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Dongen

Breda
Tilburg

Ook 2021 stond weer in het teken van de COVID-19 pandemie. De afwisse-

lingen tussen lockdown en versoepelingen hadden een grote invloed op de 

organisatie en het dagelijks werk. Het heeft ons,  samen met de ggz-sector, 

veel tijd en moeite gekost om de overheid ervan te overtuigen dat kwetsba-

re ggz-cliënten ook met prioriteit hun   vaccinatie moesten ontvangen. En dat 

onze ggz-professionals ook met voorrang gevaccineerd dienen te worden 

omdat zij, net als de zorg medewerkers in het ziekenhuis, in de frontlinie 

staan. Uiteindelijk hebben we in nauwe samenwerking met de GGD zelf 

het heft in handen  genomen. Zo zorgden we dat onze kwetsbare cliënten 

en professionals toch als een van de eerste groepen de coronavaccinaties 

 toegediend kregen en we onze locaties zo veilig mogelijk konden houden.  

 

Inmiddels lijkt de coronastorm wat te gaan liggen door de minder 

 ziekmakende omikron-variant. Dat betekent nog niet dat we volledig van 

corona af zijn.  We staan op dit moment aan het begin van een nieuwe fase 

van de pandemie waarin het behoud van mentale gezondheid een belangrijk 

onderwerp zal worden. Twee jaar lang ging alle aandacht naar de fysieke 

gezondheid en de druk op de ziekenhuizen. Nu blijken echter de mentale 

gevolgen van corona minstens zo ernstig. Het aantal aanmeldingen voor de 

ggz is significant toegenomen, met name onder jongeren. En dat terwijl de 

groeiende wachtlijst en de krapte op de arbeidsmarkt al voor corona een 

zorgenpunt vormden. 

Gelukkig hebben we bij GGz Breburg niet stil gezeten. 

De druk op de ggz en het toekomstproof kunnen blijven aanbieden van 

de beste specialistische ggz vormt al twee jaar het speerpunt van onze 

 strategische koers Samen het sterkst in Mentale Gezondheid. 

Dit jaar hebben we ondanks corona belangrijke stappen kunnen zetten. 

Onze eerste vier Mentale Gezondheidscentra zijn geopend. In de Menta-

le  Gezondheidscentra krijgen mensen binnen een week een Verkennend 

gesprek aangeboden. Het bijzondere hieraan is dat dit gesprek plaatsvindt 

voordat iemand daadwerkelijk naar GGz Breburg is verwezen. De insteek 

van het gesprek is niet om direct een diagnose te stellen en te bepalen 

naar  welke afdeling binnen GGz Breburg iemand verwezen wordt. We staan 

als eerste stil bij de hulpvraag van de cliënt waarbij niet alleen aandacht is 

voor de klachten, maar vooral wat iemand kan en wil veranderen en ver-

volgens welk type zorg daar het beste bij past. Dat kan binnen maar ook 

buiten de GGZ zijn. Als behandeling nodig is wordt deze door het Mentaal 

 gezondheidscentrum geboden op een integrale manier. Dat wil zeggen: 

niet diagnose specifiek. Is dat niet voldoende, dan heeft het Mentaal 

 Gezondheidscentra korte lijntjes met de Expertisecentra, waar we de gespe-

cialiseerde zorg op maat voor specifieke klachten en doelgroepen bieden. 

We brengen onze ggz-kennis dus naar voren. Een nieuwe kijk op de ggz, 

waarmee we een oplossing willen bieden voor de lange wachttijden. Boven-

dien denken we dat de hulp en ondersteuning hierdoor beter aansluit bij de 

vraag van de cliënt. Je leest er meer over in dit jaarverslag en binnenkort in 

het boek dat we uitbrengen rondom deze beweging.

   

	 	 	 Julliëtte	van	Eerd	en	Alex	de	Ridder,	

	 	 	 Raad	van	Bestuur	GGz	Breburg

1. Voorwoord

Mijn volgende stap begint bij GGz Breburg

Opleidingdeelnemers

13.269 
LinkedIn

1.722
Facebook

426
Instagram

40
1952.026

7.769

P-Opleiding

A-Opleiding

VS-Opleiding

Ervaringsdeskundige-Opleiding

65

27

10

7

Verkennende Gesprekken gevoerd in de 
Mentale Gezondheidscentra: een nieuwe 
manier van werken in de ggz. 

