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psychiatrische zorgverlening meer en meer  zal worden opgenomen door eerste lijns- en PAAZ- 

duidelijke plek hebben binnen een systeem van geschakelde zorg. 

1.1. 

supra-regionale inbedding hebben voor aandoeningen die hoog prevalent zijn en een 
gespecialiseerde zorg nodig hebben. 

1.2. Behandeling 

te bekijken. Behandeling in de psychiatrische hulpverlening is gericht enerzijds op het 
verbeteren van de klinische uitkomst, anderzijds op het herstel van mensen op verscheidene 

aan bij het uitgesproken bio-psycho-sociaal kader waarbinnen psychiatrische aandoeningen 

gespecialiseerde behandeling richt zich dus op een bredere waaier aan uitkomst variabelen 
en  kiest op welke het accent ligt. We streven een goed en duidelijk evenwicht na tussen 

1. 
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Fig. 1 model van Dröes en Plooy (2011)

Aspect Herstelondersteunende zorg Beoogd resultaat
Herstel van gezondheid Bemoeizorg
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Herstel van persoon Herstelverhaal maken
Empowerment
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ogen houden.  Binnen onze gespecialiseerde werking leggen we de focus op herstel van 
gezondheid en herstel van persoon en engageren we ons om voor alle aspecten verbindend 
te zijn naar buiten. Hierbij zien we het als een belangrijke opdracht deze verbindingen te 

noodzakelijk met het oog op duurzame verandering.  

zorgstrategisch plan.
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H. Der Kinderen) werd een methodisch onderbouwd stappenplan doorlopen. De verschillende 

eerste versie van zorgstrategisch plan. Deze tekst werd voor feedback voorgelegd aan een brede 
groep van artsen en leidinggevenden van beide ziekenhuizen. Op basis van hun feedback en deze 

2.1. Algemeen kader en premissen ZS-plan

Onlosmakelijk verbonden met de concrete elementen binnen het ZS-plan zijn een 
aantal algemene premissen die het breder kader schetsen. De verschillende keuzes 

onzekerheden en onvolledigheden in. 

 

 
ongeveer 30% te verwachten is waarbij de capaciteit kan gebruikt worden voor de 

 

 

2.2. Zorgstrategische keuzes

De keuze om een gespecialiseerd centrum te ontwikkelen impliceert volgende 
zorgstrategische keuzes: 

 We organiseren ons  centrum rondom volgende deelwerkingen: 

1)  Voor de eigen regio weerhouden we een 
beperkte

2) 

2. 
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psychiatrische stoornissen. Deze werking  wordt georganiseerd in de vorm 
van clusters

behandeling, langdurende behandeling en outreach-behandeling binnen 

3) 
we voor drie doelgroepen een beperkter aanbod: ouderen, adolescenten 
en co-morbiditeit persoonlijkheidsstoornissen As I. Dit noemen we onze 

 
clusters te koppelen. Waar dit echter niet mogelijk is kan dit een apart 

 

samenwerking met andere zorgpartners.

 
termijn, streven naar korte opname periodes van ongeveer 3 weken gericht op 

 
hun zorgtraject, naadloos te kunnen schakelen van meer intensieve zorgvormen 
naar minder intensieve en vice versa. We streven ernaar om het traject van de 

 
capaciteit in volume aan te bieden.  Zodoende kunnen we méér zekerheid bieden 

 We hebben er voor gekozen om het aandeel per doelgroep in een percentage uit 
te drukken t.o.v. van het volledige volume. Momenteel hebben beide ziekenhuizen 

het zorgstrategisch plan.

 

 
beperkende maatregelen zo veel mogelijk te beperken. 

 
herstelondersteunende zorg o.a. gefaciliteerd door de aanwezigheid van 
ervaringsdeskundigen.
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 Aangezien er gekozen wordt om sterk te investeren in een sociaal netwerk, een 

 
georganiseerd. 

 

behandelen.

 

 Voor de doelgroepen waar we  geen aanbod voor organiseren, verwijzen we door naar 
andere partners. 

 
zo snel mogelijk intern doorverwezen.

 We voorzien een kleine gesloten unit waarbinnen een high care crisis unit en de mogelijkheid 

 We gebruiken hiervoor 8 % van de capaciteit

a. 

 
ruimer.

 
 De bestaande werking dient verder uitgebouwd te worden met outreachende 

vormen van ondersteuning.
 

gedragsproblemen. 
 Het voorziene percentage aan capaciteit  is 12%.

4. 

3. 
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b. 

 
om outreachend te werken.

 
voor de eigen regio.

 
ongeacht de aard van de verslaving.

 Naast de verslavingsbehandeling worden in het behandeltraject modules 
aangeboden voor de geïntegreerde behandeling van psychiatrische As I co 
morbiditeit. 

c. 
morbiditeit met verslaving)

 

wordt het aanbod uitgebouwd voor de eigen regio.

d. 

 

 Dit aanbod wordt verruimd in het nieuwe ziekenhuis naar een capaciteit van 16% en 

d.1. 

d.2. 
persoonlijkheidsstoornissen (+ As I zoals ADHD en PTSD)

5. 

5.1. Personen met co-morbiditeit persoonlijkheidsstoornissen en As I problemen

 Deze behandelmodule richt zich op het bieden van een geïntegreerde behandeling 

 

 Voorzien volume is 8%. 
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5.2. Adolescenten

 

 

is.  
 
 

 De focus wordt gelegd op drie doelgroepen: - adolescenten met een 

 
behandeling en outreach.

 De voorziene capaciteit is 12%.

5.3. Ouderen 

 
 

 
 De voorziene capaciteit is 8%.

6. 

strategische doelstellingen. Naast vernieuwing en verandering moet er ook over gewaakt worden 

keuzes hierin te maken. 
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7. 

zorgontwikkeling. Beide ziekenhuizen staan reeds vele jaren garant voor hoogwaardige psychiatrische 

gecommuniceerd en ruim ondersteund moet worden. Het gegeven dat men, binnen de grote lijnen 


