
PsyCareNet: het verdiepen in de organisatie van huidige geestelijke gezondheidszorg in Oost-
Nederland als onderdeel van de regionale opleiding psychiatrie. 
 
Gedurende mijn opleiding tot psychiater kom ik meer en meer in aanraking met 
verschillende geledingen van de huidige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in Oost-
Nederland. Mij valt ten deel dat de huidige organisatie van verschillende zorgaanbieders een 
gefractioneerd karakter heeft. Ervaring leert mij dat de afwezigheid van een bestaand 
netwerk in deze leidt tot verminderde efficiëntie evenals doelmatigheid van zorg. De 
verschuiving van basis-GGZ naar specialistische-GGZ heeft dit probleem alleen maar groter 
gemaakt. Wat mij het meest raakt is het feit dat de patiënt vaak van het kastje naar de muur 
wordt gestuurd als gevolg van onvoldoende inzicht in de zorgkaart van de regionale GGZ. In 
de huidige opleiding tot psychiater is er wel aandacht voor maatschappelijke determinanten 
maar wordt weinig aandacht besteedt aan het verwerven van inzicht in de bestaande sociale 
kaart voor verwijzing van patiënten evenals de vaardigheden om aan zo’n netwerk bij te 
dragen en dit mede te onderhouden.  
 
Middels het PsyCareNet project wil ik samen met de opleidingsgroep van het Radboudumc 
en als onderdeel van mijn beleidsprofilering de huidige organisatie van GGZ in Oost-
Nederland in kaart brengen. Doel is een zorgkaart op te stellen waarin alle grote aanbieders 
van psychiatrische zorg  in deze regio vermeld worden met daarbij transparante informatie 
over aanwezige expertise binnen de teams, capaciteit voor behandeling van patiënten, wijze 
van aanmelding en up-to-date informatie over wachttijden maar bijvoorbeeld ook 
contactgegevens van betreffende medewerkers. Doel is om bij iedere instelling een 
contactpersoon re rekruteren waarmee regelmatig overleg zal plaatsvinden om zodoende de 
samenwerking in stand te houden. Middels terugkerende netwerkbijeenkomsten zal 
gewerkt worden aan het creëren en in stand houden van een actief netwerk zodat 
doelmatigheid van zorg in de toekomst beter gewaarborgd kan worden.  
PsyCareNet zal hiermee inzicht geven in de huidige mogelijkheden voor zorg voor 
psychiatrisch patiënten. Het zal ondersteuning bieden bij het efficiënt verwijzen van 
patiënten naar professionals met expertise welke op dit moment zeker aanwezig is, maar 
voor deze kwetsbare groep patiënten gebleken zeer moeizaam te bereiken.  
Middels dit project zal een product gevormd worden dat idealiter geïntegreerd zal worden in 
het regionaal onderwijs. Zodoende profiteert de gehele opleidingsgroep van de sociale kaart 
en zullen zij geschoold worden in het opstellen en onderhouden van deze sociale kaart 
binnen de GGZ. 
 
OOR-ON heeft onze subsidieaanvraag in het kader van het Bewustzijnsproject goedgekeurd 
en heeft een royaal bedrag van 5000 € toegekend voor financiële ondersteuning voor dit 
project. In de komende periode zal ik met de verdere uitwerking beginnen. 
 
Margit Klok, 
Aios psychiatrie van het Radboudumc 
 
 


