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Inleiding 
 
Ypse helpt mensen met (verhoogd risico op) psychische of psychiatrische klachten. Samen 
met Ypse werken deze mensen aan een waardevol leven.  
 
Ypse wil een plek zijn waar mensen met psychische of psychiatrische klachten snel en 
laagdrempelig na de verwijzing terecht kunnen voor behandeling of begeleiding van hun 
klachten of voor begeleiding in een na traject van de specialistische GGZ.  
Ypse levert ook een bijdrage aan het voorkomen van psychische klachten door het 
organiseren van preventieactiviteiten voor jeugd en volwassenen die zich in stressvolle 
situaties bevinden. Mensen kunnen hiervoor ook laagdrempelig bij Ypse terecht. 
Persoonlijk contact, deskundige behandeling en begeleiding waarbij de “eigen kracht” en de 
“eigen regie” van mensen centraal staat, gastvrijheid en respect zijn de kerndaden die Ypse 
uit wil dragen. Om bovengenoemde waarden te bereiken werkt Ypse samen in de GGZ-
keten in de regio Meijerij en Bommelerwaard. 
Om zo goed mogelijk aan de vraag van mensen met (een verhoogd risico op) psychische 
klachten te kunnen voldoen heeft Ypse in het afgelopen jaar samen met medewerkers en 
ervaringsdeskundigen haar visie verder ontwikkeld. 
Ypse stelt de vraag wat mensen verwachten van Ypse centraal (cliëntwaarde) en wil over 
de uitvoering van de begeleiding en behandeling in het kader van deze visie, met hen in 
gesprek komen en met hen in gesprek blijven, om van daaruit de behandeling en 
begeleiding bij Ypse te verbeteren. 
 
In gesprek met cliënten 
Maar hoe gaat Ypse dit realiseren? Wat moet Ypse doen om een laagdrempelige plek te 
zijn waar cliënten zich gehoord, gerespecteerd en serieus genomen voelen en ervaren zij 
ook de gastvrijheid die Ypse hoog in het vaandel heeft? 
 
Om antwoord te krijgen op deze vragen is op 11 juli 2017 een spiegelbijeenkomst 
georganiseerd. 
 
Deze methode is geschikt om een groep cliënten naar hun mening te vragen en daarbij een 
groep toehoorders, in dit geval alle medewerkers van Ypse, bij uit te nodigen. 
 
Ypse is in gesprek gegaan met cliënten met als doel; 
 

1. Toetsen of de houding en bejegening van Ypse ten opzichte van cliënten aansluit bij 
hetgeen voor hen als prettig en belangrijk wordt ervaren en zoals in de visie van 
Ypse is verwoord 

2. Verbeteren van de processen bij Ypse 
3. Beleidsmakers, zorgverzekeraars en kernpartners kennis te laten nemen van de 

mening van cliënten van Ypse over de uitvoering van de behandeling en begeleiding 
bij Ypse  
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Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 wordt de opzet en de organisatie van het spiegelgesprek beschreven. 
Hoofdstuk 2 geeft per gespreksonderwerp de meest in het oog springende antwoorden van 
de deelnemers aan het spiegelgesprek weer. In hoofdstuk 3 wordt een opsomming gegeven 
van de verbeterpunten. Hierbij zijn de aanbevelingen van cliënten en van medewerkers 
gesplitst. In hoofdstuk 4 is te lezen hoe en wanneer de verbeterpunten aangepakt worden 
en wat reeds is afgerond. 
 
Wij bedanken alle aanwezigen voor hun deelname en feedback. Dankzij de bijdrage van 
zowel cliënten als teamleden is het mogelijk om Ypse kwalitatief naar een hoger niveau te 
brengen. 
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1.  Algemene informatie  

1.1  Het spiegelgesprek 

Een spiegelgesprek is een luistersessie waarin professionals horen wat een groep cliënten 
te vertellen heeft over de dienstverlening van Ypse. Dit gebeurt onder leiding van een 
onafhankelijke gespreksleider. De gespreksleiding van het spiegelgesprek op 6 juli 2016 bij 
Ypse GBGGZ en preventie was in handen van Bart Kreukels. De toehoorders bestaan uit 
alle medewerkers van Ypse. 
 
Locatie praktijk : Ypse, Kooikersweg 203E, 5223 KE ’s-Hertogenbosch 

(ruimte 9) 
Locatie bijeenkomst : de Viersprong, Kooikersweg 203c, 5223 KE ’s-

Hertogenbosch 
Datum : 11 juli 2017 
Tijdstip : 19.00u – 20.30u 

1.2  Deelnemende cliënten 

Het aantal deelnemers aan het gesprek was acht. Van deze groep waren twee deelnemers 
nog in behandeling. De deelnemers zijn met uiteenlopende klachten in behandeling bij 
Ypse. In verband met de privacy worden er geen namen of gegevens vermeld in dit verslag 
 

Reden van verwijzing In behandeling 

Depressieve stoornis: recidiverend, matig nee 

Depressieve stoornis: eenmalig, gedeeltelijk in remissie nee 

Posttraumatische stress-stoornis: chronisch nee 

Depressieve stoornis: recidiverend, matig ja 

Depressieve stoornis: recidiverend, ernstig zonder 
psychotische kenmerken 

ja 

Paniekstoornis zonder agorafobie nee 

Paniekstoornis met agorafobie nee 

Depressieve stoornis NAO nee 

1.3  Toehoorders 

Nora Vaal GZ-psycholoog 
Michelle Janssen GZ-psycholoog 
Bianca Pijnappels GZ-psycholoog 
Dineke Doeven Verpleegkundig specialist 
Anne Busink Verpleegkundige 
Marie Voorbij Ervaringsdeskundige/lid clientenraad 
Dewi van Brussel Medewerker Bedrijfsbureau 
Connie Tabor Directeur 
Lydia Kok Basis psycholoog 
Rick Hessels Lid cliëntenraad 
Ad van de Broek Lid cliëntenraad 
Denise Burg Telefoniste/Receptioniste 
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1.4  Gespreksleider 

