
Het Topklinisch Centrum Lichaam, 
Geest en Gezondheid (CLGG) 
Het Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG) behandelt 
patiënten vanaf 18 jaar die kampen met een combinatie van lichamelijke en 
psychische klachten. Het is hoogspecialistische zorg. In 2014 kreeg het CLGG 
het keurmerk Top GGZ, recent is dit keurmerk verlengd voor 4 jaar. Binnen 
het team is plaats voor een psychiater en een klinisch psycholoog. We spra-
ken met Jonna van Eck van der Sluijs (psychiater) en Gabriela Sempértegui 
(GZ-psycholoog) over hun werk binnen het CLGG.

Patiënten die worden aangemeld bij 
het CLGG hebben gemiddeld al 7 
jaar behandeling elders gehad. “Dit 
heeft niet tot verbetering geleid”, 
vertelt psychiater Jonna van Eck van 
der Sluijs. Bij het CLGG merken ze 
soms dat de patiënt bij binnenkomst 
argwanend is. “Patiënten voelden zich 
vaak niet gezien of gehoord in hun 
eerdere behandelingen. Ze hebben 
zich niet serieus genomen gevoeld”.
Nadat een patiënt is aangemeld, 

volgt een intake waarbij naar allerlei 
factoren wordt gekeken. Het is ook 
mogelijk dat een patiënt het CLGG 
raadpleegt voor een second opinion. 
Jonna vertelt: “We kijken bij de 
intake en second opinions heel breed. 
Patiënten krijgen een algemene 
intake, psychiatrisch onderzoek, 
psycho-diagnostisch onderzoek, 
neuropsychologisch onderzoek en 
somatisch onderzoek”.

Uitbreiding team
Het team van het CLGG is zeer 
divers samengesteld. “Ons team 
bestaat uit drie psychiaters, 
twee GZ-psychologen, vijf 
basispsychologen, senior 
verpleegkundige, psychomotorische 
therapeut, somatisch specialist en 
een arts-assistent. Ook hebben we 
onderzoekers en stagiaires”, vertelt 
Gabriela Sempértegui. Het CLGG 
biedt derdelijns, hoogspecialistische 

zorg aan.
Vanwege groei van het centrum 
is er behoefte aan een psychiater 
en een klinisch psycholoog. ‘’We 
zoeken nieuwe collega’s die affiniteit 
hebben met zowel de doelgroep als 
met de uitdagingen van het bieden 
van hoogspecialistische zorg”, aldus 
Gabriela.

De nieuwe collega’s moeten aan een 
aantal eisen voldoen. ‘’Allereerst 
moet iemand goed multidisciplinair 
samen kunnen werken en om kunnen 
gaan met complexe problematiek. 
Daarnaast is het belangrijk om 
goed samen te werken met de 
ketenpartners (verwijzers)’’, vertelt 
Jonna. Gabriela vult aan: “Het zou 
fijn zijn als de nieuwe collega ook 
een kartrekker is. Iemand met ideeën 
voor ontwikkelingen. Iemand die 
een leidende rol neemt en die houdt 
van een uitdaging. Van complexe 
casuïstiek en complexe patiënten. 
Wat we belangrijk vinden in het 
team is dat de lijntjes kort zijn, dat er 
gelijkwaardig contact is.’’

De functie van psychiater of klinisch 
psycholoog kan ook gecombineerd 
worden met de functie van manager 
behandelzaken. Het centrum werkt 
nauw samen met Tilburg University. 
Naast intake, second opinions, 
consultaties, en deelbehandelingen 
vormt wetenschappelijk onderzoek 
een belangrijk onderdeel van het 
CLGG.

Top GGZ
Sinds 2014 draagt het CLGG het 
keurmerk Top GGZ. Om dit keurmerk 
te krijgen, zijn er drie pijlers van 
belang. Jonna legt uit: “Allereerst gaat 
het om derdelijns hoogspecialistische 
GGZ. Daarnaast zijn er innovatieve 
behandelingen voor de doelgroep. 
Tot slot gaat het om het uitvoeren van 
wetenschappelijk onderzoek. Het 
gaat om de samenhang tussen de drie 
pijlers. Ook is het belangrijk om aan 
kennisdeling te doen, denk hierbij 
aan symposia of workshops voor de 
ketenpartners.” Jonna en Gabriela 
zijn allebei gepromoveerd aan de 
universiteit van Tilburg. Bij het CLGG 
is het mogelijk om patiëntenzorg 
met wetenschappelijk onderzoek te 
combineren. 

Het CLGG werkt bovenregionaal. 
Er komen mensen uit heel 
Nederland. “Patiënten voor wie de 
reistijd acceptabel is, komen voor 
behandeling. Wanneer de reistijd te 
lang is of het reizen te belastend, dan 
komen patiënten voor een second 
opinion. Op basis van diagnostiek 
volgt dan een advies. Met dat advies 
gaan ze vervolgens terug naar de 
verwijzer en kan de zorg in de eigen 
regio worden vormgegeven,” vertelt 
Jonna.

Kwaliteit van leven
Dat een patiënt niet van de een op 
de andere dag verandert, spreekt 
voor zich. Gabriela: “Het kost tijd. 
Maar als die stappen gezet worden, 

dan zie ik hoeveel we betekenen. 
Daar doen we het voor. Het betekent 
heel veel, niet alleen voor de patiënt, 
maar ook voor systeem eromheen 
zoals partner en gezin.” Jonna: “Het 
zijn patiënten die al heel lang overal 
geweest zijn, maar waar we echt 
nog  bij een aanzienlijk deel van 
de patiënten herstel zien. Niet altijd 
volledig herstel, het kan ook gaan 
om gedeeltelijk herstel waarbij de 
kwaliteit van leven duidelijk verbeterd 
is ondanks dat een deel van hun 
klachten aanwezig blijft.”
Het gaat heel erg om het gehoord 
worden en serieus genomen worden. 
Jonna: “Via shared decision making 
stellen we een behandelplan op. 
Dit betekent dat ze samen met hun 
behandelaar doelen formuleren 
waaraan ze willen werken’’. Gabriela 
noemt het bieden van veiligheid een 
belangrijk punt: “Het zijn patiënten 
die al  veel nare ervaringen hebben 
binnen de zorg. Ik vind het ook een 
taak van ons om een herstellende 
ervaring en hoop te bieden. Daar ligt 
onze kracht. We horen dat vaak terug 
van patiënten. Dat het hier anders is. 
Hier ben je aan het goede adres, je 
wordt met respect behandeld, serieus 
genomen”.

“Het kost tijd. Maar als die stappen gezet worden, 
dan zie ik hoeveel we betekenen. Daar doen we 
het voor. Het betekent heel veel, niet alleen voor 
de patiënt, maar ook voor systeem eromheen zoals 
partner en gezin.” 


