
1 
 

ACTIVITEITENVERSLAG STICHTING PRO PERSONA GGZ 2019 

Op thema wordt een beeld gegeven van de activiteiten welke door Stichting Pro Persona GGz in 2019 

zijn ondernomen om haar doel te verwezenlijken. 

1. Patiënten- en cliëntenzorg 

Kwaliteit en veiligheid 
Ontwikkelingen in de zorg, kwaliteit van zorg, toe- of afname van incidenten, calamiteiten, 
suïcides, medicatieveiligheid en privacy beleid zijn vaste agendapunten van de Raad van 
Bestuur. Intensief overleg over deze aspecten vindt in de organisatie plaats tussen 
zorgprofessionals, geneesheer-directeuren, directies en de Raad van Bestuur. De Inspectie 
voor de Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving, 
beroepsnormen, richtlijnen en standaarden. In 2019 heeft de Inspectie diepgaand onderzoek 
gedaan naar aanleiding van een calamiteit in 2018 bij RCG Rivierenland. Er heeft uitgebreide 
reflectie plaatsgevonden op de factoren die hebben bijgedragen aan de tekortkomingen in 
de zorg die in 2018 waren ontstaan. Met behulp van verbetermaatregelen en het uitvoeren 
van audits worden de tekortkomingen weggenomen. Veilige zorg voor de cliënt staat voorop. 
Een van de redenen om afdelingen van de kliniek in Tiel stapsgewijs te verplaatsen en samen 
te voegen met RCG Nijmegen. 
 
Het kwaliteits- en (informatie-)veiligheidsbeleid is binnen Stichting Pro Persona GGz 

gestructureerd vormgegeven en geborgd. Met verschillende soorten analysemethoden wordt 

informatie hierover abstract en cijfermatig vastgelegd en besproken. Het verbeterregister dat 

wij hanteren zorgt voor het kunnen monitoren van de te nemen verbetermaatregelen. Met 

het afnemen van ROM vragenlijsten brengen wij in beeld hoe de behandeling verloopt. En 

met de Consumer Quality Index (CQI) houden wij bij hoe cliënten onze zorg waarderen. Per 

januari 2019 is, naast de externe Functionaris Gegevensbescherming, een interne Privacy 

Officer aangesteld opdat de uitvoering van allerlei activiteiten op het gebied van privacy 

geborgd is. Kwaliteit en (informatie-)veiligheid zijn echter niet enkel in meetbare gegevens te 

vangen. Het dient vooral merkbaar te zijn voor cliënt, professional en stakeholders.  

Het Beleidskader Optimalisatie Effectieve Zorg 2017-2020 noemt actiepunten en 
concretiseringen die de afgelopen jaren zijn opgepakt en hebben, behalve verbetering in 
onze continue kwaliteitsontwikkeling, geleid tot bovengenoemde herijking van onze missie 
en visie.  
 
De kwaliteit van de IT-beheersing rondom de financieel-kritische systemen is verbeterd door 
de implementatie van AFAS HR en AFAS Finance. De belangrijkste punten van aandacht zijn 
de wijzigingen en autorisaties in dit belangrijke proces. Eveneens zijn security en privacy 
blijvende aandachtspunten op alle niveaus binnen de organisatie.  
 
Stichting Pro Persona GGz erkent de risico’s en vormt verschillende beheersmaatregelen om 
fraude en cyberrisico’s te voorkomen. Zo laat de organisatie periodiek vaststellen of de IT-
infrastructuur voldoende beschermd is tegen kwetsbaarheden van buitenaf. De 
aanbevelingen uit de in 2019 uitgevoerde securityscan worden opgevolgd en het 
informatiebeveiligingsbeleid wordt geactualiseerd in lijn met de NEN7510-nulmeting. 
 
Acute en verplichte zorg 
Stichting Pro Persona GGz is in de acute psychiatrie in 2019 conform de landelijke afspraken 
gestart met de regie in de acute psychiatrische hulpverlening in de regio Gelderland-Zuid en -
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Midden. Wij zien dit als een kans om samen met onze ketenpartners de acute zorg in de 
regio te optimaliseren, zodat de cliënt zoveel mogelijk de juiste zorg op de juiste plaats krijgt.  
De acute GGZ-regio komt overeen met ons verzorgingsgebied, en vormt twee van de 28 
regio’s in Nederland en is ontstaan in het kader van de invoering van de Generieke Module 
Acute Psychiatrie (GMAP). Doel van de GMAP is het inrichten van een effectieve, 24/7 
beschikbare keten acute GGZ voor triage, opvang en behandeling van acute psychiatrische 
hulpverlening. Voor de invoering van de GMAP is een implementatietraject van 4 jaar 
afgesproken waarin gedurende de jaren 2020 tot en met 2023 de mate waarin de regio 
tenminste aan deze standaarden moet voldoen per jaar globaal oplopend is van 40% naar 
60% naar 80% naar 100%. 
 