Bart Kreukels is voor de Spiegelgesprekken van Ypse inmiddels vaste gespreksleider. Alle 
twee voorgaande spiegelgesprekken zijn door hem geleid. Bart is werkzaam als 
beleidsmedewerker bij Amarant en is in die functie niet betrokken bij de Reinier van 
Arkelgroep of Ypse.  
 
Situatie 
 
Onderstaand schema geeft de globale opstelling weer tijdens het spiegelgesprek. 
 

 

1.5  Thema’s van Ypse 

De gesprekthema’s zijn aangedragen door cliëntpanel en medewerkers van Ypse op 
geleide de visie en van het proces van binnenkomst, behandeling en weer met ontslag gaan 
bij Ypse. 
 
Uitgangspunten/thema’s: 

 Aanmelding bij Ypse 
 Privacy 
 Hulpverlening Ypse (verwijzing, behandeling en nazorg) 
 Ontvangst, gastvrijheid 
 Eigen regie (behandelplan keuzevrijheid) 
 Transparantie 
 Locatie en faciliteiten (gebouw, ruimte, maar ook Afspraken App, etc) 
 Vragenlijsten en formulieren (ROM, behandelplan, etc.) 
 Informatievoorziening 
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2. Het gesprek 
Het totale spiegelgesprek heeft anderhalf uur geduurd. Gedurende het gesprek zijn er door 
de gespreksleider verschillende vragen gesteld om meer inzicht te krijgen in de thema’s uit 
het vorige hoofdstuk. Ypse hecht er waarde aan dat zoveel mogelijk de letterlijke uitspraken 
van deelnemers in het verslag genoemd worden, omdat dit de beleving van deelnemers het 
meest recht doet. Doordat de uitspraken uit praktische overwegingen in thema’s zijn 
gegroepeerd en uit de context zijn gehaald, vormen de uitspraken geen samenhangend 
geheel. Toch vormt dit voor het team van Ypse voldoende aanknopingspunten om een 
samenhangend verbeterplan op te stellen.  
 
In dit hoofdstuk komen de meest opvallende uitspraken, per thema, aan bod. Bij ieder 
thema hebben wij met behulp van voetnoten aangegeven waar verbeterpunten voor de 
hand liggen. De verbeterpunten komen aan bod in Hoofdstuk 3. 
 

2.1  Motivatie voor het meedoen aan het Spiegelgesprek 

“Ik vind het wel prettig om zelf te vertellen hoe ik het hier bij Ypse vind en hoe ik de 
vervolgzorg op Reinier van Arkel vind” “ Ik vind het fijn om Bianca terug te zien” “ Ik sta er 
blanco in en heb geen verwachtingen. Ik wil kijken wat het jullie oplevert” Ik wil graag helpen 
om te verbeteren”. “Ik vind het interessant om mee te doen omdat ik graag een bijdrage 
lever aan het verbeteren van de zorg” “Ik ben beroepsmatig geïnteresseerd in het 
Spiegelgesprek want ik ben trainer” “Ik heb wel wat hulpverlening gehad o.a. bij Reinier van 
Arkel, dus ik kan wel vergelijken” “Dit is echt een hele grote stap voor mij dat ik hier zit” 
 
De deelnemers waren uitgenodigd voor deelname door het behandelteam. Zij leken goed 
voorbereid over de doelstelling van het spiegelgesprek. Alle deelnemers zijn bereid om 
terug te kijken op hun behandeling/begeleiding met als doel de zorg bij Ypse te verbeteren. 
Voor de meeste deelnemers was het echt spannend om onder het toeziend oog van heel 
het Ypse team te vertellen hoe zij Ypse hebben ervaring. 
 

2.2  Aanmelding bij Ypse 

Vraagstelling door gespreksleider: 
 
“ Het eerst blokje wat we gaan bespreken is de aanmelding bij Ypse. Dat kan zijn het voor 
traject of het eerste contact met Ypse en daar hebben we een aantal thema’s bijgezet. Dat 
is: Hoe je de weg naar Ypse gevonden hebt, welke ervaring je hebt gehad tijdens het eerste 
contact hier, wat je vond van de service en houding van de medewerkers bij dat eerst 
contact, heel belangrijk denk ik, in de zorg heb je lang moeten wachten? En wat vond je 
daarvan, of juist niet ben je heel snel geholpen? En wist je van tevoren wat je kon 
verwachten. Hoe zag de informatievoorzieningen eruit voordat je hier kwam. Hebben jullie 
daar zo van thema’s van dat jullie denken van dat vond ik uitgesproken goed of dat vond ik 
helemaal niet goed. We zijn met name opzoek naar verbeterpunten dus wat vond je vooral 
minder”? 
 