Ruim

500
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 500 
gesprekken30% van de 

mensen sneller 
op juiste plek

Oprichting Mentale Gezondheidscentra 
voor snellere en meer cliëntgerichte hulp

In 2021 zijn de eerste drie Mentale Gezondheidscentra geopend! Met de oprichting 

van de Mentale Gezondheidscentra werken we aan de ggz van de toekomst: sneller 

de juiste hulp, meer gericht op waar de cliënt zelf aan wil en kan werken, en meer in 

 samenwerking met partners in de wijk. Binnen de Mentale Gezondheidscentra denken 

we al vanaf de voordeur met de verwijzer en de cliënt mee, zodat zo snel mogelijk de 

juiste hulp ingezet kan worden. Niet langer van het kastje naar de muur, of onterecht 

op de verkeerde wachtlijst, maar direct aan de slag met een actieplan om te kijken wel-

ke hulp het beste past. We bieden cliënten binnen een Mentaal Gezondheidscentrum 

binnen een week een Verkennend Gesprek aan. In het verkennend gesprek zoeken 

we uit wat er speelt en wie de cliënt daarbij zou kunnen helpen. We richten ons hier 

niet persé op het stellen van een diagnose, maar we kijken eerst samen naar het hele 

 plaatje: naar iemands’ kracht, doelen en problemen. We zien de mens!

Op 1 januari 2022 is Indigo Brabant 

onderdeel geworden van GGz Breburg. 

Hiermee komt er een einde aan de 

schottentussenbasisggzenspecialisti

sche ggz. Samen bouwen we aan Mentale 

Gezondheidscentra in onze regio en wer

ken we aan een toekomstbestendige ggz. 

Tot nu toe zijn ruim 500 gesprekken gevoerd. Uit 

deze gesprekken bleek dat 30% van deze mensen 

ook op een andere manier goed geholpen kon 

 worden op een andere plek dan bij GGz Breburg.

Zij staan dankzij deze gesprekken niet meer  op 

de wachtlijst en zijn sneller op de juiste plek om 

zo snel mogelijk aan de slag te gaan met hun 

 hulpvraag.
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Aanbod Intensive Home Treatment uitgebreid: 
nu ook in Tilburg 

Sinds dit jaar bieden we ook Intensive Home Treatment (IHT) in regio Tilburg. Met IHT 

bieden we intensieve zorg thuis om een opname te voorkomen. Mocht dat toch nodig 

zijn, dan beloven we iedereen die in een crisis terecht is gekomen, om de opname 

zo kort mogelijk te laten zijn. IHT is dus zowel ambulante als klinische crisiszorg. In 

2019 startten we voor het eerst met IHT in Breda. We zijn blij dat we deze innovatieve 

 behandelmethode nu ook in kunnen zetten in regio Tilburg. 

ART geschoold in Triple diagnose

Onze ART-teams zijn geschoold op het thema Triple diagnose. We spreken in de ggz van 

een dubbele diagnose als iemand gelijktijdig last van een alcohol of drugsverslaving 

en een psychiatrische stoornis heeft. Steeds vaker blijkt dat een deel van deze cliën-

ten bovendien een lichte verstandelijke beperking heeft, dat is de zogenaamde triple 

diagnose groep. Twintig medewerkers zijn opgeleid als train-de-trainer op dit thema om 

de kennis op dit gebied onder alle ART-teams te verbreden en zo betere zorg te kunnen 

bieden aan deze groep.

Hoge score op FACT hercertificering

Al onze FACT-teams zijn bezig met her-certificering op basis van de nieuwe FACT schaal. 

De FACT-teams die al een audit achter de rug hebben scoren hoog op de schaal. 

Acute en Intensieve Zorg

Centrum VONK

Nieuwspecialistischbehandelcentrumophetdomeinvanpsychiatrie,

verslaving of forensisch. 

Problematiek op het domein van psychiatrie, verslaving of forensisch beperkt zich vaak 

niet tot één van deze domeinen. Gevolg is dat cliënten met deze problematiek binnen 

diverse centra in behandeling zijn en een passend  behandelaanbod ontbreekt. Een nieuw 

gezamenlijk specialistisch behandelcentrum genaamd VONKgaat hier uitkomst bieden. 