In 2018 is binnen Stichting Pro Persona GGz op basis van de ontwikkelingen in de 
Nederlandse maatschappij (vergrijzing, een stijgende zorgvraag, personeelstekort en 
betaalbaarheid van de landelijke zorg) een voorbereidende ontwikkeling gestart voor de 
concentratie van de hoog klinische zorg. Alleen dan kunnen wij garanties bieden op 
kwalitatief hoogstaande en altijd beschikbare zorg. En alleen dan zetten wij het beschikbare 
personeel en onze duurzame middelen optimaal in. Belangrijke vraag is steeds hoe de 
beschikbare professionele handen doelmatig ingezet kunnen worden. Als wij de acute 
psychiatrie voor hoog klinische opnames concentreren moet men weliswaar iets verder 
rijden, maar komt men op een plek waar voldoende expertise is.  
Zo zijn in 2019 zijn de High Intensive Care (HIC) afdelingen in Nijmegen en Arnhem voor het 
hele verzorgingsgebied van Stichting Pro Persona GGz verder ontwikkeld. Deze zijn begin 
2020 opengegaan. Met het concentreren van de acuut psychiatrische opname afdelingen in 
de regio’s, sluiten wij niet de regionale centra. Wij organiseren de zorg gewoon anders. Wij 
willen alle patiënten kunnen garanderen dat ze de beste zorg krijgen die er is, het maakt niet 
uit wanneer en waar ze langskomen. Kleinere regionale centra gaan een focus krijgen op 
opname voorkomend en opname bekortend werken met een geambulantiseerde focus en 
wijkgerichte GGZ. Zoveel mogelijk behandeling in de thuissituatie en deelnemend aan 
wijkgerichte GGZ met alle andere zorgaanbieders en wijkteams. Daarmee wordt voorzien in 
het invullen van een grote behandelvraag zonder dat er 7x24 uur aanwezigheid van 
specialisten moet zijn. De Pro Persona Groep, waar Stichting Pro Persona GGz deel van 
uitmaakt, werkt in de zorgketen met verstandelijk gehandicaptenzorg, verslavingszorg, 
gemeenten en veiligheidsdiensten samen met behulp van regionale afspraken. Dit wordt ook 
wel de sluitende aanpak genoemd. Naast de concentratie van de hoge zorgzwaarte klinische 
voorzieningen wordt met de regio’s Rivierenland en Veluwe Vallei onderzocht wat de 
mogelijkheden met netwerkpartners zijn voor een regionaal aanbod van lichtere kortdurende 
klinische steunpunten. 
 
Een ander belangrijk onderwerp is de implementatie van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ). 
Wij hebben in 2019 in afstemming met ketenpartners en cliënten een beleidsplan ontwikkeld 
dat een basis biedt voor een goede uitvoering van de nieuwe wet- en regelgeving in 2020.  
 
Klachten 
In 2019 heeft Stichting Pro Persona GGz het klachtenreglement cliënten Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen in de Zorg (Wkkgz) herzien. De regeling is laagdrempeliger 
vormgegeven. De cliënt kan behalve bij de directie nu ook een klacht indienen bij de 
klachtenfunctionaris. Omdat nauwelijks klachten werden ingediend bij lokale 
klachtencommissies Wkkgz en deze commissies enkel nog een adviesrecht toekwam, zijn wij 
met de lokale klachtencommissies gestopt. Is een cliënt het niet eens met de 
klachtafhandeling dan kan de cliënt dat geschil aan de Geschillencommissie Zorg voorleggen. 
Voor cliënten met een laag inkomen heeft Stichting Pro Persona GGz een regeling getroffen 
opdat ook voor hen de weg naar de Geschillencommissie Zorg open staat. Ook hebben wij de 
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informatie over de klachtwijze en de bijbehorende bijstand door de klachtenfunctionaris en 
patiëntenvertrouwenspersoon op de website verder verbeterd. Van de 100 ingediende 
klachten is voor 88% een volledig bevredigende oplossing gevonden voor cliënt en Pro 
Persona. Voor de overige klachten is er bemiddeld.  
 