“Minder kan ik niet zeggen: Ypse ervaar ik als heel positief ik heb natuurlijk ook lang bij 
Reinier van Arkel gezeten en daar voelde ik mezelf meer een nummer en hier is het 
gewoon. Welkom, als je binnen bent is het warm. Klein, knus medewerkers zijn altijd vrolijk, 
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koffie thee. Het gaat er gewoon heel anders aan toe dan bij het GGZ vind ik. In de grote 
GGZ organisatie is een grote hal, onpersoonlijk, je zat daar eigenlijk met half Den Bosch.  
En hier ja, kom je ook weleens mensen tegen die je natuurlijk kent, maar ja, het is gewoon 
ja, ik weet niet. Het is warmer het is meer aandacht. En de omgeving biedt meer 
bescherming zeg maar? Ja vind ik wel oké” 
 
“Ja, ik ben daar (Reinier van Arkel GGZ) ook geweest ik vond daar wel in ieder geval prettig 
dat je jezelf daar ergens kon aanmelden en dat ze wisten dat je er was. Als je hier binnen 
komt zegt er niemand iets en dan ga ik uiteindelijk maar zitten en wachten tot.. Je komt hier 
(bij Ypse) via de hoofdingang het gebouw binnen en dan met de trap naar beneden. Dan 
wordt jezelf geacht door te lopen1.  Niemand zegt iets dus ik ga uiteindelijk daar maar zitten 
wachten tot mijn behandelaar zover is. Ja ik heb niet zo ervaring van iedereen is vriendelijk 
en lacht, dat maak ik niet mee. Dus dat kopje koffie dat de ander zegt dat… Nee dat maak 
ik niet mee, dat krijg ik wel als mijn behandelaar zover is maar anders niet dus ik heb niet 
die ervaring. En ondertussen zit je in de wachtkamer. Ja, in die kamer en dan pak ik 
meestal een boekje”.  
 
“Ja. Maar er staat wel duidelijk op de deur “kom gerust binnen”. Dat vind ik dan wel weer 
uitnodigend.” 
 
 “Ja. ik vind wel fijn als ze weten dat ik er ben. Ja. Want voor de rest zie je allemaal gesloten 
deuren dus ik persoonlijk vind het wel prettig dat iemand weet dat ik gearriveerd ben”. 
 
“Ik loop meestal dan gewoon naar de receptie”.  
 
“Ja maar die is vaak aan het bellen en dat vind ik privacy gevoelige gesprekken. Dus dat 
vind ik niet zo fijn2”. 
 
“Ik vind hier niks mis mee eigenlijk hoor met dit hele stuk. Ik heb hier niet veel herinneringen 
aan dus dat gaat allemaal wel goed. Maar wil je extra punten scoren wil je nog beter dan 
zou je het allereerste contact dat er iemand actief op je afstapt het mooiste zou natuurlijk 
zijn “mevrouw R***”. Dat zou helemaal mooi zijn. Van komt u binnen het gaat hier zo en zo 
en u kunt hier gewoon gaan zitten. Of ga maar even daarnaast zitten ofzo. Dat zou 
helemaal top zijn. Maar het is gewoon oké maar als je naar een 9 wil. Maar naar de extra 
service toe maak dan het contact persoonlijker”.  
 
Conclusie:  
De deelnemers aan het spiegelgesprek zijn over het algemeen tevreden over de ontvangst 
en de sfeer bij Ypse. Er zijn verbeteringen aangedragen (zie hoofdstuk 3) 
 
Vraag gesprekleider: 
 
Was het traject van verwijzing naar Ypse duidelijk? 
 
“ Het was super onduidelijk” Ik was bij de SGGZ in behandeling. Ik was daar uitbehandeld 
en terug gevallen, maar ik denk dat dat eerder ligt bij de SGGZ als bij Ypse. Ik had een heel 

                                            
1
 Verbeterpunt 1: Bij de eerste afspraak (evt. telefonisch) contact maken en uitleggen hoe “de ontvangst werkt bij Ypse” 

door secretariaat. 

 
2
 Verbeterpunt Iedereen begroeten bij binnenkomst door secretariaat met het noemen van de naam van de cliënt. 
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slecht traject gehad en was uitbehandeld en toen moest ik naar Ypse. Ik wist bij god niet 
wat Ypse was. De tijd voordat ik bij de huisarts terecht kon duurde 4 maanden.  
 
Client beschrijft dat zij er zelf heel actief achter de rapportage aan heeft moeten gaan. Er 
was geen rapportage en degene die de rapportage ( verwijzing) had moeten regelen was er 
niet meer. 
 
Client beschrijft dat ze het liefst zelf naar Ypse gehad gebeld en dat de papieren achter de 
schermen geregeld zouden worden.3  
 
Op vraag van de gespreksleider: Was de informatie voorziening op orde? 
Client antwoord; “ Is er een folder? Nee, voor mij is niet duidelijk geweest wat het traject 
was en wat Ypse was.4 
 
Ik ben door de huisarts verwezen, daar ben ik positief over. Ik heb op de website gekeken. 
Daar staat best wel wat informatie. Ik hoef niet zonodig een foldertje. Ik vind het fijner als ik 
op de website kan kijken. Er werd voldoende informatie aangeboden voor een eerste keer. 
 
De informatie over Ypse hoeft niet perse op papier te staan. Mag ook via e-mail als bijlage 
worden verstuurd.5 
 
De website sprak meteen aan. De website van de andere psycholoog waar ik tussen kon 
kiezen was veel koeler en zakelijker. De website van Ypse oogde veel warmer met meer 
informatie op de site. 
 
Ik vind dat ik goed geïnformeerd ben door de SGGZ. Wat mij het meest aansprak was dat ik 
niet het hele pakket van de GGZ hoefde te doen, maar een soort deel pakket. Dat wist ik 
vooraf en dat vond ik heel fijne informatie. Dat ik niet meer door die hele molen hoef met al 
die vragenlijsten en al die gein. 
 
