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Ondergetekenden:
- LHV huisartsenkring Zeeland, vertegenwoordigd door dhr. P. den Doelder
- Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, vertegenwoordigd door dhr. R.M. Smit
- ADRZ, vertegenwoordigd door mevr. CA. Brandenburg
- Zeeuwse Huisartsen Coöperatie, vertegenwoordigd door dhr. R. Munstermann
- Praktijk de Kreek, vertegenwoordigd door dhr. P. Vanhaeren
- Zeeuwse Gronden, vertegenwoordigd door dhr. J. van Blarikom
- PSyQ Zeeland, vertegenwoordigd door mevr. H. den Hartog
- Praktijk Veldzigt, vertegenwoordigd door mevr. I. Rijken
- Praktijk van Waterschoot, vertegenwoordigd door dhr. A.P.M. van Waterschoot
- Mentaal Beter, vertegenwoordigd door mevr. S. Debruyne
- coöperatie ZEGG, vertegenwoordigd door mevr. T. de Waard
- KIEK Zeeland, vertegenwoordigd door mevr. J. Roschar
- Eleos Zeeland, vertegenwoordigd door mevr. A. West strate
- Witte kruis Regionaal Ambulance Vervoer en meldkamer, vertegenwoordigd door dhr. R. Alma
- Emergis, vertegenwoordigd door dhr. R. Mentjox
Hierna gezamenlijk te noemen 'Partijen'

Overwegende dat:
- partijen de uitgangspunten en werkwijze inzake ketenzorg bij suïcidaliteit zoals gedefinieerd in het
Kwaliteitsdocument Ketenzorg bij Suïcidaliteit (Trimbosinstituut, 2010) van het Trimbosinstituut
onderschrijven;
- partijen deel uitmaken van de ketenzorg suïcidepreventie in Zeeland;
- partijen heldere ketenafspraken met betrekking tot suïcidepreventie beschouwen als een kritische
succesfactor voor het functioneren van de keten.

En komen als volgt overeen:
1. Partijen onderschrijven zowel de in bijlage 1 vastgelegde ketenafspraken 'Taken en
verantwoordelijkheden ketenzorg suïcidepreventie Zeeland', als bijlage 2 'Jeugdigen' en bijlage 3
'Uitvoeringsplan ketenzorg suïcidepreventie Zeeland, welke onlosmakelijk deel uitmaken van
onderhavig convenant.
2. Partijen zullen erop toezien dat deze ketenafspraken binnen de eigen organisatie worden ingevoerd
en nageleefd. Waarbij voor de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie en LHV huisartsenkring Zeeland geldt
dat zij de afspraken zullen communiceren naar de bij hen aangesloten huisartsen in Zeeland, met het
advies om deze na te leven.;
3. Partijen zullen de gemaakte ketenafspraken 1 jaar na vaststelling evalueren en vervolgens jaarlijks,
dan wel wanneer een der ondergetekenden dat noodzakelijk acht.
4. Partijen dragen zorg en zijn verantwoordelijk voor het afsluiten en in stand houden van een
toereikende aansprakelijkheidsverzekering voor de risico's die uit de samenwerking voortvloeien.
5. Onderhavig convenant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Beëindiging is, indien schriftelijk,
mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden.
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Aldus overeengekomen te Kloetinge op 16 januari 2017
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Bijlage 1

Taken en verantwoordelijkheden

ketenzorg suïcidepreventie

Zeeland

Inleiding
Dit document beschrijft de afspraken op basis waarvan zorgvuldig samengewerkt kan worden in de
keten bij mensen met suïcidale wensen, gedachten en/of uitingen in Zeeland. In geval van autointoxicatie of ernstige automutilatie, geldt ook het begrip suïcidaliteit verder in deze notitie.
De verantwoordelijkheid voor de patiënt kan pas worden losgelaten als de volgende ketenpartner de
zorg daadwerkelijk heeft overgenomen.
Het stroomschema laat zien dat de nood de toegang tot zorg bepaalt.
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Opname binnen
Emergis

il.