De BOPZ klachtencommissie heeft zich, naast de behandeling van 89 klachten waarvan 16 
gegrond, voorbereid op de nieuwe WvGGZ. Er zijn vele nieuwe leden toegetreden om in 2020 
te komen tot een klachtencommissie met zuiver onafhankelijke leden. Ook is er een nieuwe 
voorzitter gekozen. 
 

2. Medewerkers 

De juiste medewerker, op het juiste moment, op de juiste plek. Maar ook het blijvend binden 

en boeien van onze medewerkers. Het stond in 2019 centraal op de agenda. Duurzame 

inzetbaarheid zodat medewerkers in staat zijn om de benodigde wendbaarheid te laten zien 

is belangrijk. Evenals de balans tussen werk en privé. Daarom organiseren wij ons steeds 

doelmatiger en slimmer met de inzet van ICT: werkplekonafhankelijk werken en behandelen 

is het streven. Vervoersbewegingen voor cliënten en medewerkers hopen wij zo te beperken. 

3. Opleidingen 

Binnen Stichting Pro Persona GGz worden meerdere opleidingen aangeboden die een 

waardevolle bijdrage leveren aan het realiseren van onze missie en visie en gebaseerd op 

genoemd Beleidskader Optimalisatie Effectieve Zorg 2017-2020. Stichting Pro Persona GGz is 

een grote opleider in de regio zowel voor de artikel 3 als de artikel 14 BIG beroepen. Met een 

Centraal Opleidingsplan 2018-2020 wordt een balans gerealiseerd tussen een middellange 

termijn-opleidingskoers en kaders op centraal niveau. Deze balans is richtinggevend en 

bindend voor de concrete decentrale invulling van het opleidingsaanbod dat zoveel mogelijk 

recht doet aan de eigenheid, ontwikkelfase en afgeleide leerbehoeften van de specifieke 

RVE’s. 

Het totale opleidingsaanbod kent de navolgende indeling: 

Initiële scholing: 

 A-opleiding (psychiater) 

 De P-opleiding (GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog) 

 Verpleegkundige opleiding (MBO, HBO, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, 

Verpleegkundig specialist) 

Bij- en nascholing: 

 Verplichte / facultatieve scholing 

 Scholing specifieke groepen, te weten (toekomstige) leidinggevenden, 

programmaleiders, regiebehandelaars, fellowship psychiatrie, hoofden 

zorgprogramma 

 Scholing via hoofden zorgprogramma (gerelateerd aan zorgprogramma) 

 Scholing ondersteunende diensten 

Per 1 januari 2019 is, op verzoek van TOP-opleidingsplaatsen, onder regievoering van 

Stichting Pro Persona GGz een van de vier proeftuinen voor de GZ-opleiding in Nederland 

gestart. Doelstelling van deze proeftuinen is het breder opleiden van psychologen in 

opleiding tot GZ-psycholoog (PIOG). Deelnemende instellingen bieden hiertoe 
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gecombineerde opleidingstrajecten, waarbij PIOG’s 2 x 1 jaar in verschillende 

instellingen/sectoren worden opgeleid. Overige deelnemers in 2019 waren Pluryn, Conrisq 

groep en Karakter. In totaal zijn in 2019 tien PIOG’s met zo’n traject gestart. De eerste 

opleidingstrajecten zullen eind 2020 worden afgerond. De ervaringen zijn tot nu toe positief. 

Op basis hiervan zijn in februari 2020 voor 2021 in totaal 14 nieuwe gecombineerde trajecten 

aangevraagd, met in totaal acht samenwerkingspartners, waarvan vijf nieuw (sectoren 

verpleeghuiszorg, ouderenzorg, jeugdzorg, revalidatie, vrijgevestigde praktijk).  

4. Onderzoeken 

Het wetenschappelijk onderzoek van Stichting Pro Persona GGz is al jaren een factor van 

betekenis. De onderzoekslijn Angst & Depressie vormt samen met de Radboud Universiteit 

NyCare en is met twee hoogleraren nauw verbonden aan de twee TOPGGZ afdelingen. De 

onderzoekslijn Pro-Fit (Pro Persona Research on general Factors in treatment outcome) heeft 

met twee hoogleraren een sterke link met de Basis GGZ.   