Ik ben met de groep verhuist vanuit de SGGZ. En dat ging soepel. We moesten wel een 
verwijzing van de huisarts hebben. De groep is hier herstart. Ik vond de informatie 
voorziening ok. Ik wist wat we hier gingen doen en wat we daar deden, alleen in dit gebouw 
vind ik het veel prettiger om te komen. In het begin was het wel even wennen, want je bent 
gewend en je weet niet beter en dan ga je ergens anders naar toe en dan denk je, Ja, dit is 
eigenlijk veel beter. 
 
De aanmelding was een beetje chaotisch. Ik was op reis en ik moest direct beslissen of ik 
eind augustus kon beginnen. Ander werd het oktober. Ik had daar graag een dag over 
nagedacht. 
 
Ik vind van Ypse dat de behandelaar heel snel reageert als ik vragen heb. De afspraken 
worden nagekomen en daar kan ik absoluut op bouwen. 
 

                                            
3
 Sinds 1 januari 2017 zijn er nieuwe verwijsrichtlijnen waardoor rechtstreeks verwijzen door regiebehandelaren zonder 

tussenkomst van huisarts mogelijk werd.  

Aanmelden zonder geldige verwijzing blijft wettelijk en contractueel niet mogelijk. 
4
 Communicatie met behandelaren SGGZ over de website Ypse opnieuw aangaan. 

5
 Uitgebreidere informatie aanbieden bij eerste afspraak. 
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Conclusie: De deelnemers zijn wisselend tevreden over het voortraject, de verwijzing vanuit 
de huisarts SGGZ en de informatie voorziening vooraf behoeven verbetering. 
 

2.3  Opstellen behandelplan 

Vraagstelling gespreksleider: “In hoeverre heb je eigen regie over je behandelplan”. 
 
Ik had het gevoel dat ik heel veel eigen inbreng kon hebben. Daar waar ik het niet goed kon 
formuleren kreeg ik daar hulp bij. Ik ben daar heel positief over.  
 
Ik heb dezelfde ervaring. Ik was het er mee eens en ik snapte het allemaal. Ik voelde me 
gehoord en kreeg antwoord afgestemd op mijn eigen behoefte.  
 
Het was meteen zo dat ik me begrepen voelde. En toen was het gewoon goed. 
 
Conclusie: 
 
Er is heel goed geluisterd naar de vraag van cliënten. Het is goed vertaald in een plan om 
samen mee te werken. De eigen inbreng van de cliënt zat er goed in. 
 

2.4  Faciliteiten, hygiëne en de sfeer in huis 

“Het is een prettig gebouw”. “White boards, stiften en white board markers. Echt de eerste 
drie, vier keer deden de stiften het niet.6 Het is een beetje knullig. Ik denk koop gewoon een 
paar stiften en zorg voor goede wissers. En pennen. We moeten allemaal goed op onze 
pen letten, want we hebben geen pennen. Het zijn kleine dingen maar het stoort een beetje 
als je bezig bent en het is niet in orde”. 
 
“Ik vind het soms lastig om telefoon gesprekken mee te krijgen van de secretaresse7. Het 
zijn geen staatsgeheimen , maar ik vind het niet prettig als ik hoor waar de secretaresse 
over spreekt”. 
 
“Het is wel fijn dat de ramen van Ypse geblindeerd zijn, dat niet Jan en alleman ziet wie er 
binnen zit”. 
 
“Nog een puntje over geluid: Ik heb EMDR gehad en er is één kamer super gehorig. Dat is 
heel vervelend als je super geconcentreerd bent”.8 
 
“De tijdschriften zijn oud. Ik zit daar altijd maar kort. Het is mij niet opgevallen. Misschien 
een idee om zelf iets te lezen mee te brengen. Je zou kunnen denken dat de organisatie 
niet met de tijd mee gaat als er oude tijdschriften liggen. Doe dan geen tijdschriften”9. 
 
“Ik vind dat de tijd die je met je behandelaar hebt wel heel goed bijgehouden wordt. Het is 
echt drie kwartier en ik ben nooit klaar binnen die drie kwartier. Van de ene kant vind ik het 
heel goed, want dan heb je geen uitloop voor de volgende. Van de andere kant voel ik me 

                                            
6
 Stiften bij het white board tijdig vervangen en de white boards “wit” = “schoon”  houden. Zorgen voor goede wissers 

7
 Deur sluiten bij privacy gevoelige telefoongesprekken. 

8
 Gebruik maken voor EMDR in ruimte die minder gehorig is (ruimte 11).  

9
 Tijdschriften nakijken en vernieuwen 
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op de punten gewezen van nu is het tijd.., je moet gaan. Maar ik zou ook niet weten hoe ze 
het op een andere manier zouden kunnen aangeven”. 
 
“Ik noem echt een superklein dingetje, ik zou het fijn vinden als ik voor een tweede keer iets 
te drinken kreeg aangeboden. Vooral tijdens de EMDR. Ik krijg altijd zo’n droge mond”. 
 
Conclusie: 
 
De deelnemers zijn tevreden over het proces van opstellen behandelplan. In de 
voorwaardelijke sfeer kan er worden verbeterd. 
 

2.5  De methodieken van behandeling 

“Ik vond de methodieken echt heel erg goed. Er werd echt heel goed met mij afgestemd wat 
ik nodig had, wat ik wilde, en ook wat het inhield en de volgorde ervan”. 
 
