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Programma

1. Aanleiding gebiedsgerichte GGZ

2. Gebiedsteams Utrecht Zuid

3. Wat doen wij?

4. Waar, voor wie en hoe

5. Ervaringen, vragen en gesprek



Opdracht vanuit het ministerie: 

Plan van aanpak zorgverlening voor mensen met ernstige psychiatrische 

aandoeningen. 

Aanbevelingen:

Vraagt om afstemming van alle spelers op regionaal en wijkniveau

1. Ontwikkel geïntegreerde wijkgerichte benadering met een goede 

afstemming en samenwerking tussen generalistische wijkteams, 

gespecialiseerde ondersteuning en specialistische GGZ behandeling

2. Zorg dat state-of-the-art behandeling en ondersteuning 

toegankelijk zijn voor mensen uit de doelgroep ongeacht hun 

ingangspositie in het zorglandschap

Aanleiding gebiedsgerichte GGZ





Van proeftuin naar gebiedsteam

● Proeftuin Lunetten 2015 - 2018

● Gebiedsteam GGZ Zuid

● Medewerkers FACT en ACT Altrecht. Lister ambulant. Trajectbegeleider werk 

○ Gebiedscoördinator

○ Behandeling: Psychiater, VS, SPV, casemanager (met eigen ervaring), Psycholoog 

○ Begeleiding: Herstelcoach, Persoonlijk Begeleider, Peer Support Werker

○ Trajectbegeleider



Voor wie (nu) -> later uitbreiding 

• geïntegreerde begeleiding en behandeling aan volwassenen met een ernstige psychiatrische 

aandoening. 

• ernstige beperkingen op sociaal en/of maatschappelijk functioneren (EPA)

• het gevolg zijn van de psychiatrische stoornis en / of ernstige ontwrichting

• ook cliënten die niet uit eigen beweging in zorg komen maar die zorg wel behoeven

• Concreet: mensen die voorheen in zorg waren bij de ambulante teams van Lister of 

bij Altrecht-FACT, ACT of het OGGZ-team (bemoeizorg)

• Specialistische GGZ nog regionaal georganiseerd
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Geïntegreerde samenwerking

1. Nauwe (netwerk) samenwerking en  continuïteit 

van zorg

2. Integrale gebieds / wijkgerichte aanpak 

3. Verbinden van GGZ met sociale wijk / buurtteams, 

POH, huisarts en basis GGZ, VG, wijkverpleging

4. Consultatie en advies

5. Naadloze op- en afschaling

6. Geïntegreerde behandeling  en begeleiding door: 

Ervaringsdeskundigen, PB/ herstelcoach, 

Trajectbegeleiders, Psychiater, SPV, GZ-psycholoog, 

Casemanagers, IPS,  etc



Hoe is het formeel geregeld
Maatwerkvoorziening wmo
In de wijze van aanmelding voor individuele begeleiding in de Wmo verandert niets. Aanmeldingen in 
Utrecht verlopen via het buurtteam. Jullie kunnen rechtstreeks aanmelden bij je Lister-
contactpersoon in het werkgebied van het buurtteam.

Specialistische ggz bij Altrecht
Ook in de verwijzing naar specialistische ggz verandert op dit moment niets. Verwijzingen kunnen 
door de huisartsen via Altrecht Entree blijven lopen. Huisartsen hebben een aparte brief gekregen 
over hun samenwerking met het Gebiedsteam ggz.

https://www.lister.nl/herstellen/aanmelden-voor-begeleiding-bij-lister/aanmelden-ambulante-begeleiding/
https://www.altrecht.nl/voor-verwijzers/


Hoe werkt het in de praktijk

Een collega in de wijk (huisarts, POH, buurtteammedewerker, verslavingszorg, woningcorporatie, 
wijkagent etc.)  heeft een vraag rond casuistiek waar hij/ zij mee worstelt.

Contactpersonen

Casuïstiek bespreken

Opties: consult & advies,wegwijzen, samen oplopen (flexibel arrangement), overname door 
beschikking Buurtteam/ verwijzing huisarts.

➢ Uitgangspunt: Kijken wat nodig is en voor cliënt prioriteit heeft/ waar motivatie ligt.



Huidige Praktijk samenwerking Wijkverpleging

Hoe ziet de samenwerking Gebiedsteam Zuid en wijkverpleging eruit

Wijkverpleging toegevoegde waarde voor GGZ-cliënten:

● Signalerende rol

● Medicatie icm somatische zorg

● etc...

Wat zijn jullie ervaringen met de GGZ?

Waar liggen verbeterpunten in de samenwerking?