De onderzoekers waren in 2019 zichtbaar met lezingen in binnen- en buitenland. Met vele 

Nederlandse en internationale publicaties staat het onderzoek van Stichting Pro Persona GGz 

wederom goed op de kaart. Daar dragen de leeropdrachten van Gert-Jan Hendriks 

“behandeling van angststoornissen en depressie bij ouderen” en Mario Braakman 

“Transculturele Forensische Psychiatrie” ook aan bij. 

5. Innovaties 

Expertise Centrum Depressie 
Ons expertisecentrum Depressie heeft vanuit deelname aan diverse onderzoeken 
verschillende innovaties doorgevoerd: 

 Intensief sporten - aerobische sport wordt als augmentatie strategie voor standaard 

CGT behandeling aangeboden. Daarnaast wordt de Sportmodule grootschalig 

aangeboden 

 Ervaringskennis - in samenwerking met de Depressie Vereniging is een online 

community ‘Depressie Connect’ gestart 

 Intensiteit van behandelen - op onze ambulante afdeling wordt op basis van goede 

resultaten uit onderzoek nu 2x per week cognitieve gedragstherapie aangeboden 

 Farmacogenetica bij tricyclische antidepressiva - gentypering bij gebruik van 

antidepressiva helpt om sneller medicatie op een juist spiegel in te stellen waardoor 

afname van depressie sneller bereikt wordt  

 Ketamine bij therapieresistente depressie – toediening van esketamine heeft een 

positief effect. Wij werken mee aan een onderzoek om intraveneuze toediening te 

vervangen door orale inname. 

Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS 
De TOPGGZ kliniek van Overwaal kent nieuw behandelaanbod op basis van onderzoek: 

 Kortdurende ambulante intensieve exposure behandeling voor Paniekstoornis/ 

Agorafobie, Obsessieve Compulsieve Stoornis en PTSS – een intensieve behandeling 

van 4 tot 8 dagen met wekelijkse boostersessies die een groot behandeleffect laat 

zien 

 ChIP (Changing Interpretation in PTSD) - een eHealth training gericht op het 

veranderen van deze negatieve interpretatiestijl 
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 EXPO - leerprocessen bij angststoornissen. Voorafgaand aan de behandeling wordt 

aan de hand van drie computertaken gericht op exposure en extinctieleren een 

specifiek extinctieprofiel van een patiënt vastgesteld. 

6. Medezeggenschap 

Medezeggenschap en betrokkenheid van medewerkers, cliënten(raden) en familieraad 

beschouwt Stichting Pro Persona GGz als belangrijke pijlers van de zorg. Ze houden ons een 

spiegel voor. De Raad van Bestuur en directies zetten zich in voor gedragen beleid en het in 

gezamenlijkheid doorspreken van ontwikkelingen. Stichting Pro Persona GGz kent de 

volgende gremia: 

 OR Stichting Pro Persona GGz 

 Cliëntenraad per RCG waarvan delegaties het Gemeenschappelijk Overleg 

Cliëntenraden vormen 

 Familie- en naastenraad. 

Belangrijk thema’s bij de ondernemings- en cliëntenraden waren dit jaar de herijking van de 

missie en visie en het strategische veranderplan 202021. Ook is de vormgeving van 

participatie een belangrijk onderwerp van gesprek geweest. Instemmings- en 

adviesaanvragen betroffen benoemingen, reorganisaties en aanpassingen van reglementen, 

procedures of werkwijzen bijvoorbeeld in het kader van de invoering van de WvGGZ. In 2019 

is een nieuw convenant afgesloten met de OR Stichting Pro Persona GGz. Ten tijde van het 

schrijven van dit activiteitenverslag is met de cliëntenraden nog geen overeenstemming 

bereikt in welke hoedanigheid de veranderingen in het kader van de nieuwe Wet 

medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) per 1 juli 2020 vormgegeven worden. 

Sinds de zomer van 2019 zijn de familieraad Noord, Zuid en de Centrale Familieraad samen 

op een eigentijdse wijze georganiseerd in één Familie- en naastenraad die op elke locatie een 

familienetwerk opzet zodat de belangen van cliënten én hun familie en naasten structureel 

aandacht krijgen.  

 