“Ik heb niet de ervaring van dat er echt werd afgestemd, zo van we gaan eerst dit en dit en 
dit doen, maar het ging heel vanzelf. Ik had zelf wel zo iets van het moet binnen een 
bepaalde tijd klaar zijn, binnen zoveel behandelingen. Het ging heel vanzelf en ik voelde me 
ook steeds beter. Ik wist dat het ongeveer 9 gesprekken zou duren en misschien was dat 
ook wel goed voor mij. Ik kon nog wel uren praten. We kwamen er goed in rond”. 
 
“Ik had bij de GGZ een specifieke klacht en daar heb ik heel veel over gepraat. Ik heb het er  
bij Ypse over gehad en Dineke heeft gevraagd zullen we dit of dit doen. Dat heeft hele 
goede resultaten gehad. Dankzij de oplettendheid van Anne en de actie van Dineke is 
voorkomen dat dit ene specifieke probleem niet uit de hand is gelopen. Het probleem is niet 
groot geworden. We hebben erover gepraat en actie ondernomen en dat heeft positieve 
uitwerking gehad. Er zijn in mijn behandeling alternatieven aangeboden die er eerder niet 
waren”. 
 
“Ik ben positief over de behandeling en het effect ervan. Voor mij zou het tempo wel wat 
omhoog mogen. Eerst is er een intake, dan een gesprek over behandeling, en dan ben je al 
drie gesprekken verder. In de groep kon voor mij het tempo ook omhoog. Wat mij betreft 
kan tijdens het intake gesprek ook het behandelplan opgesteld worden. Ik heb me pas later 
gerealiseerd dat ik hiervan iets zou kunnen zeggen”. 
 
“Voor mij was het wel heel goed om eerst de intake te doen en daarna pas behandelplan”. 
 
“Ik denk dat je ook tijd moet hebben om over behandelplan na te denken. 
Ik vond het heel fijn dat ik bij degene die de intake deed kon blijven. De eerste intake was 
verplaatst naar een andere behandelaar en daar hoefde ik niet naar terug. Ik had direct een 
goed gevoel bij degene die de intake deed”.  
 
“Ik hoor iedereen over behandeling en het helpt goed. Voor mij is het gewoon 
terugvalpreventie. Iedere keer weer effe dat steuntje in de rug voelen. Oh ja, zo moet ik het 
doen. Ik vind het juist heel fijn dat dat gewoon kan. Ik kom één keer per maand en dat is 
een tempo dat mij past. Mag ik nog blijven anders val ik in een zwart gat. Dit is wat ik nodig 
heb. Een spiegelgesprek bij mijn behandelaar. Ik kan dat niet in mijn eigen netwerk terug 
vinden”. 
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Conclusie:  
 
Alle deelnemers zijn positief over het behandeltraject. Duidelijk werd dat het behandelplan 
samen vorm werd gegeven. De deelnemers gaven aan voldoende keuze te hebben. 
 

2.6  Einde behandeling en Nazorg  

“Mijn behandeling stopt in september.” Op de vraag van de gespreksleider wordt 
geantwoord: ”daar is een groepje voor toch”? 
 
“Ik ben nog niet klaar, maar dat is een groep voor hoe verder na Ypse. En ik denk dat dat 
een hele goede groep is ja”. 
 
“Ik heb een laatste gesprek gehad en er is een overdracht naar de huisarts gegaan en dat is 
gewoon heel prima. Zo’n nazorg groepje zou voor mij niet hoeven. Als het niet goed met mij 
gaat kan ik contact opnemen met de huisarts. Dat creëert wel wat afstand, maar dat is ook 
wel goed. Het is een belangrijke geruststelling dat je terug mag komen als het niet goed 
gaat”. 
 
“Ik had bij de negende of tiende afspraak, het was al een beetje ten einde, voelde het nog 
niet helemaal goed. Er is een extra afspraak gemaakt waar mijn vriendin bij was en toen 
voelde het echt af, af. Die laatste afspraak voelde een beetje als extra, maar het was 
helemaal goed10. En ik vond het heel fijn dat ik zag hoe ik gegroeid was omdat ik de 
vragenlijst had gedaan aan het begin en het einde van de behandeling”.11 
 
“ Ik ben wel een beetje allergisch voor vragenlijsten. Daar zie ik het nut niet zo van in” “ Het 
is verplicht voor de zorgverzekeraar” “terwijl ik het zo belangrijk vond om zelf te zien dat ik 
voor uit ben gegaan” 
 

2.7  Overige opmerkingen:  

“De sms-jes die wij krijgen als herinnering aan de afspraak vond ik heel goed” 
Ik had geen kopie van het bericht van de huisarts, maar ik moet eerlijk zeggen dat dat van 
mij ook niet hoeft. 
 
De positieve insteek en de houding van de behandelaren om te kijken wat er wel goed gaat 
en hoe het nog beter kan, dat vind ik heel prettig. Ik heb nog een paar kleintjes: Ik heb een 
cursusboek en daar staan een paar fouten in, taal fouten en typ fouten12 Vergoeding voor 
het cursusboek, ik denk jessus, zijn de vergoedingen zo krap dan? Moet worden 
afgerekend en dat past niet. Het zijn natuurlijk randvoorwaarden, maar dit soort dingetjes 
lijkt een beetje de geloofwaardigheid aan te tasten, en dat is zonde. Ik heb natuurlijk niet 
iederen gezien, maar degene die ik heb gezien zijn gewoon capabele mensen. Op een paar 
punten zou je net nog even wat meer kunnen. 
 