GGz Breburg, Novadic-Kentron en VOF Dubbele Diagnose werken binnen dit centrum 

samen om optimaal gebruik te kunnen maken van elkaars kennis en behandelingen. SAMEN OP WEG NAAR NIEUWE KANSEN
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Zorgverzekeraar

Hetnieuwemodelvoordebekostigingvanzorg

Naast corona en onze nieuwe strategische koers stond ons in 

2021 nog een grote opgave te wachten: de voorbereidingen op de 

komst van het Zorgprestatiemodel (ZPM) die per 1 januari 2022 is 

ingegaan. Het ZPM is het nieuwe model voor de bekostiging van 

de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. Dit model 

vervangt de dbc’s, dbbc’s en zzp’s die voorheen werden gebruikt. 

Behandelaren zijn geschoold, cliënten geïnformeerd en systemen 

zijn gereed gemaakt. De overgang op 1 januari 2022 is erg goed 

verlopen. Onze complimenten aan alle collega’s! Fijn dat ZPM 

goed is geland. We moeten nog wel wennen aan de registratie en 

bekijken hoe we zoveel mogelijk directe tijd besteden aan de 

cliënt. Want dat is uiteraard waar we het voor doen; cliënten 

 helpen en dus ook maximaal contact met hen nastreven.

Het doel van het zorgprestatiemodel is eenvoudigere regels, eerlij-

ke vergoedingen voor gepaste zorg en met niet meer administratie 

dan nodig is. Cliënten krijgen (via hun zorgverzekeraar) beter lees-

bare nota’s, die elke maand verstuurd gaan worden. Dit zal naar 

verwachting in het voorjaar van 2022 gerealiseerd worden. 

Zorgvraagtypering (ZVT)

Beter voorspellen welke en hoeveel zorg 

voor een groep cliënten nodig is

Tegelijkertijd met het Zorgprestatiemodel is ook  Zorgvraagtypering 

(ZVT) ingegaan op 1 januari 2022. 

Zorgprestatiemodel (ZPM)

Bij iedere cliënt wordt door de regiebehandelaar op passende 

momenten in de behandeling het zorgvraagtype bepaald. 

Hiervoor gebruiken we de HONOS+-vragenlijst in combinatie 

met de klinische indruk. 

Het doel van zorgvraagtypering is het beter voorspellen welke en 

hoeveel zorg voor een groep cliënten nodig is. Zorgvraagtypering 

staat daarmee los van de inhoud van de behandeling van de 

individuele cliënt. We kijken hierbij juist naar een groep cliënten 

met eenzelfde  zorgvraagtype. 

Digivaardig in de zorg

Digicoaches helpen iedereen digitaal 

vaardiger te worden 

In ons dagelijkse werk zien we steeds meer digitale 

middelen en technologische innovaties. Het project 

 Digivaardig in de zorg heeft als doel om de digitale 

 vaardigheden van alle collega’s te verbeteren. In 2021 

zijn we gestart met 3 Digicoaches, die samen met een 

aantal teams aan de slag zijn gegaan. De Digicoach is 

het eerste aanspreekpunt voor collega’s. Waar  mogelijk 

 helpen ze de collega’s meteen op weg, of verwijzen 

ze door naar de juiste persoon. De pilot is succesvol 

 afgerond en er is besloten om dit als project in 2022 

voort te zetten. Het team wordt verder uitgebreid 

met nieuwe digi coaches. Twee digicoaches gaan zich 

 specifiek richten op nieuwe collega’s.

Samen 
innoveren
Met Samen Innoveren realiseren we een 

betere kwaliteit van zorg en meer eHealth 

mogelijkheden voor onze  cliënten. 

 Wanneer we kijken naar het verbeteren 

van processen, stellen we ons steeds de 

vraag: Hoe kunnen wij jouw dagelijkse 

werk radicaal simpel maken, zodat jij je 

volledig kan richten op onze cliënten? Of je 

nu direct contact hebt met cliënten, of je in 

de ondersteuning inzet voor onze cliënten. 

Al het werk binnen GGz Breburg willen 

we stap voor stap met allerlei innovatieve 

ideeën verbeteren. 

0
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Er is altijd hulp dichtbij!