Melding door toeleiders

Toeleiders signaleren suïcidaliteit, kunnen suïcidaliteit bespreekbaar maken en patiënten met suïcidaal
gedrag naar passende zorg toeleiden. Dit kunnen naast professionele organisaties ook burgers zijn.
In geval van nood kan 112 gebeld worden om de nooddiensten in te roepen (zie stap 2).

2. Nood «20 minuten)
In een situatie waarbij de inschatting is dat binnen 20 minuten zorg aanwezig moet zijn, kan iedereen
via het telefoonnummer 112 een nooddienst inroepen (ambulance, politie enjofbrandweer).
Urgent (20 minuten - 24 uur)
In een situatie waarin langer gewacht kan worden dan 20 minuten geldt in principe voor elke toeleider
dat deze een beroep kan doen op de reguliere zorg van de huisarts van de patiënt. De huisarts kan
vervolgens doorverwijzen naar de acute of reguliere GGZ, afhankelijk van de ernst van de situatie.
De huisarts kan daarbij het volgende principe hanteren: als de patiënt urgent, binnen 24 uur, door
gespecialiseerde zorg gezien moet worden, schakelt de huisarts de crisisdienst in.

B. Hulpdiensten

112

Onder deze hulpdiensten vallen de politie, ambulancedienst en brandweer.
3.1 De eerste taak van de hulpdiensten is het veiligstellen van patiënten die zich suïcidaal uiten. Het
verlenen van somatische basiszorg behoort hiertoe.
3.2 Als veiligstelling is geschied volgt een globale inschatting van de problematiek in verband met
eventuele suïcidaliteit.
3.3 De primaire taak van de hulpdienst is vervolgens: inschakelen vervolgzorg, in de regel de SEH,
of verwijzing naar HAP, huisarts of naar huis.
3.4 Indien een ambulance ter plaatse is van een noodsituatie waarbij sprake is van suïcidaliteit en
psychiatrische problematiek en de ambulanceverpleegkundige ervaart op dat moment
psychiatrische expertise nodig te hebben, dan kan (eventueel via de meldkamer) rechtstreeks
contact worden opgenomen met de crisisdienst . 1
Politie:
Voor de politie geldt aanvullend dat zij bijstand verlenen aan de acute psychiatrie door het waarborgen
van de veiligheid van de hulpverlener. De nooddiensten dragen zorg voor het inschakelen van de
vervolgzorg, zodat andere hulpverleners de zorg voor de patiënt kunnen overnemen.
Signalering en doorverwijzing voor politie:
3.5 De primaire taak van de politie is het veiligstellen van patiënten die zich suïcidaal uiten of een
suïcidale handeling hebben verricht.
3.6 Als veiligstelling is geschied volgt een globale inschatting van de problematiek in verband met
eventuele suïcidaliteit.
3.7 De politie roept hulp in van de ambulancedienst of de crisisdienst, waarbij boven de Westerscheide
beoordeling binnen de SPOR (spoedeisende psychiatrische onderzoeksruimte) door de crisisdienst
binnen Emergis kan worden uitgevoerd.

I Dit start op 1fobruari 2017 als een pilot tussen Emergis crisisdienst en RAVZ. Deze zal na een halfjaar met beide partners geëvalueerd worden
op inzet, kwaliteit van consuhatie en belasting. Op basis van de evaluatie wordt besloten over eventueel vervolg.
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De belangrijkste taken van de huisarts zijn het signaleren van suïcidaliteit, het inschatten van de ernst
van suïcidaliteit en het uitvoeren van een oriënterend psychiatrisch onderzoek en een somatische
anamnese/onderzoek. Hiervoor is een face-to-face contact noodzakelijk.
Op basis daarvan schakelt de huisarts de meest geëigende vervolghulp in. Pas na somatisch vrijgeven
van de patiënt kan de crisisdienst of de reguliere GGZ ingeschakeld worden.
De HAP kan direct naar SEH verwijzen, indien nodig wordt hiervoor de ambulancedienst ingeschakeld.
4.1 In geval van nood, zoals bij lichamelijk letsel na een suïcidepoging, schakelt de huisarts de
nooddienst in, geeft basiszorg en laat de patiënt tot de komst van de nooddienst niet alleen achter.
Als er geen sprake is van nood, maar wel van een urgente situatie, dan schakelt de huisarts de
crisisdienst in voor overleg en/of voor een psychiatrisch onderzoek en voor beoordeling van de
ernst van de suïcidaliteit en de kans op herhaling. Indien noodzakelijk komt de crisisdienst ter
plaatse om de patiënt te zien. De huisarts is verantwoordelijk voor de noodzakelijk basiszorg en
draagt zorg voor de veiligheid van de patiënt tot de crisisdienst de zorg overneemt.
Overigens betekent dit niet dat de huisarts altijd zelf moet blijven. Indien hij dit verantwoord acht,
kan hij ook de cliënt met goede afspraken thuis latert, familie, buren of anderen inschakelen of bij
een onveilige/gevaarlijke situatie de politie inschakelen.
4.2 De huisarts kan 24 uur per dag overleggen met een vertegenwoordiger van de crisisdienst bij acute
vragen over patiënten die hij beoordeelt.