                                            
10

 Familie betrekken bij de behandeling leidt tot verhogen van tevredenheid 
11

 ROM bespreken 
12

 Curusboek groep cognitieve gedragstherapie taal- en typfouten herstellen 
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2.8  Vragen vanuit het team in de nabespreking: 

Er bestaat de mogelijkheid voor een groepsbehandeling bij Ypse. Sommige mensen 
hebben individuele behandeling gehad en sommige van jullie groepsbehandeling.  
 
Wat is jullie ervaring?  
 
“Ik heb al veel groepsbehandeling gehad, ik vind individueel prettiger” “Ik heb 
groepsbehandeling gehad en wist niet dat groepsbehandeling mogelijk was”. Ik heb 
groepsbehandeling gehad bij Ypse en bij Reinier van Arkel. Dat was fijn want je kunt met 
anderen delen”. De groep die ik nu doe met Marie ( ervaringsdeskundige) is ook een soort 
terugvalpreventie”.13 
 
“Hebben jullie aandacht besteed aan terugval preventie?” 
“Ja, ik denk nog vaak aan wat de behandelaar heeft gezegd.” “Ik pas de cognitieve 
gedragstherapie nog steeds toe”. “Ik heb een signaleringsplan gemaakt waar ook mijn 
vriendin bij betrokken was. Die heb ik thuis en daar ben niet alleen ik van op de hoogte 
maar ook de twee mensen die belangrijk zijn voor mij”. 
 

2.9  Ervaringen met het spiegelgesprek 

De deelnemers hebben het gesprek als prettig en goed ervaren. Iedereen is uit zijn 
persoonlijke verhaal kunnen blijven. Het was interessant om de behandeling te evalueren. 
Knap om alleen maar verduidelijkende vragen te stellen en het team dat alleen maar 
toegehoord. Het was spannend vooral om een kritische noot te laten horen. Het had wel iets 
meer over de bekwaamheid van de behandelaren mogen gaan, want die zijn erg goed. Het 
is fijn om van andere mensen verhalen te horen, hoe het ging en de gesprekleider die het 
goed deed. Men vond het een goede methode en goed om zo te kijken wat er verbeterd kan 
worden 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
13

 Mogelijkheid groepsbehandeling benoemen bij intake. Uitbreiden van groepsbehandeling overwegen. 



14 
 

3. Zo houden punten voor Ypse 
 

3.1  Aanmelding ontvangst & gastvrijheid 

Cliënten zijn zeer tevreden m.n. over de vriendelijkheid van medewerkers tijdens ontvangst 
en behandeling bij Ypse. Gastvrijheid staat hoog in het vaandel 
 

3.2  Behandeling: 

Cliënten zijn tevreden over de behandelvormen en methoden. De Groep “op eigen kracht” 
door ervaringsdeskundige is een goede aanvulling op het behandelaanbod. 
 

3.3  Eigen regie 

Cliënten zijn erg tevreden over de mogelijkheden tot eigen inbreng bij het opstellen van het 
behandelplan, de behandelingen het afsluiten van de behandeling bij Ypse 
 

3.4  Vragenlijsten en formulieren 

De scores van de vragenlijsten geven een beeld van hoe het gaat. Zij kunnen zorgen voor 
een goed gevoel bij afsluiting als de verbetering goed is te zien aan de scores. De 
vragenlijsten moeten blijvend besproken worden tijdens de behandeling en bij afsluiting.  
 

3.5  Informatie voorziening 

De informatie op de website lijkt voor de meeste cliënten voldoende duidelijk te zijn. 
Minimaal een maal per jaar wordt gekeken of er wijzigingen en/of aanvullingen nodig zij  op 
de website.  

3.6  Ervaringen tijdens het spiegelgesprek; 

De deelnemers vonden het spiegelgesprek een goede methode om zo te kijken wat er 
verbeterd kan worden 

4. Verbeterpunten voor Ypse 

4.1  Privacy 

Verbeterpunt 7: Deur sluiten bij privacy gevoelige telefoongesprekken. 
Verbeterpunt 8: EMDR uitvoeren in ruimte die minder geluiden van buiten de ruimte toelaat 
( ruimte 11) 

4.2  Hulpverlening Ypse  

Verbeterpunt 3: Verwijzers SGGZ attenderen op verwijsrichtlijnen. Verwijzen kan zonder 
tussenkomst huisarts door de regiebehandelaar SGGZ.   
 

4.3  Aanmelding, ontvangst & gastvrijheid 

Verbeterpunt 1: Bij de  eerste afspraak (evt. telefonisch) uitleggen hoe “ de ontvangst bij 
Ypse werkt” door het secretariaat. 
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Verbeterpunt 2: Iedereen begroeten bij binnenkomst door het secretariaat bij voorkeur met 
het noemen van de naam van de cliënt. 
 

4.4  Eigen regie  

Geen verbeterpunten 

4.5  Kennis & samenwerking 

Verbeterpunt 4: Communicatie met behandelaren SGGZ over de informatie op de website 
van Ypse opnieuw aangaan. 

4.6  Transparantie 

Verbeterpunt 5: Uitgebreidere informatie aanbieden bij uitnodiging voor eerste afspraak. 

4.7  Faciliteiten  

Verbeterpunt 6: Stiften bij het whiteboard tijdig vervangen en de white boards “ wit’ = 
schoon houden, Zorgen voor goede wissers en pennen.  
Verbeterpunt 9: Tijdig wisselen van tijdschriften. Tijdschriften zijn niet ouder dan 3 
maanden. 

4.8  Vragenlijsten en formulieren 

Geen verbeterpunten 

4.9  Informatievoorziening 

Verbeterpunt 3: Verwijzers SGGZ attenderen op verwijsrichtlijnen. Verwijzen kan zonder 
tussenkomst huisarts door de regiebehandelaar.   