Altijd dichtbij

Altijd dichtbij

Digicontact 
Cliënten kunnen 24/7 
contact opnemen

In 2021 zijn we gestart met DigiContact. Cliënten kunnen 

met een hulpvraag op elk moment van de dag contact 

opnemen met een begeleider bij DigiContact. Deze 

professionals zijn via beeldbellen 24/7 bereikbaar. De 

eerste 50 cliënten van onze ART-locaties gaven aan dat 

deze mogelijkheid, zorgt voor meer rust en zelfvertrou-

wen. Daarnaast zien we dat de zelfredzaamheid wordt 

vergroot en escalaties worden vermeden. Ook ervaren 

onze professionals meer ruimte om met het herstel van 

de cliënt bezig te zijn. Het doel voor 2022 is om 150 

cliënten naar tevredenheid gebruik te laten maken van 

Digicontact.

Jaarverslag 2021 GGz Breburg

In het subsidietraject VIPP GGZ is er de afgelopen 2,5 jaar door ICT samen met de 

 collega’s uit de zorg hard gewerkt aan het verbeteren van de informatie-uitwisseling 

tussen cliënt en professional. Wij zijn hiermee een van de eerste 10 ggz-instellingen 

(van de 87) die de audit heeft behaald. Er waren 3 deelprojecten: 

1. Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO): 

via een landelijke PGO website of app kan een cliënt verschillende typen gezondheids-

informatie verzamelen. Bijvoorbeeld vanuit een huisarts of ziekenhuis, en nu dus ook 

vanuit GGz Breburg. De cliënt heeft op deze manier meer inzicht en daardoor ook meer 

regie over deze informatie. 

2. Vergrotenmedicatieveiligheid:

Collega’s die medicatie voorschrijven hebben nu ook inzicht in verstrekkingen van 

medicatie bij de apotheek. Ze zien welke medicatie de cliënt al gebruikt, maar zien ook 

informatie over allergieën en contra-indicaties. Hiervoor is er een koppeling gemaakt 

tussen het medicatievoorschrijfsysteem Medimo en het Landelijk schakelpunt voor de 

zorg (LSP). 

3. StimulereneHealthgebruikviaKarify: 

Karify is ons online behandelportaal waar cliënt en behandelaar op een veilige manier 

informatie kunnen uitwisselen en contact kunnen onderhouden. We hebben gewerkt 

aan welkomstmodules, een ROM koppeling (Karify en Questmanager), dossierinzage 

voor de cliënt, gekoppeld vanuit mijnQuarant.

VIPP GGZ 
Verbeteren van de informatie-uitwisseling
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SOS: Student Ondersteuner 
voor de Specialist

Minder administratieve lasten als professional, 

meer tijd voor de cliënt en ondertussen ook nog 

werkervaring opdoen als bachelor student. Een 

hele mooie combinatie die leidt tot toename van 

werkplezier en uiteindelijk tot wachtlijstvermin-

dering. En dat allemaal door de studentonder-

steuners in de ggz. 

In de eerste pilot zijn 12 SOS’ers gestart binnen 

GGz Breburg. November 2021 zijn 21 SOS’ers 

begonnen. In mei 2022 gaat er weer een aantal 

nieuwe SOS’ers van start. Het project blijft dus 

groeien. Een mooie kans voor de studenten om 

kennis te maken met hun toekomstige werkveld. 

Daarbij is het project in verschillende media 

onder de aandacht gebracht, met vele positieve 

reacties. Mede door het boek ‘Studentonder-

steuners in de ggz’ dat is uitgegeven door onze 

collega’s Anneloes van der Broek en Francisco 

Steenbakkers.

Samen Regie: 
ieders inbreng doet ertoe! 

Het fundament van de strategische koers is Samen Regie, een cultuur

programma waarin we met elkaar naar een manier van organiseren 

 toewerken volgens de vier 4 principes (de 4 B’s) van GGz Breburg. Net 

zoals we samen beslissen met de cliënten en hun naasten, doen we dat 

ookbinnendeorganisatiemetelkaar.SamenRegiehoudtindatwe

 samen  verantwoordelijk zijn om tot het beste resultaat te komen: trotse 

medewerkers,diemetwerkplezieraandeslagzijnineentoporganisatie.

MetelkaarzijnweGGzBreburg;samenzettenweonsinvoordebestezorg.

Om dit te bereiken zijn we in 2021 doorgegaan met het uitnodigen en 

 uitdagen van collega’s om hun ideeën vorm te geven volgens de 4 principes. 

