
Jaarplan 2022 

GGZ Werkgroep Amstelland



Betrokken organisaties 

- GGZ inGeest 

- Amstelland Zorg (namens huisartsen / POH GGZ / Apothekers) 

- Eerstelijns psychologen 

 

Versiebeheer  

 

Versie en datum Wijziging Status Verspreid aan:

V1.0 17-06-2021 Vastgesteld Werkgroep

V.1.1 23-03-2022 Aanpassingen n.a.v. notulen 

werkgroep 2 december 2021: 

onderwerp Welzijn op recept 

toegevoegd Aanpassingen in 

werkgroep GGZ 27 januari 2022: 

jaartallen aangepast en 

onderwerp transfertafels 

toegevoegd

Ter besluitvorming Werkgroep

V.1.2 30-05-2022 Aanpassingen in werkgroep 

GGZ 22 maart 2022: functie 

Lena aangepast, GGZ op recept 

vervangen door Welzijn op 

recept, visie op de toekomst als 

onderwerp erbij, verbinding met 

de 0de lijn als onderwerp erbij. 

Aanpassingen in werkgroep 

GGZ 30 mei 2022: doelstelling 

aangepast, aparte plannen van 

aanpak eruit gehaald om in 

aparte documenten op te zetten.

Ter besluitvorming Werkgroep 
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Doelstelling van de werkgroep 

Optimaliseren van de GGZ zorg en de samenwerking met de betrokken 

partners in Amstelland over de domeinen heen. 

Meerjarenplan 

 

De komende vijf jaar wil de GGZ werkgroep zich verder ontwikkelen van 

netwerk waar kennisuitwisseling plaatsvindt naar een werkgroep die werkt 

aan het optimaliseren van de GGZ zorg in Amstelland en de samenwerking 

met de betrokken partners. Hiertoe houdt de GGZ werkgroep zich bezig met 

de volgende activiteiten: 

- Brengt relevantie signalen en ontwikkelingen m.b.t. GGZ in de regio samen 

- Definieert onderwerpen voor verbetering of vernieuwing. 

- Bepaalt en initieert een aanpak per onderwerp, bijvoorbeeld een 

projectmatige aanpak, advies, bijeenkomst of informatie overdracht. 

- Bij de uitvoering van deze activiteiten zijn één of meerdere leden van de GGZ 

werkgroep betrokken eventueel aangevuld met derden. Ook kan een verbeter 

activiteit belegd worden bij een partij of personen buiten de GGZ werkgroep. 

- De GGZ werkgroep monitort de voortgang. 

 

Binnen de StAZ wordt met alle beroepsgroepen op dit moment gewerkt aan 

een meerjarenplan voor de eerstelijnszorg in Amstelland. Deze bevat op 

hoofdlijnen de ambities, doelen, visie/strategie en organisatie. Kernvragen zijn: 

1. Waar willen we over vijf jaar staan als het gaat om GGZ en de eerstelijns zorg? 

2. Wat is er dan veranderd? 

3. Hoe komen we daar? 

 

GGZ is benoemd als één van kernthema’s voor dit meerjarenplan. Als GGZ 

werkgroep zullen we betrokken zijn bij de totstandkoming van dit 

meerjarenplan. Tevens zal het een belangrijk kader vormen voor onze 

activiteiten van de komende jaren. 



Samenstelling GGZ werkgroep 

De GGZ werkgroep is samengesteld met vertegenwoordigers van 1e en 2e lijns 

beroepsgroepen die zich bezighouden met GGZ: 

De komende jaren zullen er naar verwachting leden bijkomen vanuit het 

sociaal domein, de 1e en 2e lijn. Uitbreiding hangt samen met ontwikkelingen 

en thema’s die opgepakt worden. 

Lena Apeldoorn (Voorzitter) Huisarts Uithoorn 

Eugenie Verlaan POH GGZ - aanspreekpunt Minddistrict / 

platform POH GGZ Amstelland

John Kusters POH GGZ Uithoorn

Marja Feijen Huisarts Aalsmeer

Jeanette van Rijn Directeur poli Ingeest

Astrid Albersen 1e lijn psycholoog / vertegenwoordiger 

Netwerk Psychologen Amstelland

Karin Wittkampf Karderarts GGZ i.o. Amstelveen

Floor Rompelman Apotheker Amstelveen



Onderwerpen 2022 

Voor 2022 zijn de volgende onderwerpen benoemd waarop we willen 

verbeteren en/of ontwikkelen: 

1. Beter en gericht verwijzen van huisartsenpraktijk naar GGZ InGeest. 

2. Verbeteren overdracht van GGZ (poli en factteam) naar huisartsenpraktijk. 

3. Doorontwikkeling gebruik E-Health Minddistrict 

4. Gezamenlijke opleidingsdag huisartsen, POH-ers en GGZ InGeest 

medewerkers. 

5. Verkennen transfertafels van Amsterdam 

6. Gezamenlijke visie op de toekomst formuleren 

7. Verbinding leggen met de 0de lijn 

8. Afstemming met Welzijn op Recept 

Deze onderwerpen sluiten aan bij het Regiobeeld Amstelland1. Hierin wordt 

aangegeven dat Amstelland aanzienlijk hoger scoort op het aantal GGZ 

gerelateerde huisartsbezoeken dan gemiddeld. Bovendien wordt de treeknorm 

voor de aanmeldwachttijd voor psychologische zorg overschreden in de regio.  

Met de gekozen thema’s willen we meer efficiëntie en ondersteuning bereiken 

in de samenwerking tussen de huisartsen en GGZ. Angst en depressie is 

volgens het Regiobeeld een belangrijk thema in Amstelland: 2 op de 5 

volwassenen heeft een matig tot hoog risico op angst en depressie. 

In aparte plannen wordt de aanpak per onderwerp beschreven. 