5 Follow up door huisarts/HAP
Als het probleem minder urgent is dan verwijst de huisarts, op basis van eigen inschatting, naar de
reguliere GGZ.

5.1 Als de huisarts een patiënt na een poging tot suïcide terug naar huis verwijst draagt hij zorg voor
een follow up contact binnen 5 werkdagen.

5.2 Als de patiënt, gedurende avond-, nacht- en weekend-uren, vanuit de HAP naar huis wordt
verwezen wordt door de HAP een waarneembericht verzonden naar de huisarts met het verzoek om
binnen 5 werkdagen een follow up contact te plannen.
5.3 In het geval dat de patiënt in behandeling is bij een reguliere GGZ-instelling kan de follow up
afspraak ook met de betreffende hulpverlener binnen 5 werkdagen worden gemaakt.

6. Crisisdienst

Emergis

De crisisdienst van Emergis is verantwoordelijk voor zorg aan mensen met ernstige acute psychiatrische
problemen. Acuut wil zeggen dat de patiënt binnen 24 uur, of zoveel eerder als nodig en mogelijk is,
hulp krijgt.
De hulp bestaat uit diagnostiek (voor zover mogelijk in een crisissituatie), crisisinterventie, behandeling
en zorgverlening gericht op herstel en stabilisatie van het psychisch evenwicht. Binnen kantoortijden
wordt de crisiszorg voor ingeschreven ambulante patiënten zoveel mogelijk verzorgd door het team
waar de patiënt in behandeling is.
De crisisdienst doet de beoordeling van suïcidaliteit bij Emergis of op de locatie waar de patiënt zich
bevindt. Een belangrijke taak van de crisisdienst is het doen van psychiatrisch onderzoek, het
beoordelen van de ernst van de suïcidaliteit en/of het beoordelen van de kans op herhaling. Met het
beoordelen van de ernst van de suïcidaliteit wordt tevens de wilsbekwaamheid van de patiënt en de
mate waarin de patiënt een gevaar voor zichzelf of anderen is beoordeeld.
Daarnaast hebben ze een belangrijke taak in het indiceren van en verwijzen naar de reguliere GGZ.
Als de ernst van de suïcidaliteit en/of de kans op herhaling laag wordt beoordeeld en de crisisdienst
vindt dat behandeling in de reguliere GGZ niet geïndiceerd is, stelt de crisisdienst betrokken partijen (in
ieder geval de huisarts) hiervan op de hoogte.
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Als de patiënt in behandeling is bij de basis of specialistische GGZ informeert de crisisdienst de
betreffende behandelaar uiterlijk een dag later telefonisch over hoe de uiteindelijke afloop van de crisis
is geweest.
Indien nodig draagt de crisisdienst zorg voor gedwongen opname met een BOPZ maatregel.
De crisisdienst van Emergis is 7X24 uur bereikbaar.
Uitgangspunt is dat in 80% van de gevallen binnen 2 uur na het telefonisch contact met de crisisdienst
een medewerker van de crisisdienst op de plaats van de beoordeling aanwezig is.
Op dat moment neemt Emergis de zorg over. De crisisdienstmedewerker wordt bijgestaan door de
crisisdienstpsychiater. Zij beoordelen ook of er criteria zijn om tot IHT of (gedwongen) opname over te
gaan. Als de situatie daartoe aanleiding geeft zal de politie hierbij assistentie verlenen. Op basis van
triage en mogelijk andere gelijktijdige crisissen kan in overleg van deze termijn worden afgeweken.
Overleg hierover met de verwijzer is hierbij van groot belang.

