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Dit voorjaar zijn we gestart met het project regionale dienstenstructuur. Mogelijk heb je via een 
werkoverleg, de medische staf medische staf of anderszins al kennis gemaakt met de doelstelling 
van het project: Het opzetten van een regionale poule voor de avond-nacht en weekenddiensten van 
psychiaters samen met de GGzE St. Anna, MMC en Catharina ziekenhuis. 

Waarom dit project? 

We zien al een aantal jaren dat het steeds lastiger is om psychiaters te vinden, zeker psychiaters die be- 
reid zijn om in een loondienstconstructie te werken en diensten te draaien. Zowel de ziekenhuizen als de 
GGzE hebben hier last van. Nu probeert elke organisatie in onze regio zelf zijn diensten rond te krijgen en 
problemen op te lossen. Met name in de ziekenhuizen is dit bijna niet meer mogelijk. Een tekort aan 
psychiaters heeft bijvoorbeeld in het St. Anna al geleid tot het sluiten van de PAAZ. Het is voor iedere 
zorgaanbieder, maar vooral ook voor de patiënt van belang om de zorg en het aantal bedden in de regio op 
orde te houden. 

Daarnaast stuurt regelgeving zoals de Wet verplichte GGZ en Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP) 
steeds meer aan op regionale samenwerking. Zo zijn per 1 januari al de spoed eisende hulpen van de 
ziekenhuizen onder verantwoordelijkheid van de crisisdienst van de GGzE gekomen. We willen onze 
patiënten graag vloeiend door het proces laten lopen zonder eilandjes te ervaren tussen het ziekenhuis en 
de GGzE. Het zelfde geldt voor het goed afstemmen van opnamecapaciteit. 

Door als startpunt samen diensten te gaan draaien in de avonden, nachten en weekenden proberen we 
“volumevoordeel” te creëren en daarmee dienstlast te verminderen. Hiermee hopen we als regio ook weer 
aantrekkelijker te worden op de arbeidsmarkt. De samenwerking zal daarnaast leiden tot een gestroom- 
lijnder proces voor de patiënt. 

Wat gaat wanneer gebeuren? 

Het project kent een aantal fases: 

 

Op basis van de conclusies in de pilot worden werkprocessen bijgesteld.  In  deze  periode 
worden psychiaters bijgeschoold  waar  nodig.  Tevens  wordt  de  samen- werking tussen 
de vier organisaties in overeenkomsten en dergelijke vastgelegd. Dit om uiteindelijk per 1 
oktober volledig in de nieuwe structuur te kunnen draaien. 

ls  de  scenariokeuze  gemaakt  is,  worden  de  consequenties  daarvan  uitgewerkt zodat 
er een pilot uitgevoerd kan worden per 1 juli. Tijdens de pilot gaan een aantal psychiaters 
alvast in de nieuwe structuur meedraaien. 

 

Op basis van berekeningen over de dienstlast uit de verschillende EPD’s en rooster 
systemen en het roostersysteem, inhoudelijke  overwegingen  en  een  vooronderzoek  dat 
plaats heeft gevonden, wordt een scenariokeuze gemaakt. De scenario’s waar uit ge- 
kozen kan worden gaan over de nieuwe poulestructuur. Blijven we werken met een ambu- 
lante en klinische poule? Gaan we naar een 3 poules? Of misschien naar één grote poule? 

                       

                      
 

 

 



Update  Project regionale dienstenpoule 

Waar staan we nu? 
We hebben stap 1 afgerond. Dat betekent dat er een scenariokeuze is gemaakt. Vanaf 1 oktober zullen 
avond-, nacht- en weekendconsulten worden opgepakt door één nieuwe poule, die gevormd wordt door de 
ziekenhuispsychiaters én de psychiaters van de klinische poule van de GGzE. De ambulante  poule van de 
GGzE voorziet de consulten vanuit de SEH’en die binnen komen (dat was al vanaf 1 januari zo en verplicht 
vanuit de GMAP). Hierdoor neemt de dienstfrequentie voor alle psychiaters af echter de werklast binnen een 
dienst neemt toe. Dit is vooral voor de ziekenhuispsychiaters prettig, omdat sommigen van hen nu wel 20 
tot 30 diensten per kwartaal kunnen hebben. 

Het besluit dat nu genomen is wordt verder uitgewerkt en met name de rol van de voorwachten in deze 
constructie wordt nader bekeken. 

Wie is hierin betrokken? 
Het project kent een structuur waarbij een klankbordgroep -met daarin vertegenwoordigers vanuit elke 
poule- inhoudelijk advies geeft aan een stuurgroep. In deze stuurgroep zijn naast psychiaters ook het 
management van de organisaties vertegenwoordigd. De groepen zijn als volgt samengesteld: 

Wat is nu de volgende stap? 
In de volgende update informeren we jullie graag over de verdere uitwerking van het scenario en het 
verloop van de pilot vorm geven die per 1 juli zal starten. 

Vragen 
Bij vragen over dit project kun je contact opnemen met Robert van der Aa (projectleider, bereikbaar op 06-
46 22 01 88) 
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