voor wachtlijstbemiddeling in een 
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poging te voldoen aan de landelijke wachttijdnormen. Vanuit de instellingen zagen twee jaar 

geleden de zogenoemde ‘transfertafels ggz’ het levenslicht. In dit overleg bekijken 

zorgaanbieders in de regio gezamenlijk hoe vraag en aanbod beter en sneller bij elkaar 

gebracht kunnen worden. Een goed idee van voormalig staatssecretaris Blokhuis, maar tot nu 

toe heeft ook deze aanpak weinig effect op de lengte van de wachtlijsten. De 

wachtlijstproblematiek lijkt een veelkoppig monster dat lastig te bedwingen is. 

 

Passend zorgaanbod 

De vraag is dan ook in hoeverre de Regionale Doorzettingsmacht (RDM) die vanaf 1 mei van 

start is gegaan, kan helpen. Wordt hier niet opnieuw het wiel uitgevonden met nieuwe 

bureaucratie tot gevolg? Guus van Bork, voorzitter van de Landelijke stuurgroep van de 

Ontwikkelagenda Toegankelijkheid en Wachttijden ggz, denkt van niet. “De RDM is geen 

vervanging van de bestaande aanpak”, stelt hij. “Cliënten zullen - net als nu - eerst bij de 

wachtlijstbemiddeling van hun zorgverzekeraar moeten aankloppen voor het vinden van 

passende zorg. Pas als dat niet lukt, komt de Doorzettingsmacht in beeld.” 

Ook Marjolijn Vreeswijk, die als bestuurder van MeerGGZ is aangeschoven binnen de 

stuurgroep, benadrukt dat dit escalatiemodel is bedoeld voor ‘mensen die rond blijven 

zwerven’. “Het is echt een vangnet achter het eerste vangnet, onze transfertafels, om een 

cliënt zo snel mogelijk van een plek te voorzien. Een groot pluspunt is dat mensen er nu altijd 

iemand op kunnen aanspreken als zij geen zorg krijgen.” 

Ook voorzitter Van Bork die de zorgverzekeraars in de stuurgroep vertegenwoordigt, vindt 

het een vooruitgang dat iemand nu voor het eerst aan de bel kan trekken als dat nodig is. 

“Binnen de RDM hebben verzekeraars en aanbieders duidelijke werkafspraken vastgelegd 

over de samenwerking, waardoor er een stok achter de deur is om dingen wel mogelijk te 

maken.” 

 

Escalatietreden 

Het model achter de RDM bestaat uit vier escalatietreden, bedoeld om de situatie op te lossen 

of op te schalen als er geen passend zorgaanbod is. Eerst kijken de behandelaars via de 

transfertafels of er elders in de regio plaats is. Als dit niet werkt, komt de zorgvraag buiten de 

regio aan de orde bij de regiotafels hoogcomplexe ggz. Lukt het hier ook niet, dan komt de 

casus op het bord van de bestuurders te liggen en zullen alle betrokken partijen samen een 

besluit moeten nemen. Komen zij er ook op dit niveau niet uit, dan treedt trede vier in 

werking en zal minister Helder zorgen voor een behandelplek. 

Van Bork verwacht niet dat het zover zal komen. “De praktijk moet het uitwijzen, maar zo 

over de duim, verwacht ik dat 80% van de aanvragen in trede één wordt opgelost. Als het in 

trede drie nog niet is gelukt, ligt het probleem niet meer op een operationeel niveau. Dan 

moeten bestuurders bekijken welke achterliggende mechanismen een oplossing in de weg 

zitten. Dat kunnen bijvoorbeeld perverse financiële prikkels zijn of knelpunten die wij als 

zorgverzekeraars in de zorginkoop ervaren. Ook de minister zal hier op sturen en niet zomaar 

een instelling aanwijzen.” 

 

Leermodel 

“Als MIND pleiten wij al jarenlang voor een doorzettingsmacht die mensen moet helpen die 

vastlopen in het systeem”, zegt Nic de Vos de Wael namens de belangenbehartiger van 

cliënten en hun naasten. “Uiteindelijk heeft het ministerie van VWS alle partijen bij elkaar 

gebracht en is de RDM in een aantal ‘whole system in the room’-sessies uitgewerkt.” 
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Er zijn nog steeds mensen met complexe psychische problemen die nergens terechtkunnen of 

voor wie er helemaal geen passende zorg is, vervolgt hij. Vos de Wael denkt dat het zeker om 

enkele honderden personen gaat. “De precieze aantallen kennen wij niet, maar zullen wij 

weten als de RDM in werking treedt. Ik beschouw de Doorzettingsmacht dan ook als een 

leermodel. Ik verwacht dat wij gaandeweg de treden steeds minder nodig hebben en iedereen 

uit zichzelf de druk voelt om tot een oplossing te komen.” 

