
Lagere ziektelast en lagere kosten door 

samenwerking tussen Gemeenten, UWV en 

GGZ



AANLEIDING | In Friesland wordt een pilot voor de EPA doelgroep voorbereid, vandaag 

bespreken we de aanleiding en de uitwerkingen voor deze pilot 
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AANLEIDING | De problematiek per cliënt lopen zeer uiteen. Deze zijn met name 

afhankelijk van de duur van de periode dat een cliënt zorg of hulp ontvangt
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Cliënten met relatief snel herstel (“Groep A”)

x1000

• Decompensatie wordt later dan wenselijk gesignaleerd, er is sprake van intensief 
ingrijpen. 

• De cliënt lijkt daarna te herstellen maar decompenseert nog één of twee keer in de 
daarop volgende jaren. Dit leidt tot uiteenvallen van het sociale systeem en een 

beslag op gemeentelijke middelen
• Na een kleine tien jaar lukt het om de cliënt te stabiliseren, de cliënt blijft kwetsbaar 

maar functioneert met ondersteuning van netwerk en inzet vanuit de gemeente

• Na de eerste decompensatie blijkt dat cliënt moeilijk te behandelen is

• In het leven van de cliënt wisselen crisissituaties en kortstondige herstelperiodes 
elkaar af. 

• Na elke decompensatie en/of crisissituatie duurt de daarop volgende relatieve 
periode van rust korter

• Behandeling leidt in het beste geval tot relatieve stabiliteit, maar er blijft sprake van 

een chronische problematiek

Cliënten met een “gebruikelijk” zorg en hulp-patroon (”Groep B”)

Cliënten met een langdurig chronisch patroon (”Groep C”)

• Decompensatie wordt snel gesignaleerd en er wordt meteen ingegrepen

• Een cliënt wordt doorgaans ongeveer twee jaar behandeld waarna de behandeling 
snel kan worden afgebouwd

• Na het herstel functioneert een cliënt redelijk zelfstandig binnen het eigen sociale 
netwerk. Hulp of ondersteuning vanuit de gemeente is minimaal



AANLEIDING | Er lijkt geen directe relatie tussen de besteding van maatschappelijke 

middelen en een herstel voor cliënten

Eerste
decompensatie

Moment van
signalering

• Signalen worden opgepikt voor decompensatie ten volle plaatsvindt

• Cliënt is al in beeld bij GGZ in verband met andere problematiek 

• EPA problematiek kan voorkomen worden

Preventie

• Kort na de eerste decompensatie wordt er ingegrepen, 

bijvoorbeeld door het Vroegtijdig Interventie Psychose (VIP) 

• Succes van behandeling bepaalt of perspectief verbeterd of 

verergerd 

Vroegsignalering

Hoge kosten
Minder perspectief

Lage kosten
Meer perspectief

• Het relatief lang geduurd heeft voordat de eerste 

decompensatie gesignaleerd wordt. FACT/Crisisteam 

moet ingrijpen, mogelijk op basis van Rechterlijke 

Machtiging (RM)

• Cliënt wacht een langdurige behandeling bij FACT of in 

Klinische setting

Crisisingreep



• In de behandeling en ondersteuning van EPA cliënten blijkt het gericht werken aan herstel voor cliënten niet goed 

mogelijk te zijn. Deze vinden hun oorsprong in suboptimale samenwerkings-, financierings- en 

rechtmatigheidsomstandigheden: 

• Bij de EPA doelgroep zijn hoofdzakelijk vier partijen betrokken: de GGZ, de verslavingszorg, de OGGZ en de 

gemeente. Het structureel afstemmen op het niveau van integrale maatschappelijke voorzieningen blijkt niet de 

regel

• Ook in geval van samenwerking is er tussen de betrokken instanties er regelmatig sprake van onduidelijkheid. Dit 

ligt op het gebied van verantwoordelijkheden en regels over wanneer wat nodig is en/of ingezet mag worden of uit 

welke financieringsstroom gefinancierd mag worden

• In de behandeling van cliënten wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende cliëntgroepen, terwijl dit 

gezien de grote verschillen tussen individuele cliënten wel logisch zou zijn. In een aantal gevallen lijkt er ruimte voor 

herstel terwijl in andere gevallen stabilisatie het hoogst haalbare lijkt te zijn