De Taskforce is ook met de vakgroepen en de medische staf in gesprek gegaan 

en op hun beurt hebben zij weer andere collega’s uitgenodigd. We zijn gestart 

met werkgroepen met de managers, om stil te staan hoe je nieuw gedrag 

bij jezelf en je medewerkers kunt stimuleren. Ook het directieteam staat, 

samen met de taskforce Samen Regie, stil bij wat Samen Regie van hen vraagt. 

Zo leren we van elkaar en kan het nieuwe gedrag als een olievlek door de 

 organisatie verspreiden. Een verandering als deze gaat met vallen en opstaan. 

Het helpt als we van elkaar kunnen leren en elkaar attenderen op successen 

en op momenten dat het niet goed gaat. Iedereen draagt bij om deze cultuur-

verandering tot stand te brengen!

De 4 principes

Cliënt

Bu
ite

n Binnen

Bedrijf Bero
ep

Professionals 
nemen en 
krijgen de ruimte 

We doen
het

samen

We zorgen voor 
onszelf 
en voor elkaar

We gaan voor 
zinnig 

en radicaal simpel 
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SuïcidepreventieiseenbelangrijkespeerpuntvoorGGz

Breburg.WezijngestartmeteenCommissieSuicidepreventie

dierichtinggeeftaanhetbeleid.Scholingvoorprofessionals

en laagdrempelige toegang voor mensen die hiermee kampen 

zijn speerpunten. Daarnaast vragen we aandacht voor de rol 

van professionals. Ook voor hen kan een suïcide grote impact 

hebben. 

In het kader hiervan lanceerde we de bundel “Pijn aan de Zijlijn, 

zorgverleners over hun ervaringen met suïcide”. Voor deze 

indrukwekkende bundel interviewde Ilana Buijssen 15 zorgverle-

ners over wat het met hen doet om een suïcide mee te maken. 

Hoort het bij het werk? Wat kun je beter wel doen, en wat juist 

niet? En hoe geef je zo’n ingrijpende gebeurtenis een plekje? Het 

boek is voor medewerkers van GGz Breburg gratis op te vragen 

via hun manager of voor externen te bestellen via bol.com.

Hopelijk draagt de bundel bij aan meer aandacht en begrip voor 

de beleving van zorgverleners die te maken krijgen met suïcide. 

Want zoals Lisa, een van de geïnterviewde verpleegkundigen het 

zo krachtig verwoordde: “We zijn niet alleen hulpverlener, maar 

bovenal ook mens.” En dat mogen we niet vergeten.

Pijn aan de Zijlijn, zorgverleners 
over hun ervaringen met suïcide

Suïcidepreventie 

OuderschapPijn
         aan de 

Zorgverleners

over hun ervaringen met suïcide 

zijlijn

P
ijn aan de zijlijn 

Praten over zelfmoordgedachten kan 
anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of 
bel gratis 0800-0113

Heb je een vraag of maak je je zorgen 
om iemand anders die aan zelfdoding 
denkt? Dan kun je ook contact opne-
men met de Overleg- en Advieslijn van 
113. De lijn is iedere werkdag bereik-
baar tussen 10:00-16:00 op 
020 31 13 888 of per mail via 
overlegenadvies@113.nl. 

“Heb ik een signaal gemist? Was ik wel op tijd bij haar? Wat als ik eerder was geweest?”

“Telkens als ik eraan dacht, verscheen het nare plaatje op mijn netvlies van hoe mijn collega’s 
hem aantroffen.”

“Waarom voel ik me zo? Haar familieleden hebben toch een veel groter verdriet te verwerken?”

Het emotionele effect van suïcides op hulpverleners is groot. Toch is hier maar heel weinig 
aandacht voor. Daar komt bij dat na een zelfdoding de emoties van hulpverleners vaak 
ondergeschikt zijn aan die van de familie. 

Namens GGz Breburg interviewde Ilana Buijssen professionals die in hun werk te maken 
krijgen met suïcide. Wat doet het met je als een cliënt suïcide pleegt? Hoort het bij het werk? 
En hoe geef je zo’n ingrijpende gebeurtenis een plekje? 

Expertise rondom ouderschap breder ingezet

Wijvindendatouderschapbijcliëntenaltijdbespreekbaaris,wantsamenmethet

gezin staan we het sterkst! 

