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‘IN DE BASIS GAAT HET OOK 
OVER VERTROUWEN’ 

‘Het begint met de blik naar binnen 

richten’. Aan het woord is Lia Broersen, 

projectleider van het ‘wachttijdenproject’. 

Dat deed ze samen met collega’s van 

aanmelding, de zorgadministratie en 

behandelteams. ‘Dat is best spannend: je 

gaat kijken naar hoe processen lopen en je 

weet van tevoren niet wat je tegenkomt. 

Je merkt echter dat iedereen doordrongen 

is van het probleem en ermee aan de 

slag wil. Elke medewerker is heel open en 

eerlijk geweest, durfde kritisch naar het 

eigen handelen te kijken en is enthousiast. 

Dat zijn belangrijke voorwaarden als we 

verandering teweeg willen brengen.’

Best gek 

In werksessies werd onder de loep 

genomen welke route een patiënt 

doorloopt nadat de huisarts hem bij ons 

heeft aangemeld. Wat het meest opviel? 

‘Heel cru gezegd: een patiënt is pas 

een mens als hij bij ons aan tafel zit. Ik 

bedoel daarmee dat we pas persoonlijk 

contact met een patiënt hebben als hij in 

behandeling komt. En dat is eigenlijk best

gek.’

Wat ook bleek uit dat onderzoek: het 

aanmeldproces is opgeknipt in drie 

delen. Een verwijzing komt als eerste 

bij aanmelding terecht. Daar doen ze, 

op basis van de ‘papieren’ informatie 

de screening en valt de beslissing over 

waar een patiënt het beste behandeld 

kan worden. Vervolgens regelt de 

zorgadministratie het administratieve 

proces in en komt de aanmelding bij 

de behandelteams terecht. Die in 

sommige gevallen de aanmelding 

nog eens toetsen in hun eigen 

indicatiecommissie. ‘Tijdens één 

van de werksessies concludeerde 

een behandelaar dat we soms 

drie keer de triage doen: bij de 

voordeur, in het behandelteam 

en bij de intake eigenlijk 

nog een keer. Daar blijkt 

soms dat de patiënt alsnog 

doorverwezen moet worden. Dan heeft 

iemand drie maanden gewacht op een 

intake bij het ene team en vervolgens kan 

het zijn dat er bij het andere team weer 

een wachttijd is.’

Van elkaar leren

Dergelijke verhalen zijn er volop, ook 

onder invloed van een veranderde focus 

binnen GGZ Friesland. De problematiek 

is complexer, patiënten hebben 

ernstige psychiatrische 

aandoeningen en 

steeds vaker 

een 

Tijdens de eerste editie van Last Man Standing op 24 juni 2017 klommen meer dan 
110 mensen op een paal in het Markermeer om daar zes uur lang te blijven staan. Ze 
stonden symbool voor de mensen op de wachtlijsten in de ggz. Die lijsten zijn lang, te 
lang. Onacceptabel volgens directie en bestuur van GGZ Friesland. Maar hoe zorgen 

we ervoor dat die wachtlijsten een stuk korter worden?

‘We zouden bij 

alles wat we doen 

de patiënt als 

uitgangspunt 

moeten nemen’

dubbele diagnose. ‘We zijn een andere 

organisatie geworden waar we zelf nog 

niet goed op zijn ingericht’, is een veel 

gehoorde reden. De strakke inrichting van 

zorgprogramma’s met duidelijke schotten, 

helpt ook niet mee. ‘We zien dan ook dat 

in teams waar die zorgprogrammering 

minder aan de orde is, een aantal zaken 

beter lopen. Gelukkig zagen we ook veel 

goed gaan, waardoor we denken dat 

teams van elkaar kunnen leren’, 

aldus Lia.

Vertrouwen

Zijn onze eigen ‘schotten’ de reden van 

dubbel werk? ‘In de basis gaat het ook 

over vertrouwen. Geen diepgeworteld 

akelig soort wantrouwen, maar meer dat 

we elkaar niet helemaal vertrouwen. Dat 

begint al bij de huisarts. De één maakt 

een uitgebreide situatiebeschrijving, de 

ander doet het met de woorden ‘graag 

uw behandeling’. En op basis van die 

informatie moet je een beslissing nemen. 

Soms bel je dan nog met de huisarts voor 

meer informatie. Meerdere medewerkers 

vroegen zich tijdens de werksessies af 

waarom we niet met de patiënt en wél 

met de huisarts bellen.’

Eerder contact

Dat kan twee belangrijke voordelen 

hebben: De triage verloopt 

soepeler, omdat je een patiënt 

zelf om waardevolle informatie 

kunt vragen én de patiënt 

heeft in een veel eerder 

stadium al contact met 

GGZ Friesland. ‘Daarna 

volgt er een mooie en 

vriendelijke brief waarin 

we iemand welkom heten 

bij GGZ Friesland. We geven de patiënt 

toegang tot het patiëntportaal, waar 

een welkomstmodule of bijvoorbeeld 

een module ‘Stoppen met piekeren’ klaar 

staat. Dan is een patiënt alvast bezig 

voordat de echte behandeling begint.’

Ga samenwerken

Alle wachttijden wegpoetsen, lukt 

misschien niet, maar wachttijden 

verkorten kan wel. Er moet nog veel 

gebeuren, maar Lia heeft er vertrouwen 

in: ‘Dankzij alle betrokken medewerkers 

ligt er nu een rapport met waardevolle en 

mooie aanbevelingen. De belangrijkste? 

Ga samenwerken: breng de mensen 

van aanmelding, zorgadministratie 

en behandelteam samen in een 

aanmeldteam. Doe samen de triage in 

de vorm van een basisintake. Dan ziet 

de patiënt snel een behandelaar en 

gaat het aanmeldproces makkelijker en 

sneller. Lia tot slot: ‘Het zou mooi zijn als 

specialistische zorgprogramma’s ook meer 

de samenwerking zoeken en we bij alles 

wat we doen de patiënt als uitgangspunt 

nemen. Want uiteindelijk is dat wat we 

allemaal willen.’  

Lia
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‘We doen soms drie 

keer de triage: bij de 

voordeur, in het team 

én bij de intake’