• Er is geen sprake van geïndividualiseerde integrale herstel of perspectiefplannen voor EPA cliënten 

en integrale monitoring daarvan

AANLEIDING | Werken aan herstel voor deze doelgroep is lastig omdat veel partijen 

betrokken zijn en niet altijd (kunnen) samenwerken



• Het is vooral voor EPA cliënten uitermate belangrijk dat wanneer problematiek ontstaat dit snel gesignaleerd wordt 

en dat eventuele hulp of behandeling snel start op de juiste intensiteit. Dit gaat niet alleen om GGZ behandeling, 

maar ook om hulp en voorziening als het gaat om welzijn, sociale omstandigheden, wonen, werk en inkomen.  

• Voor behandelaren blijkt het moeilijk om prognoses te maken van het ziekteverloop van cliënten. Zij geven aan dat 

er weinig wetenschappelijke resultaten zijn die hier richting aan geven en houden zich vast aan bestaande 

standaarden. Waarvan steeds meer duidelijk wordt dat deze ontoereikend zijn 

• Voor de doelgroep 12 – 25 jaar is er geen aantrekkelijke en laagdrempelige plek waar zij terecht kunnen wanneer 

ze te maken hebben met opkomende psychologische en/of mentale problematiek. Dit bemoeilijk preventie en 

vroegsignalering

• Het grootste deel van de EPA-problematiek ontstaat rond het 18e levensjaar. Op ditzelfde moment vindt er een knip 

plaats in financiering en behandeling, hetgeen de continuïteit van zorg bemoeilijkt

• Een GGZ behandeling is alleen rechtmatig indien er een DBC kan worden geopend. Wanneer er sprake 

is van een preventieve behandeling kan er alleen onder specifieke omstandigheden (geïndiceerde

preventie) rechtmatig zorg geleverd worden 

AANLEIDING | Daarnaast blijkt vroegsignalering vooral voor deze doelgroep van groot 

belang. Daarmee kan een chronisch ziektepatroon voorkomen worden



AANLEIDING | De totale kosten voor de EPA doelgroep in de drie gemeenten bedraagt 

jaarlijks € 110 - 120 miljoen, het betreft hier een kleine 4000 cliënten 

In onderstaand figuur is voor de drie betrokken gemeenten uitgewerkt wat de uitgaven aan de EPA doelgroep zijn 

per financieringsstroom (2017). Het oranje gekleurde getal naast de balken betreft de totale uitgaven per cliënt in 

de desbetreffende gemeente. 

Súdwest-Fryslân

Smallingerland

Leeuwarden Wlz

GGZ

Medisch

Overig

Uitgaven per gemeenten vanuit de Zvw en Wlz*

€ 21.000

€ 23.000

€ 21.500

In onderstaand figuur is voor de drie betrokken gemeenten uitgewerkt wat de uitgaven aan de EPA doelgroep zijn 

per gemeentelijke financieringsstroom. 

Súdwest-Fryslân

Smallingerland

Leeuwarden
Wmo

PW

BW

Uitgaven per financieringsstroom per gemeente

€ 7.900

€ 8.500

€ 8.500
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• Hoe ziet het traject van zorg en welzijn voor de EPA doelgroep er idealiter (in globale zin) uit?

• Wat is de taakopdracht, rol en verantwoordelijkheid van de medewerkers van de integrale teams?

• Wat is de verhouding tussen de verschillende medewerkers en betrokken partijen en/of reeds bestaande initiatieven

• Hoe groot is zo’n team, en uit welk type medewerkers bestaat een team?

• Hoe wordt de cliëntenpopulatie geselecteerd?

• Hoeveel cliënten moeten onderdeel uitmaken van de pilot?

• Hoe communiceren we dit intern en extern? 

• Welke zaken rondom rechtmatigheid en administratie zijn te verwachten en kunnen op voorhand worden opgelost?

• Welke obstakels kunnen worden verwacht in de samenwerking tussen GGZ en gemeenten en (hoe) kunnen deze 

obstakels op voorhand opgelost worden?

• Hoe kunnen deze obstakels op voorhand opgelost worden?

• Welke zaken behoeven goedkeuring van de Nza of andere partijen?

• Op welke wijze kan de financiering en administratie van zorg worden georganiseerd?