z. Spoedeisende

hulp (SEH)

Op de SEH komen patiënten terecht die een suïcidepoging hebben gedaan met lichamelijk letselof een
vermoeden daarvan. Op de SEH wordt altijd hulp verleend conform volgend protocol:
7.1 Somatische zorg en indien mogelijk, oriënterend psychiatrisch onderzoek
- er vindt overdracht plaats van ambulance/verwijzer
- patiënt wordt somatisch beoordeeld/gestabiliseerd (ABCD-opvang)
- beknopte anamnese afnemen/inschatten aanwezigheid en ernst psychiatrische stoornis.
- evt. aanvullend onderzoek/overleg medisch specialist
- primair: beoordeling of patiënt somatisch geobserveerd/opgenomen moet worden.

7.2 Bij vermoeden van aanwezigheid psychiatrische stoornis en/of suïcidaliteit > altijd consultaanvraag
bij psychiater
- SEH ADRZ schakelt zo snel mogelijk ziekenhuispsychiater ADRZ in en SEH ZorgSaam
schakelt psychiater Emergis Zeeuws Vlaanderen in, of doet dit zodra patiënt medisch wordt
vrijgegeven.
- als patiënt somatisch geobserveerd dient te worden (opname) dan kan consultatievraag
psychiatrie worden uitgesteld tot dag later.
7.3 De psychiater:
- voert een psychiatrisch onderzoek uit op basis van vigerende richtlijnen. Zo nodig kunnen direct
ook crisisinterventies worden uitgevoerd
- doet zo nodig een beoordeling in het kader van de Wet BOPZ.
- indiceert al dan niet IHT ofklinische opname binnen de psychiatrie, met name in geval er sprake
is van een ernstig psychiatrisch toestandsbeeld (depressie, psychose) waarbij het suïciderisico als
hoog wordt ingeschat.
7-4 Naasten
AI op de SEH wordt aan de patiënt voorgesteld om een naastbetrokkene (familie, buur, vriend) te
bellen en te betrekken. Dit mag alleen met toestemming van de patiënt.
7.5 Rapportage:
- medische gegevens worden gedocumenteerd in het EPD van het desbetreffende ziekenhuis.
- psychiater rapporteert terug naar consultvrager en rapporteert aan huisarts.
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8 Follow up
8.1 na SEH:
a

De Medisch specialist die de hoofdbehandelaar van de patiënt is, is verantwoordelijk voor de
indicatie voor vervolgbehandeling/ eventuele klinisch opname op een somatische afdeling van
het algemeen ziekenhuis.

bin

geval van aanwezigheid van een psychiatrische stoornis en/of suïcidaliteit is de psychiater
vanuit zijn optiek verantwoordelijk voor het stellen van een vervolgindicatie en eventuele
opname binnen psychiatrie of I HT inzet.
Daarbij beoordeelt deze psychiater ook of een gedwongen kader (I BS) geïndiceerd is.
In het geval van zowel vrijwillige als gedwongen opname overlegt de psychiater met de opname
coördinator (Bureau in-door- uitstroom) van Emergis (18+) of de crisisafdeling Ithaka K&J als de
cliënt 18- is.
Voor jeugdigen < 18 jaar geldt dat er in dat geval binnen kantoortijden contact opgenomen
wordt met crisisdienst Ithaka K&J en buiten kantoortijden met de crisisdienst Emergis.

c

Na verblijf op de SEH wordt vanuit de SEH altijd, ongeacht de indicatie voor verdere zorg, een
digitale overdracht verstuurd naar de huisarts). Ook wordt een aparte brief met de bevindingen en
advies van de consultatief psychiater binnen 24 uur digitaal verzonden naar de huisarts.