Ouder ben je vanuit je hart, maar bovenal altijd. Opvoeden kan pittig zijn en voor 

 cliënten met psychische problemen kan dit extra lastig zijn. Daarom wordt er op 

 verschillende niveaus in de organisatie gewerkt aan dit onderwerp. Er is een  pilot 

 geweest met ouderschapsgesprekken en we hebben al het aanbod rondom dit 

 onderwerp inzichtelijk gemaakt voor behandelaren.
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Werken & Leren helpt cliënten om weer mee te 

doen in de maatschappij, te werken aan herstel of 

terug te  keren naar werk of opleiding. Denk aan het 

 verrichten van regulier werk, het onderhouden van 

sociale  contacten en het hebben van een waardevolle 

 daginvulling.

We zien een stijgende lijn in het aantal mensen dat 

een beroep doet op Werken & Leren. 

Arbeidsdomein

Onze arbeidscoaches worden steeds vaker ingezet 

 binnen de zorg. Dit zorgt voor een betere afstem-

ming tussen behandeling en arbeidsre-integratie. 

De   samenwerking met gemeenten en UWV is verder 

geïntensiveerd om meer mensen met een psychische 

kwetsbaarheid naar een betaalde baan te leiden. 

We hebben daarnaast voorbereidingen getroffen om aan 

te sluiten bij het landelijk project Hoofdzaak Werk. Het 

doel hiervan is om jaarlijks 100 nieuwe mensen in een 

traject te nemen richting betaald werk. 

Sociaal Domein 

We hebben ons programma-aanbod Werken en Leren 

Sociaal domein geëvalueerd en daar waar nodig aan-

gepast. De Repro in Tilburg heeft daardoor een andere 

invulling en naam gekregen: “Click & Co”. Zij verzorgen 

workshops op het gebied van digitalisering, ondersteu-

nen medewerkers bij administratief werk en verzorgen 

PR & Communicatie. In de regio Breda is een structureel 

overleg georganiseerd tussen medewerkers van ART en 

Werken en Leren om cliënten van ART te verleiden om 

mee te doen met het programma-aanbod van Werken 

& Leren. 

Werken & Leren 

Wehebbenonszelfalsambitiegesteldomdegroensteggzvan

 Nederland te worden door duurzaamheid overal in te bouwen. 

 Afgelopen jaar hebben we daarin belangrijke stappen gezet: we 

hebbenhetmilieucertificaatBronsgehaald.Onderanderedoor:

• 15% minder CO2 uitstoot dan in 2018

• 200.000 kWh (6%) besparing ten opzichte van 2020

• Nog een aantal locaties voorzien van zonnepanelen

• Elektrische deelauto ingevoerd op een van onze locaties in Tilburg

• Deelgenomen aan de Medicatie-inzamelweek

• 1/3 minder papierverbruik dan in 2019

• Dosering op reinigingsmiddelen

• Batterij inzamel-boxen bij alle printers

• Waterbesparing op douche en toilet

• Minder vers-verspilling dankzij broodjesservice geslaagd

• Uitbreiding elektrisch laden naar 20 laadpalen

De groenste 
ggz van Nederland 

Duurzaamheid
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Wij zijn trots op...

Een greep uit een paar van de 2.000 medewerkers 

waar we stuk voor stuk trots op zijn:

Ingrid Willems is benoemd als lid Verenigingsbestuur 

van de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie. 

Maaike van den Broek werd 

 genomineerd voor de Brabant 

 Academie Wetenschapsprijs in de 

categorie praktijkonderzoek

Gloria Gribling verscheen in het 

NOS-journaal om te vertellen 

over onze beweging naar Mentale 

Gezondheidscentra. 

Francisco Steenbakkers maakten samen met 

Anneloes van de Broek het boek SOS over het 

inzetten van  studenten psychologie om onze 

behandelaren te  ondersteunen. 

Verpleegkundige Maria 

van Gurp was dit jaar 

40 jaar bij ons in dienst. 

En gaat nog wel even 

door...

Anneloes van de broek en Arjan Videler gaven het 

nieuwe kabinet aanbevelingen voor de  ouderenzorg 

en publiceerden een artikel in het Tijdschrift voor 

Gerontologie en Geriatrie.

Ook collega JeanettevanRavensteijn haalde het 8-uur 

journaal en luidde de noodklok rondom de wachttijden 

voor jeugd.  