• Het vinden van een partner voor het uitvoeren van het onderzoek 

• Het uitwerken van een voorstudie 

• Het uitvoeren van een literatuurstudie

• Het definiëren van de parameters die aantonen dat het een succes is (o.a. cliënt, medewerkers en administratie)

• Het uitwerken van een onderzoeksopzet voor de uitvoering van het onderzoek gedurende de looptijd van de pilot

• Het verkennen van de opties en het mogelijk maken van integrale financiering binnen de wettelijke kaders

VOORBEREIDING | In de voorbereiding op de pilot worden de volgende zaken nader 

uitgewerkt, verschillende werkgroepen zijn met deze vragen aan de gang gegaan 
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• Voor de ondersteuning en behandeling van EPA cliënten geldt dat het verhaal van de cliënt centraal staat. Dat 

betekent dat het team werkt vanuit de herstelgedachte; het belangrijkste is daarin dat de cliënt weer betekenis vindt in 

het leven. Dat kan bijvoorbeeld door maatschappelijk bij te gaan dragen, een opleiding te volgen, het sociale netwerk 

op te bouwen of door weer te gaan werken 

• In dat kader is het van groot belang dat de gemeenten en de GGZ kunnen samenwerken zonder onnodige en 

hinderende barrières. De administratieve lasten voor de GGZ zijn op dit moment hoog. Waar het samenwerking betreft 

tussen de GGZ en de gemeentelijke teams geldt dat er nu ook sprake is van een verscheidenheid aan administratieve 

lasten. 

• Om echt efficiënt richting herstel en maatschappelijke participatie voor deze groep cliënten te werken is het van groot 

belang dat men niet gehinderd wordt door verschillende financieringspotjes, ingewikkelde rechtmatigheidseisen en 

hoge administratieve druk 

VOORBEREIDING | De gestelde vragen worden beantwoord binnen de kaders van een 

aantal belangrijke uitgangspunten binnen de pilot 



VOORBEREIDING | Vanuit één team wordt maatschappelijke hulpverlening en GGZ zorg 

ingezet én kunnen toewijzingen voor gemeentelijke ondersteuning worden aangevraagd

Integraal EPA team Schil van samenwerkingspartners

De integrale EPA teams zijn een samenvoeging van een 

bestaand FACT-team aangevuld met maatschappelijk 

werkers vanuit de lokale teams 

# Functie (minimale bezetting) Huidig

1 Sociaal Psychologisch Verpleegkundige FACT

2 GGZ ambulant verpleegkundige FACT

3 Psychiater FACT

4 Klinisch psycholoog / GZ psycholoog FACT

5 Ervaringsdeskundige FACT

6 IPS-trajectbegeleider FACT

7 Maatschappelijk werker Lokaal team 

8 Teamcoach (herstel en integraliteit) Nieuw

Integraal

EPA team Dag-
besteding 

UWV
Politie

Woning-
corporatie

Beschermd 
Wonen

Huisarts

In gesprek met 
UWV over 

aanvullende 
afspraken



VOORBEREIDING | Onderdeel van de integrale samenwerking is dat er ook aan 

preventie en vroegsignalering gewerkt kan worden (vanuit de Zvw)

Bestaande cliënten

GGZ Gemeente OGGZ Verslaving

zorg

Samenwerking • Inhoudelijk samenwerken 
voor de doelgroep

• Kennis delen 

• Integraal perspectief plan
• Geen last van financiële kaders

• Kunnen breder kijken

1

2

3

Nieuwe
Instroom

Huidige
Instroom

• Het moment van interventie naar voren halen
• In een keer de juiste zorg of hulpverlening 
• Inzet van ambulante integrale adolescenten teams

Integrale 
samenwerking

Vroegsignalering 

Preventie

• Laagdrempelige ‘inloop-voorzieningen’
• Hulp bij problemen zonder diagnose 
• GGZ, Gemeente, OGGZ, Verslavingszorg

en POH achter één deur
• Gezamenlijke bekostiging

Voorbeelden: ‘Head Space Australia’ en ‘De school als werkplaats’ 