4.10  Ervaringen tijdens het spiegelgesprek 

Geen verbeterpunten 
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5. Verbeterplan 
  Wat Start Deadline Door wie Bevindingen Status 

  Privacy           

1 2015 Oplossen van 
gehorigheid in de praktijk 

          

  Radio aanschaffen voor in 
de wachtruimte 

1-7-2015 3-7-2015 Directeur De radio is een goede 
oplossing voor de 
gehorigheid. Het geluid van 
de radio leidt af van de 
geluiden uit de 
gesprekskamers 

Afgerond 

  2015 Bespreken 
geluidsisolatie met eigenaar 
pand 
 
 
2016 secretariaat 
zichtbaarder maken 
 
 
 
 
2016 Inrichten 
behandelkamers, iets op de 
muur en plantjes 

Sep-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
September-  

Lopend 
 
 
 
 
Oktober 
2016  
 
 
 
 
December 
2016 

Directeur 
 
 
 
 
Medewerker 
secretariaat 
 
 
 
 
Interieurcommissie 

Onderzoek uitgevoerd door 
eigenaar pand, geen 
oorzaak en oplossing 
gevonden.  
 
Folie van raam verwijderen 
in de ruimte secretariaat 
zodat de medewerker op de 
receptie zichtbaarder is 
geworden. 

Afgerond 
 
 
 
 
Afgerond 
 
 
 
 
 
Afgerond 

 2017 Deur sluiten bij privacy 
gevoelige gesprekken 

Doorlopend Doorlopend Team Ypse Besproken in team en weer 
bewustgemaakt van belang 
Navragen in volgend 
spiegelgesprek 

Afgerond 

 2017 Gebruik maken van 
ruimte die minder geluid 

Vanaf juli 
2017 

Doorlopend EMDR behandelaar Besproken in team Afgerond 
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toelaat van buiten voor 
EMDR 

  Hulpverlening Ypse           

2 Verruiming van de 
spreekuurtijden 

          

 2015 Overdracht bij wisselen 
behandelaar in persoonlijk 
gesprek met beide 
behandelaren plaats laten 
vinden 

Bij 
volgende 
vervanging 

doorlopend Directeur en 
behandelaren 

Zorgen voor voldoende 
overlap en inwerktijd bij 
vervanging 

Doorlopend 

  2015 Avondpoli's inrichten Vanaf juli 
2015 

1-10-2015 Directeur en 
medewerkers 

Avondpoli's ingericht op 
dinsdag, woensdag en 
donderdag avond 

Afgerond 

  Aanmelding ontvangst en gastvrijheid 

3 Duidelijke communicatie en informatie vooraf 

  2015 Algemene informatie 
over Ypse, behandeling en 
vergoedingen toegevoegd 
aan uitnodiging 

Jul-15 1-12-2015 Directeur, 
medewerkers 
bedrijfsbureau 

Uitnodiging en website 
aangepast op informatie op 
behandeltrajecten en 
tarieven/vergoedingen 

Afgerond 

  2016 Publiceren wachttijden Vanaf juli 
2015 

1-1-2016 Directeur, 
medewerkers 
bedrijfsbureau 

Website aangepast conform 
beleidsregels NZA. 
Maandelijks worden de 
wachttijden gepubliceerd. 
Wachttijd is de tijd tussen de 
aanmelding en de 3e vrije 
afspraak in de agenda van 
de hoofdbehandelaar.  

Afgerond 
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  2015 Signaleren van 
cliënten die zijn aangemeld 
en nog geen afspraak 
hebben ingepland. Contact 
opnemen met cliënten die 
geen nieuwe afspraak 
ingepland hebben. 
 

Vanaf juli 
2015 

Doorlopend Directeur, 
medewerkers 
bedrijfsbureau en 
behandelaren 

Signaleren via monitor Ypse. 
De monitor is een bestand 
uit het afsprakensysteem die 
aangeeft of er een nieuwe 
afspraak geweest is binnen x 
tijd 

Afgerond 

 2017 Bij de uitnodiging 
eerste afspraak (telefonisch) 
uitleggen hoe de ontvangst 
werkt bij Ypse 

Vanaf juli 
2017 

Doorlopend Secretariaat Ypse Besproken met de 
telefoniste/administratief 
medewerkers 

Wordt 
uitgevoerd 
en is 
afgerond 

 2017 Iedereen wordt bij 
binnenkomst begroet, zo 
mogelijk bij naam. 

Vanaf juli 
2017 

Doorlopend secretariaat en/of 
behandelaar  van 
Ypse 

Besproken op teamoverleg 
met hele team 

Wordt 
uitgevoerd 
en is 
afgerond 

 2017 Informatie voorafgaand 
aan eerste afspraak 
verbeteren 

Vanaf juli 
2017 

31-10-2017 Team Ypse en 
clientenraad 

Informatie in de uitnodiging 
en op de website verbetert.  

