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Disclosure belangen A.J.Tholen

Welkom!
Fons Tholen, lid bestuur UCP

(potentiële) belangenverstrengeling
Voor bijeenkomst mogelijk relevante
relaties met bedrijven
 Sponsoring of onderzoeksgeld
 Honorarium of andere (financiële)
vergoeding
 Aandeelhouder
 Andere relatie, namelijk …

Geen
Bedrijfsnamen
 nvt
 nvt
 nvt
 nvt

Afdeling Psychiatrie AZG tot midden jaren tachtig
101 bedden
10 ‘stoelen’
Lithiumpoli
Algemene polikliniek
Vaktherapieën
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Dennenoord
Groot Bronswijk
Licht en Kracht
SPD  RIAGG
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Neurose/psychose

De afdeling psychosen 1989‐2014 (2)

De afdeling psychosen 1989‐2014 (1)
1989
10 bedden voor chronisch psychotische patiënten
gericht op diagnostiek en voorbereiding op
revalidatie
1994
Stemmenpoli (algemene poli)
1995
cluster psychosen: 20 bedden, deeltijd en poli
eerste psychosen en moeilijk behandelbare
recidief‐psychosen

2006

1997
Start met structureel diagnostiek
2000 ‐ 2002
Trajectbegeleiding en IPS
Lotgenotengroep
Cognitieve therapie
Familieavonden

Doel samenwerking: kwaliteit en continuïteit van zorg verbeteren voor
patiënten met (mogelijk) psychotische stoornis in provincie Groningen
door:
‐ Gezamenlijk afgesproken diagnostisch‐ en zorgevaluatieprotocol,
voor zowel eerste psychose als follow‐up en;
‐ Een volgsysteem dat de hulpverleners attendeert op de grote groep
die anders uit beelden uit zorg verdwijnt.
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De afdeling psychosen 1989‐2014 (3)
2006
Samenwerking met Lentis: eerste psychosen
Start UCP en uitbouw zorgprogramma’s
2012
Reductie bedden (van 20 naar 10)
Uitbreiding ambulante zorg
Vroegdetectie en zorg eerste vijf jaren
(Start ouderenpsychiatrie)

Tevredenheid 2013

De toekomst

• 152 patiënten: gemiddeld cijfer 7.8
• 90‐95%: tevreden tot zeer tevreden over zorg,
bejegening, respect, interesse
• 20%: wat nog beter kan is informatie over het
behandelplan, behandeldoelen en
bijwerkingen van medicijnen

Bedankt

Thematische wetsevaluatie wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging (Akerboom e.a.
2011)
De grote betekenis van de Wet BOPZ in de psychiatrie en het – in vergelijking met de
andere sectoren – beperkte belang van het begrip wilsonbekwaamheid in deze sector, leidt
tot onduidelijkheid over de positie van vertegenwoordigers bij hulpverleners.
De vertegenwoordigers wijzen op de noodzaak om vertegenwoordigers en familieleden te
betrekken bij de behandeling, omdat de patiënt vaak verward is en het soms lastig is te
bepalen wat hij bedoelt. De vertegenwoordiger kan in dit overleg behulpzaam zijn bij het
verduidelijken van de behandeling aan de betrokkene, maar hij kan ook behulpzaam zijn
voor de arts door de achtergrondsituatie van de betrokkene te belichten.
Ook zal de patient in een later stadium weer terug moeten kunnen vallen op zijn
omgeving, waardoor het volgens de vertegenwoordigers verstandig is het netwerk te
betrekken bij de behandeling en voor te bereiden op het vervolg daarop.

•
•
•
•
•
•

Patiënten
Familie
Verpleegkundigen
Vaktherapeuten en agogisch medewerkers e.a.
Staf
Samenwerkingspartners
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