VOORBEREIDING | In de werkgroep is de voorlopige werkwijze toegepast op casussen, 

dit bevestigde de inhoudelijke en financiële waarde van een integrale aanpak 

• Financiële problematiek

• Vaderschapsrelatie

• Dagbesteding regelen

• Zelfredzaamheid bevorderen

• Waardevol leven  

Gemeente
• Ziet bemoeilijkende 

factoren

• Vermoeden van trauma

• Vermoeden van depressie

• Vermoeden van 

beginnende schizofrenie 

GGZ

Afspraken

• De medewerker van de gemeente blijft casemanager

• Diagnosticeren en stabiliseren en contact met familie herstellen 

• Over een maand herstelplan opstellen

Planning:

• Fase 1: diagnosticeren en zelfredzaamheid

• Fase 2: behandeling

• Fase 3: relaties familie herstellen 

Integraal

• In zorg bij gemeente

• Vertoont afwijkend gedrag

• Mis-interpreteert gedrag van 

anderen

• Ontwijkt familie 

• Chaotisch huishouden 

• Zorgt slecht voor zichzelf 

• Heeft niks te doen

• Niet agressief

• Wilt relatie met familie

• Wilt een waardevol leven 

Lichamelijk

Zelfverwonding

Middelen

Cognitief

WonenHallucinaties

Depressie

Relaties

Dagelijkse

bezigheden

HoNOS

Agressie

4

3

2

1

0

Casus



VOORBEREIDING | Voor de intake, evaluatie van het herstel en financiering wordt 

aangesloten op de HONOS+ systematiek

Lichamelijk

Zelfverwonding

Middelen

Cognitief

WonenHallucinaties

Depressie

Relaties

Dagelijkse

bezigheden

HoNOS

Agressie

1 2

Geen 
psychotische 
verschijnselen

Psychotische 
verschijnselen

Neurocognitieve
problematiek 

X X X

4

3

2

1

0

HoNOS zorgclusters Supercluster

De leefgebieden omvatten ook 

onderwerpen die niet voorkomen in het 

psychiatrisch handboek (“de DSM”)

3
Eerste episode

Terugkerend of 
aanhoudend

Acute episode

Instabiele of 
chaotische 
levenstijl

X

X

X

X

Clustergroep

De derde stap 

heeft betrekking op 

de 

(behandel)historie 

van de cliënt

4 Zorgcluster vaststellen 

• Op basis van de ingevulde antwoorden suggereert het 
systeem het meest passende zorgcluster

• Het zorgcluster bepaalt wat het tarief en de maximale 

behandelduur voor de behandeling betreft

De regiebehandelaar beoordeelt de cliënt 

op een aantal leefgebieden. Per 

leefstijlgebied geeft de behandelaar op een 

vijfpuntsschaal aan wat de ernst van de 

huidige problematiek is 

Vervolgens wordt aangegeven in 

hoeverre er sprake is van psychotische 

verschijnselen



• Met de nieuwe privacywetgeving is er veel aandacht gekomen voor privacyvraagstukken bij samenwerking en de 

uitwisseling van gegevens

• De oplossing die hiervoor is gevonden (of lijkt te zijn) is het volledig overdragen van medewerkers uit de lokale teams 

naar de nieuwe integrale EPA teams

• Doordat de integrale teams gezamenlijk de zorg verlenen voor cliënten en allemaal in hetzelfde systeem werken zou 

dit moeten kunnen

• De betrokken functionarissen gegevensbeheer zijn positief gestemd over de oplossingsrichting 

VOORBEREIDING | Zoals gebruikelijk bij dit soort samenwerkingen is ook hier privacy 

een vraagstuk, het lijkt er op dat daar een oplossing voor wordt gevonden 
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• De presentatie van vandaag is een sneak preview, de besluitvorming moet nog plaatsvinden en de pilot moet nog 

beginnen

• De betrokken partijen zijn allemaal enthousiast 

• Veel werk is al verzet (de werkwijze, de teamstructuur, en de uitgangspunten voor financiering)

• Er wordt hard gewerkt aan de privacy afspraken en het wetenschappelijk onderzoek 

• Het is de doelstelling om besluitvorming voor de zomer plaats te laten vinden 

VOORBEREIDING | In de komende maanden vindt besluitvorming plaats bij alle betrokken 

partijen, op dit moment worden de laatste zaken uitgewerkt om dat mogelijk te maken

Aanleiding/
Business Case

Start pilot
Uitbreiding 
pilot

Uitrol
Werkwijze

Voorbereiding 
pilot

Wetenschappelijk onderzoek



• Presentaties beschikbaar op donderdag 18 april op 

www.samenvoordeklant.nl

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