Afgerond 

 2018 Informatie aanbieden 
via cliënt portaal Minddistrict 

Vanaf 1 
april 2018 

31 mei 
2018 

Team Ypse en 
clientenraad 

Gebruik cliënt portaal 
uitbreiden. Informeren 
cliënten en maken van nieuw 
digitaal informatie materiaal 

Wordt 
uitgevoerd 
in het 
komend 
kwartaal 

4 Verbeteren interne 
bewegwijzering 

          

  2015 Extra bewegwijzering 
in het gebouw 

Vanaf juli 
2015 

December-
16 

Huurdersvereniging 
Gezondheidscentrum 

Nieuwe bewegwijzering is 
reeds aangebracht op de lift. 
Extra bewegwijzering in de 
hal is aangebracht 

Afgerond 

5 Verbeteren externe 
bewegwijzering 
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  2015 Gevelbelettering op het 
gebouw en bord op het 
terrein 

Vanaf 
juli2015 

December-
16 

Huurdersvereniging 
Gezondheidscentrum 

De gevelbelettering is 
aangebracht op het gebouw. 
Er is overleg over bord aan 
de weg met alle praktijken 
van het gezondheidscentrum 

Afgerond 

  Kennis en samenwerking           

6 Betere informatievoorziening 
Ypse 

          

  2016 Delen van informatie 
uit dossier Reinier van Arkel 

Doorlopend Doorlopend Directeur en 
behandelaren Ypse 

Er zijn afspraken met Reinier 
van Arkel over de informatie-
uitwisseling. Op verzoek van 
cliënt wordt naast 
schriftelijke informatie 
middels een" warme 
overdracht" kennis gemaakt 
en informatie overgedragen. 
Monitoren of er toereikende 
informatie wordt overdragen 
in werkoverleg Ypse 3 x per 
jaar en spiegelgesprek 

Afgerond 

7 Duidelijke communicatie naar verwijzer/ huisarts 

  2016 Duidelijk in brief naar 
verwijzer benoemen of er 
actiepunten en/of 
aandachtspunten zijn 
gedurende en na afsluiting 
behandeling. 

Doorlopend Doorlopend Directeur en 
behandelaren Ypse 

Na de intake wordt de 
huisarts/verwijzer 
geïnformeerd over het 
behandelplan en na 
afsluiting van de behandeling 
wordt de huisarts en de 
verwijzer geïnformeerd over 
het verloop van de 
behandeling en de 
aandachtspunten bij nazorg. 

Doorlopend 
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 2017 Informeren verwijzers 
SGGZ over nieuwe 
richtlijnen verwijzen GGZ 

Vanaf 1 
januari 
2017  

Doorlopend Team Ypse Contact gelegd met “ Entree” 
van Reinier van Arkel en 
andere instellingen bijv. 
PsyQ. Brochure verwijzen 
van ministerie doorgestuurd 

Doorlopend 
bij 
vermoeden 
van 
onjuiste 
informatie 
over 
verwijzen 

8 Communiceren en samenwerken met betrokken overige disciplines 

  2016 Andere disciplines die 
betrokken zijn bij 
gerelateerde problemen 
benaderen indien gewenst 
door- en met goedkeuring 
van cliënt 

Doorlopend Doorlopend Behandelaren Ypse Indien een andere 
behandelaar (bijv. 
fysiotherapeut) betrokken is 
bij de behandeling wordt 
toestemming aan cliënt 
gevraagd om te overleggen 
en informatie uit te wisselen 
in het kader van het 
behandelplan bij Ypse 

Afgerond 

9 Huisarts informeren over afsluiting 

 2015 Huisarts wordt 
geïnformeerd na afsluiting 
van de behandeling 

Doorlopend Doorlopend Behandelaren Ypse Zie verbeterpunt 7 Afgerond 

  Transparantie           

10 Inzicht in transparantie verkrijgen 

 2016 Bij toekomstige 
spiegelgesprekken aandacht 
schenken aan de 
transparantie van Ypse 

Juni-16 juli-16 Deelnemers 
spiegelgesprek 2016, 
team Ypse 

Er wordt in juni 2016 een 
spiegelgesprek gehouden 
met 10 cliënten van Ypse. 
De voorbereiding start in 
maart 2016 

Afgerond 

  faciliteiten           

11 Valrisico beperken zij-ingang 
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 2015 Reling laten plaatsen 
bij zij-ingang gebouw. 

Vanaf juli 
2015 

Mei-16 Directeur Ypse, 
eigenaar gebouw 
gezondheidscentrum 

Aanvraag voor reling langs 
pad zij ingang is gedaan. 
Reling is geplaatst in april 
2016. 

Afgerond 

 2017 Stiften bij het white 
board tijdig vervangen en de 
borden wit houden. Zorgen 
voor goede wissers en 
pennen 

Vanaf juli 
2017 

Doorlopend Interieurcommissie 
en gebruikers van de 
white boards 

De borden worden gereinigd, 
voldoende white board 
markers aangeschaft. 
Pennen aangeschaft 

Afgerond 

 2017 Tijdschriften zijn niet 
ouder dan 3 maanden 

Vanaf juli 
2017 

Doorlopend Secretariaat Tijdschriften zijn vervangen  Afgerond 

  Vragenlijsten en formulieren           

12 Bespreken uitkomsten ROM 

 2015 Bespreken van de 
uitkomst na iedere ROM-
meting. 

Vanaf juli 
2015 

Doorlopend Behandelaren Ypse De uitkomsten van de ROM-
vragenlijsten worden altijd 
met de cliënt besproken 

Afgerond 

13 Extra ROM-meting 

 2015 Bij lange trajecten 
wordt een tussentijdse 
ROM-meting uitgevoerd 

Vanaf juli 
2015 

Doorlopend Behandelaren Ypse Monitor SBG wordt met 
behandelaren besproken. In 
de SBG monitor worden de 
ROM-metingen en 
uitkomsten inzichtelijk 
gemaakt. SBG wordt niet 
aangeleverd i.v.m. privacy 
issues. Monitor wordt 
handmatig uitgevoerd 
uitsluitend op afname, niet 
op inhoudelijk groepsniveau. 

Afgerond 

       

 