8.2 Verwijzing vanuit de SEH naar de huisarts/basis GGZ:
Als er geen psychiatrisch toestandsbeeld aanwezig is dan volgt verwijzing naar de huisarts.
Bijvoorbeeld: Suïcidepoging wordt beoordeeld als eenmalige impulsieve daad (psychosociale- of relatieproblemen), bij laag
recidive risico, patiënt is niet in behandeling bij een (andere) GGZ instelling.
Buiten kantoortijden wordt er een digitale overdracht vanuit de SEH rechtstreeks naar de eigen huisarts
gestuurd.

8.3 Follow up door huisarts:
a
b

Huisarts zorgt voor follow-up contact binnen maximaal 5 werkdagen met de patiënt na ontslag
van de SEH of (somatische) afdeling van (psychiatrisch) ziekenhuis.
Indien de patiënt zorg afwijst, maar suïcidegevaar nog steeds aanwezig lijkt, kan de crisisdienst
worden ingeschakeld.

8.4 Verwijzing vanuit de SEH naar de gespecialiseerde GGZ-instelling:
a
b
c

Is de patiënt in behandeling bij een GGZ instelling en is er geen IHT ofklinische GGZ indicatie
noodzakelijk, dan kan de patiënt zijn behandeling voortzetten bij de eigen behandelaar.
Behandelaar/ instelling krijgt overdracht vanuit de SEH.
Indien opvolging door de vaste behandelaar kan plaatsvinden wordt zo spoedig mogelijk, maar
in ieder geval de volgende werkdag telefonisch contact gezocht met de behandelaar door of
onder regie van de geconsulteerde psychiater om afspraken te maken over het follow-up contact
met de patiënt.

In het algemeen geldt als suïcide preventieve maatregel dat elk ontslag vanuit de ziekenhuizen of
Emergis pas wordt uitgevoerd nadat een snelle afspraak (dat is in ieder geval binnen 5 dagen) met
ambulante behandelaar is gemaakt, ofwel bij huisarts of de basis GGZ in geval naar één van hen wordt
terug verwezen.

Specialistische GGZ
De specialistische GGZ is verantwoordelijk voor het systematisch beoordelen van de ernst van de
suïcidaliteit en de kans op herhaling, en het behandelen van patiënten met suïcidaal gedrag.
Het behandelaanbod voor suïcidale mensen kan ambulant, in deeltijd, IHT ofklinisch plaatsvinden.
Het kan zijn dat acute zorg nodig is en dat de patiënt op verwijzing van de huisarts bij de reguliere GGZ
komt. In dat geval is de reguliere GGZ verantwoordelijk voor het beoordelen van de ernst van de
suïcidaliteit en de kans op herhaling. Een behandelplan wordt opgesteld en uitgevoerd. Op geregelde
tijden wordt de ernst van de suïcidaliteit (opnieuw) beoordeeld.

convenant ketenzorg suicidepreventie Zeeland 1.0 definitief januari 2017

Ambulante GGZ
•

•
•

•

•

•

Nadat een patiënt na een suïcidepoging na contact met de HAP/huisarts of met ontslag gaat uit het
ziekenhuis of psychiatrische kliniek, wordt de patiënt zo spoedig mogelijk uitgenodigd. Uiterlijk
binnen 5 werkdagen zal er een face-to-face contact plaatsvinden met ambulante behandelaar.
Indien een bij de behandeling betrokken hulpverlener niet direct bereikbaar is, wordt contact
opgenomen door de vervanger van die behandelaar.
De eigen hulpverlener neemt eveneens binnen 5 werkdagen na ontslag van de patiënt contact op
met diens omgeving/familie indien de patiënt hiervoor toestemming verleent, voor zover mogelijk
telefonisch.
Indien de patiënt niet op het afgesproken contact verschijnt eonsulteert de hulpverlener een
supervisor of collega binnen het eigen behandelteam om intercollegiaal te overleggen welke actie
geïndiceerd is.
Indien er opnieuwernstige suïcidaliteit aanwezig is, probeert de hulpverlener eerst zelf het
suïcidegevaar af te wenden. Indien dit niet tot de-escalatie leidt, consulteert een supervisor of
collega binnen het eigen behandelteam om intercollegiaal te overleggen welke actie geïndiceerd is.
Het eerste follow up contact wordt besproken in het multidisciplinair overleg waarbij ook besloten
wordt of aanpassing van het behandelplan gewenst is. De huisarts wordt over eventuele wijzigingen
in het behandelplan en bij ontslag schriftelijk geïnformeerd.