Goed werkgeverschap
Een fijne werkplek

Waar zouden we zijn zonder onze ruim 2000 bevlogen medewerkers die zich iedere 

daginzettenomdebestespecialistischezorgtegevenaanonzecliënten.Terwijlzij

allesopalleszettenomgoedvooronzecliëntentezorgen,proberenwijondertussen

zo goed mogelijk voor hen te zorgen. Afgelopen jaar deden we dat onder andere 

met:

Goodhabitz

We gaven al onze medewekers toegang tot Goodhabitz: een platform met meer 

dan 100 online trainingen om hen te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling.  

Zorgbonus

Voor hun extra inzet tijdens corona, ontvingen al onze medewerkers afgelopen jaar 

een zorgbonus van € 500,-. 

Fanscan

We voeren een jaarlijks terugkerende Fanscan uit onder onze medewerkers, een 

onderzoek om te kijken waar we goed bezig zijn en waar we nog kunnen verbeteren. 

Broodjesservice

Sinds dit jaar is het mogelijk om online je lunch te bestellen in Tilda’s eetcafé. Zo 

kunnen medewerkers iedere dag voor een gezonde lunch kiezen en heerlijke broodjes, 

wraps, sandwiches, maaltijdsalades en meer bestellen! 

Pre en Onboarding 

Sinds dit jaar verwelkomen we nieuwe medewerkers met een  digitale en interactieve 

app. Zo hopen we hen al ruim vóór hun eerste werkdag welkom te heten en voor te 

 bereiden op wat ze bij GGz Breburg kunnen verwachten.

Fan Scan

€ 500,-

Goed van start bij 
GGz Breburg met 
de introductie-app

Download!

 
 

Goed van start bij 
GGz Breburg met 
de introductie-app



Nieuwbouw voor onze 
ART-cliënten gereed

Na een jaar bouwen is de nieuwbouw ART* in 

Dongen succesvol opgeleverd! Het is een prachti-

ge woon- en werklocatie geworden voor cliënten 

en medewerkers. Cliënten zijn verhuisd uit hun 

oude groepswoningen naar eigen éénpersoon-

sappartementen. Een totale innovatie van het 

klinische ART werken. Vanaf nu is Herstel Onder-

steunende Zorg (HOZ) echt vormgegeven in het 

handelen van de ART teams in Dongen. HOZ sluit 

aan bij het eigen verhaal van de cliënt en moedigt 

aan tot het nemen van eigen regie. Van groot 

belang hierbij is het contact met voor de cliënt 

betekenisvolle anderen uit de (directe) omgeving. 

Oftewel; actief herstellen in de triade (ART).

*ART staat voor Active Recovery Triad: actief her-

stel in de triade. Het betekent dat de cliënt sámen 

met zijn naasten en onze hulpverleners in een 

drie-eenheid (een triade) werkt aan herstel. De 

kunst van ART is dat we echt contact met elkaar 

maken en goed gaan begrijpen wat jij werkelijk 

wilt. Door de betrokkenheid van de mensen om 

je heen word je uitgedaagd om daaraan te blijven 

werken. 
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Met welke ontwikkelingen binnen de ggz zijn we blij?

• Het belang van de cliënt en zijn verhaal centraal 

 wordt steeds meer gezien

• Een nieuwe-CAO akkoord voor de komende jaren 

 is bereikt: Werknemers gaan er in 3 jaar 6% tot 9% op vooruit, en er zijn aanvullende 

 afspraken gemaakt over extra beloning bij overwerk en hoge werkdruk.  

• Veel aandacht voor mentale gezondheid binnen het  nieuwe coalitieakkoord

Over welke maken 
we ons zorgen?
• de toegenomen vraag vanuit de maatschappij

• de personeelstekorten binnen de hele ggz 

• de aangekondigde bezuinigingen in de jeugdzorg 

Externe ontwikkelingen



Het WetenschapsHuis 
het	netwerk	van	Breburg	onderzoekers	

Onderzoekslijn Gecombineerde lichamelijke 
en psychische klachten

Doelgroep: 
patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten (ALK)

