
twee instellingen 
één erf 

Samenwerking  
tussen V&V en GGZ 



Waar komen we vandaan? 
 Historie:  

1990: prefusiefase: APZ Willibrord 
met ‘Ziekenzaal’ en een eigen 
verpleeghuisafdeling 

1994 fusie APZ-ouderen + Riagg-
Ouderen; start opnameafdeling en 
dagbehandeling (foreest centrum) 

1994: start samenwerking met 
zorgcentrum ‘De Nieuwpoort’ en 
andere zorgcentra 
 



Fusie: GGZ Noord-Holland-Noord 
(1997) 

Regio: boven de lijn Castricum-Hoorn 
 Intensieve samenwerking met 2 

verpleeghuizen en 2 zorgcentra in Alkmaar 
en Hoorn. 

Daarnaast lichtere vormen: 
dagbehandelingen /spreekuren in zorgcentra 



4 situaties van samenwerking: 

Korsakovafdeling 
Somato-Geronto- Psychiatrische afdeling 
GGZ-afdeling in het zorgcentrum 

+ 16 geïntegreerde plaatsen + behandelcentrum 

GGZ-afdeling aan het zorgcentrum 



Korsakovafdeling (1) 

 Locatie: verpleeghuis Oudtburgh (Bergen nh) 
 Lichtste vorm van samenwerking 
 Gezamenlijke screening aanmeldingen met 

psycholoog verpleeghuis 
 Gestapelde zorg = ZZP + DBC; de DBC 

wordt gewoonlijk ná een jaar afgelsoten 
 ZZP’s:  

 



Korsakovafdeling (2) 

Disciplines verpleeghuis: 
– SOG 
– Psycholoog 
– Verzorgenden  
– Agogen 
– AB-er 

 Disciplines GGZ NHN: 
– Verpleegkundig specialist 
– psychiater  

 



Korsakovafdeling (3) 

Werkmethodiek:  
– empatisch-directieve benadering (van 

Noppen, 2007) 
– 5 K’s (kort, koncreet, konsekwent, 

kontinue,kreatief, 
– directieven 
– foutloos leren 

Samenwerking op consultbasis, 
crisisinterventie 



Zorgcentrum ‘De Nieuwpoort’ (1) 

 Locatie: Alkmaar 
 Langdurige samenwerking 
Duinvogel: 32 appartementen, separate 

vleugel, waarvan 2 KDO-plaatsen 
Rehabilitatiegerichte visie (FgR) 
ZZP: GGZ-C 
Bezetting: 1 GGZvpk, 2 vz /1 GGZvpk, 1 vz  



Zorgcentrum ‘De Nieuwpoort’ (2) 

16 geïntegreerde bedden (DBC) 
Dagbehandeling voor ambulante cliënten 

en voor cliënten van de Duinvogel en het 
zorgcentrum 

GGZ-verpleegkundigen verzorgen 
groepsbehandeling én individuele 
behandeling van de 16 cliënten 

Daarnaast: alle disciplines voor een 2e lijns 
behandeling 
 



Westduin (Hoorn) (1) 

Constructie: gebouw en faciliteiten 
ingekocht door GGZ NHN bij zorgcentrum 
Avondlicht 

15 AWBZ plaatsen (GGZ 5 B) 
2 DBC plaatsen tbv kortdurende opnames 
Behandeling vanuit rehabilitatie; we zijn 

‘zoekende’, IRB / FgR 



Westduin (Hoorn) (2) 

Bezetting 2 vpk (4), helpende / 1 
vpk; nachtzorg van Avondlicht 

Disciplines: vsggz, psycholoog, 
psychiater, overige op indicatie, 
huisarts 
 



SGP afdeling in verpleeghuis 
Lauwershof (1) 

Constructie: ‘gestapelde zorg’  
verpleeghuis levert wonen en zorg, GGZ 
NHN psychiatrische zorg (ZZP V&V-7 + 
DBC) 

SOG is hoofdbehandelaar, GGZ in consult 
Geïntegreerd zorgteam, verzorgenden + 

GGZvpk (7-22uur)  
SOG en VS zetten de behandeling uit en 

schakelen andere disciplines in 



SGP afdeling in verleeghuis 
Lauwershof (2) 

Turbulente samenwerkingsgeschiedenis 
Bestuurlijk niet consistent 
Discontinuïteit van bestuur en management 

en afdelingsarts 
 Integratie verzorging en ggz-vpk stagneert 
Er is vooruitgang…. 

 



SGP afdeling in verleeghuis 
Lauwershof (3) 

Deelprogramma GGZ 
Rehabilitatie FgR 
HoNOS 65 en GIP 

 



Een voorbeeld 



Bewijs? 
 Implementatieonderzoek 
 
 Resultaten HoNOS 65 en  

GIP 



Samenwerken V&V en GGZ is  

noodzakelijk? 
geen keus? 
alleen mogelijk in de 

vorm van…..? 
mogelijk in 

verschillende vormen 
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