Dossiervoering
Goede dossiervoering is een voorwaarde voor een zorgvuldige overdracht in de keten. Relevante
gegevens worden aangetekend in het dossier van de patiënt. Elke instantie is zelfverantwoordelijk voor
het vastleggen van gegevens in het dossier, waarbij richtlijnen en wetgeving hierover worden
gerespecteerd. Bij de zorg voor een suïcidale patiënt met een acuut risico dienen de instanties elkaar
altijd adequaat te informeren.

Evaluatie
Periodiek evalueren past in een plan-do-check-act kwaliteitscyclus. Jaarlijks zal dit convenant worden
geëvalueerd met alle samenwerkingspartijen. Hiervoor neemt Emergis het initiatief. De evaluatie wordt
schriftelijk vastgelegd en resulteert in conclusies en aanbevelingen voor verbetering van de kwaliteit van
zorg voor elke partij afzonderlijk. Als er tussentijds problemen in de samenwerking zijn dan is het de
verantwoordelijkheid van de betrokken partners om contact met elkaar te zoeken.

TOT SLOT
De afzonderlijke instellingen blijven zelfverantwoordelijk voor aanvullende interne richtlijnen en
protocollen rondom suïcidaliteit. Deze notitie geeft geen specifieke richtlijnen voor vakinhoudelijke
beoordeling, wijze van schriftelijke verslaglegging, interne logistiek, enzovoort.
De afzonderlijke instellingen blijven uiteraard ook zelf verantwoordelijk voor implementatie van
de in deze notitie genoemde afspraken en richtlijnen. Een overkoepelend uitvoeringsplan (zie bijlage 3
laatste pagina) voor de ketenzorgafspraken wordt gebruikt ter ondersteuning van de implementatie
binnen de eigen organisatie.
Huisartsen worden over de richtlijn geïnformeerd maar blijven uiteraard autonoom verantwoordelijk.
Dit document wordt zo nodig, maar op zijn minst eenmaal per jaar, geëvalueerd en indien nodig
herzien door de betrokken ketenzorgpartners.
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Bijlage

2

Jeugdigen

Toelichting op de specifieke positie van jeugdigen en jongeren
Bij minderjarigen is het sterk aan te bevelen om vooral de wettelijk vertegenwoordigers(ouders die
gezag uitoefenen/voogden), bij de zorg te betrekken.
Dat is van belang voor de diagnostiek en behandeling, maar ook vanwege wettelijke vereisten.
De verplichting om ouders/voogden van kinderen en jongeren te betrekken bij diagnostiek van suïcidaal
gedrag en het vaststellen van de behandelovereenkomst, hangt afvan de leeftijd van het kind:
a) bij kinderen jonger dan 12 jaar is het wettelijk verplicht om de ouders /voogden, te betrekken bij het
vaststellen van de behandelovereenkomst.
Bij weigering van ouders/voogden daartoe, kan in voorkomende gevallen ook voor een kind jonger
dan 12 jaar een inbewaringstelling( IBS) worden uitgeschreven.
b) jongeren tussen 12 en 16 jaar hebben met de ouders/voogden een gedeeld recht op het sluiten van
een behandelovereenkomst. In deze leeftijdscategorie bestaat de geheimhouding tussen arts en
patiënt al. Bij tegenstrijdige wensen tussen ouders/voogden en de jongere, zal veelal de wens van
de jongere prevaleren.
c) vanaf ië jaar is de instemming van de ouders/voogden voor de behandeling wettelijk niet meer
noodzakelijk, voor opname wel.
Daar waar, na beoordeling van de situatie van een minderjarige, geen suïcidaal gedrag kan worden
vastgesteld, maar:
cl) er well of meer signalen zijn op diverse levensterreinen die zorgen baren, kunnen ouders/voogden
en/of jeugdige verwezen worden.
e) er meerdere signalen zijn, onder meer pedagogisch, en ouders/voogden en/of jeugdige niet
geactiveerd kunnen worden om zelf hulp te zoeken kan door de betrokken hulpverlener een
zorgmelding bij de toegang van de gemeente (CJG) en natuurlijk naar de huisarts in overleg met
ouders/voogden.
f) de situatie dermate onrustig is dat de veiligheid van de jeugdige niet voldoende gegarandeerd kan
worden, kan voor patiënten welke geen zorgaanbieder hebben, gedacht worden aan het onmiddellijk
inschakelen crisisdienst (CD) Ithaka via backoffice binnen kantooruren of de crisisdienst van
Emergis (buiten kantooruren).
Samengevat: als er geen sprake is van 2" lijns GGZ, dan met advies naar de basis GGZ of anders naar
toegang van de gemeente (CJG) en natuurlijk naar de huisarts bij voorkeur in overleg met de
ouders/voogden.
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Bijlage 3: Uitvoeringsplan
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REGIONALE SAMENWERKING
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1. Convenant