 

Incidenten 

Ook Marjolijn Vreeswijk geeft aan niet te weten om hoeveel mensen het gaat. “Er wordt 

gesproken over een groep die vanwege een combinatie van zorgvragen niet via de 

gebruikelijke weg op de juiste plek terechtkomt. Vinden zij niet de goede kanalen? Waar 

lopen zij vast? Wij hebben nu nog geen idee of het hier om incidenten gaat of om een groot 

aantal. Door de RDM in praktijk te brengen zullen we dat ontdekken. Ik vind overigens dat 

wij, waar mogelijk, niet te snel naar dit middel moeten grijpen. Als het kan, zie ik liever dat 

zorgverzekeraars of vertegenwoordigers rechtstreeks contact opnemen met de zorgaanbieder.” 

Vos de Wael verwacht, zoals eerder gezegd, dat het om meer dan incidenten gaat. “Er zijn 

nog steeds mensen die zich bij ons melden, omdat zij niet bij een instelling terechtkunnen. De 

ggz is te gespecialiseerd en in te veel hokjes opgedeeld. Sommige mensen passen daar niet in. 

En dan zijn er situaties waarin behandelaren zich echt geen raad weten, maar terughoudend 

zijn om andere expertise in te schakelen. Dit zijn impasses die we met de Doorzettingsmacht 

hopelijk kunnen doorbreken.” 

 

Cliëntondersteuner 

Een groot voordeel van de RDM, waar de achterban van MIND zeker tevreden over kan zijn, 

is dat iemand zich kan laten bijstaan door een onafhankelijke cliëntondersteuner, zegt hij in 

zijn vervolg. Deze hulpverleners krijgen hierdoor meer armslag om de casus van hun cliënt 

aan te kaarten. Als het echt nodig is, kunnen zij een zaak doorzetten naar de volgende trede 

van de escalatieladder. Vos de Wael erkent dat het extra kennis en expertise van hen vergt om 

hier ook handen en voeten aan te geven. “Wij bekijken nu samen met het ministerie van VWS 

en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hoe wij de cliëntondersteuners hiervoor 

moeten toerusten. Eind deze maand hopen we daarvoor met een pilot in vier gemeenten te 

starten.” 

Het is geen verplichting om een cliëntondersteuner in te schakelen, verzekert de 

woordvoerder van MIND. “Als iemand een heel goede band heeft met bijvoorbeeld zijn POH-

GGZ, kan deze de cliënt op verzoek ook bijstaan. De cliëntondersteuner ligt alleen meer voor 

de hand omdat die persoon echt onafhankelijk kan werken.” 

 

Meerwaarde 

Behalve bestuurder is Vreeswijk ook zorgverlener. “Ik zie in de praktijk dat het traject om 

zorg te krijgen voor mensen met een complexe zorgvraag ingewikkeld is. Een onafhankelijk 

cliëntondersteuner die naast iemand staat, kan dan zeker helpen. De vraag is ook nu hoeveel 

ondersteuners er nodig zijn en of zij beschikbaar zijn.” 

Al met al denkt zij wel dat de RDM meerwaarde kan hebben voor de mensen om wie het gaat.  

Lees a.u.b. verder op pagina 6!! 
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“Cliënten moeten dan wel weten dat deze mogelijkheid er is. Aan ons dan ook de taak om de 

communicatie rond de RDM goed op orde te krijgen. Maar uiteindelijk hoop ik dat dit nieuwe 

escalatiemodel niet vaak nodig zal zijn en dat we de zorg menselijk houden. Gewoon even 

bellen met de zorgaanbieder is vaak eenvoudiger en sneller.” 

 

Handreiking Regionale Doorzettingsmacht 

Verder lezen? De afspraken tussen het ministerie van VWS en de partijen vertegenwoordigd 

in de landelijke Stuurgroep Wachttijden in de ggz (ZN, MIND, de Nederlandse ggz, 

MeerGGZ, Sociaal Werk Nederland, VNG, LHV en InEen) staan in de handreiking Regionale 

Doorzettingsmacht. Meer info: https://wegvandewachtlijst.nl. 

RDM: regionale doorzettingsmacht 

VWS: volksgezondheid, welzijn en sport 

POH GGZ: praktijkondersteuning huisartsen geestelijke gezondheidszorg 

ZN: zorgverzekeraars Nederland 

VNG: vereniging Nederlandse gemeenten 

LHV: landelijke huisartsenvereniging 

 