Hoogleraar: 
prof. dr. Wijo Kop

Kernthema’s:
1. Blended eHealth interventies
 • dagelijkse metingen via app t.b.v. shared decision making
 • ehealth-ondersteuning (bij shared decision making)
2. Ontwikkelen nieuw consultatiemodel
 • voor huisartsen en patiënten 
 • voor behandelaren van patiënten met EPA 
  (ernstig psychiatrische aandoeningen) en ALK
3. Innovatieve behandelingen
 • CGT (cognitieve gedragstherapie) + PMT 
  (psychomotore therapie) bij ouderen met ALK
 • Cognitieve revalidatietherapie voor patiënten 
  met ALK

Promotietrajecten:
• Functionele neurologische stoornissen 
• Kinderen van ouders met psychische problemen 
 (KOPP) op volwassen leeftijd bij ALK

Samenwerkingspartners o.a.:
• TOPGGz-afdelingen op ALK: Altrecht (Eikenboom) 
 en Dimence 
• James Lind Alliance en York University (UK)
• Elisabeth Tweestedenziekenhuis (ETZ)
• Erasmus MC en RU Groningen

Onderzoekslijn Persoonlijkheidsstoornissen & 
Autismespectrumstoornissen 

Doelgroep: 
ouderen met persoonlijkheidsstoornissen

Hoogleraar: 
prof. dr. Bas van Alphen

Kernthema’s
1. Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen
 • Schematherapie
 • Emotieregulatieproblematiek
 • Guideline-Informed Treatment voor Persoonlijkheidstoornissen
   (GIT-PD) bij ouderen
 • Psychodiagnostiek en leeftijdsneutraliteit
 • Klinische stadiëring
2. Autisme (en ADHD) 
 • Psycho-educatie (voor senioren met ASS)
 • Partnergroep
 • Behandelgroep
3. ADHD
 • Psycho-educatie (voor cliënten en naasten)
 • Behandelgroep

Promotietraject:
• Emotieregulatieproblematiek bij ouderen 

Samenwerkingspartners o.a:
• Mondriaan
• UvA 
• Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen
• CASS 18+
• Viersprong
• NPI Arkin

Onderzoekslijn Herstel ondersteunende, 
Intensieve en  Persoonsgerichte Zorg (HIP)

Zorggroep en doelgroep: 
organisatiebreed alle doelgroepen én focus op EPA-cliënten 

Contactpersonen:
dr. Yolande Voskes, dr. Margot Metz

Kernthema’s	(met	bijbehorende	onderzoeksonderwerpen):
1. Verplichte zorg, eigen regie en veiligheid
 • High Intensive Care (HIC) 3.0: doorontwikkeling, moeilijke situaties, 
  drijfveren zorgverleners, invloed Wvggz (wet verplichte ggz)
 • Wetsevaluatie Wvggz en WZD (wet zorg en dwang)
2. Herstel, samen beslissen en samenwerken in de triade
 • Active Recovery Triad (ART): ontwikkeling, implementatie en onderzoek
3. Herstellen van én in de triade: Bevorderen van de dialoog en 
 samenwerking in de langdurige ggz
 • FACT for life? Herstel en uitstroom binnen FACT
 • Herstel binnen Respijthuis Frits
4. Samen Beslissen en Samen Leren met gepersonaliseerde informatiebronnen
 • Samen beslissen met ROM
 • Psychometrisch onderzoek naar o.a. I.ROC 
5. Mentale Gezondheidscentra (MG)
 • Actieonderzoek en lange termijn resultaten
 • Deelonderzoeken (oa. doelgroep LVB, verandering zorgvraag/
  complexiteit doelgroep, ervaringen zorgprofessionals en werkplezier)

Promotietraject:
• Fact for life; welke factoren spelen een rol bij herstel en  uitstroom binnen FACT?

Samenwerkingspartners o.a.:
• SynQuest (samenwerkingsverband GGZ-organisaties 
 op gebied van ROM)
• Amsterdam UMC
• CZ Zorgverzekering

• HIC en ART netwerk

Wetenschappelijk onderzoek bij GGz Breburg naar hoogste niveau 

met Het Wetenschapshuis.

GGz Breburg wil de nieuwste behandelingen aanbieden, die hun effect in de 

praktijk hebben bewezen. Daarom nemen we actief deel aan  wetenschappelijk 

onderzoek. Binnen GGz Breburg vinden wetenschappelijk onderzoekers elkaar in 

het Wetenschapshuis: een netwerk van en 

voor onderzoekers.
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