Bekrachtiging van de gemaakte
afspraken

2. Afstemming ketenafspraken
Zeeland

Bevorderen van een goede
uitvoerinq

3. Implementatie multidisciplinaire
richtlijn

4. Terugkoppeling en
informatieoverdracht

5. Dossiervorming

6. Overleg

Bevorderen van de implementatie
van de samenwerkingsonderdelen
uit de multidisciplinaire richtlijn;
Deskundigheidsbevordering gericht
op samenwerklno.
Bevorderen dat de ketenafspraken
over terugkoppeling en
informatieoverdracht worden
nacekomen,
Afspraken maken over de wijze
waarop ketenpartners relevante
gegevens uit een dossier kunnen
krijgen.
Uitwisseling, bevorderen toepassing
best practices

lUi€]

16januari
2017
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Alle ketenpartners
Regievoerders van de ketens

continue

Alle ketenpartners

continue

Alle ketenpartners

evaluatie

Alle ketenpartners

1x per jaar

Regievoerder coördineert

7. Contactpersonen

Alle ketenpartners kennen de
contactpersonen in de organisaties.
Mutaties worden doorgegeven.

8. Communicatie

Bespreekbaarheid van suïcide
bevorderen d.m.v. berichtgeving,
organisatie van symposia etc.

Alle ketenpartners

9. Onderzoek

Nader te bepalen.
Monitoren van afspraken
Regionale info: registratiesysteem
voor suïcides en tentamen suïcides.

Alle ketenpartners

Bevorderen van het naleven van de
ketenafspraken.

contactpersoon!
communicatiefunctionaris

Integratie van de afspraken in de
werkprocessen in de organisatie.

Contactpersoon!
kwaliteits-functionaris

Bevorderen van zorgvuldig klinisch
handelen in de diagnostiek en
behandeling bij suïcidaal gedrag.

Alle ketenpartners

BORGING
1. De ketenafspraken zijn bekend
gemaakt in de organisatie aan alle
medewerkers die betrokken zijn bij
de preventie, diagnostiek,
behandeling en nazorg van
suïcidaal cedrao.
2. De ketenafspraken zijn gekoppeld
aan het kwaliteitssysteem van de
omanisatle.
3. Implementatie multidisciplinaire
richtlijn diagnostiek en behandeling
suïcidaal gedrag.

continue

Alle ketenpartners

EVALUATIE

1. Lerend samenwerken

2. Evaluatie van de ketenafspraken

convenant

ketenzorg suicidepreventie

Doel: verbeteren samenwerking in
de praktijk en bij niet werkzaam
blijken van een afspraak dit
onderling oppakken en waar nodig
bijstellen.
Doel: beoordelen van de
werkzaamheid van de
ketenafspraken en waar nodig
bijstellen.

Zeeland 1.0 deflnitiefjanuari

2017

continue
Alle ketenpartners
voorjaar 2018

Regievoerder
evaluatie is nader te bepalen
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