Evaluatie “Zorg opProfessionals
Afstand”

Cliënten

Cliënten

Professionals

Anderen
ART team

1

FACT + 15 min pw BZW

1

PMT

1

BW en BZW

1

4 maandelijk gesprek

1

Polikliniek persoonlijkheidsstoornissen

7

Expertisecentrum psychiatrie en LVB

1

Afdeling persoonlijkheid

1

Psychiatrische ondersteuning

1

FACT -Van Andel

1

begeleid zelfstandig wonen

1

Psychologische stoornis

1

FACT Jeugd

5

Begeleiding

1

Psychotherapie

1

Fact+

1

Beg psychiater + beeldende therapie

1

psychotische stoornis, PTSS, schizofrenie

1

Forensische Herstelsetting (FHS)

1

Behandeling / coaching voor ASS

1

Psygoloog

1

HIC de Flinter

2

CGT en Exposure

1

PTSS

2

IHT Spoed

4

Corona stress ggz

1

rouwverwerking

1

IHT Dagbehandeling

4

Deeltijdbehandeling

1

Schematherapie

1

Kinnik en JVC

1

EMDR

2

Syneda

1

KVB

1

Fact Plus thuis zorg

1

Systeemtherapie

1

ES,OS en dagbehandeling angst en stemming

1

G-Cis ondersteuning

1

thuis ondersteuning

1

neuropsychiatrie

1

Geen idee , GGZ

7

Thuis plus

1

POH-GGZ

6

Gesprekken met Psych. verpleegkundige

1

Transplanting

1

Poli LVB

3

sta opwachtlijst voor Traumaverwerking.

1

Traumastroornissen +gesprekken

1

poli persoonlijkheid

1

Ik wacht op opname traumakliniek

1

2x pw 1 uur PMT,1 uur creatieve

1

Receptie

4

IPG

1

VIP

3

Spoed

1

IPS Traject Werkervaringsovereenkomst

1

Voor mijn depressie

1

Staf

1

Jeugdzorg

1

Wekelijks gesprek psycholoog en PMT

1

Traumakliniek

1

Meerdere

1

Zelfstandig wonen thuisbegeleiding

1

van Andel / Fact Dokkum

1

PAAZ

1

Zorg maatwerk

6

Zorgmaatwerk

1

Persoonlijk

1

zowel poli trauma als poli dgt/basis dgt

1

Andere

Cliënten

Professionals

Is er in de zorg die je ontvangt iets veranderd sinds de corona maatregelen?

Is er in de zorg die je biedt iets veranderd sinds de corona maatregelen?

25; 11%

112; 32%
238; 68%

Ja

Ja

203; 89%

Nee

Nee

Was zorg op afstand zoals beeldbellen of onlinebehandeling al
onderdeel van de zorg die je ontving vóór de corona crisis?

Was zorg op afstand zoals beeldbellen of onlinebehandeling al
onderdeel van de zorg die je bood vóór de corona crisis?

22; 10%

31; 9%

24; 11%

15; 4%
Ja, tijdelijk
Ja, vast

295; 87%

Nee

Ja, tijdelijk
Ja, vast

178; 79%

Nee

Cliënten

Professionals

Heb je zorg op afstand zoals beeldbellen of onlinebehandeling gehad
gedurende de coronacrisis?

de corona crisis?

Heb je zorg op afstand zoal Heb je zorg op afstand zoals beeldbellen
of onlinebehandeling geboden gedurende de corona crisis?
s beeldbellen of onlinebehandeling geboden gedurende
de corona crisis?

54; 24%
98; 28%

248; 72%

173; 76%

Ja

Ja
Nee

Nee

Zou zorg op afstand voor jou een optie zijn (geweest) gedurende de
coronacrisis?

Zou zorg op afstand voor jou een optie zijn (geweest) gedurende de
coronacrisis?

de corona crisis?

de corona crisis?
24; 25%

4; 8%
Ja

Ja

72; 75%
Nee

49; 92%

Nee

Cliënten

Professionals

Heb je online modules (bv. via Minddistrict) aangeboden gekregen
gedurende de corona crisis?

Heb je online modules (bv. via Minddistrict) aangeboden gedurende de
corona crisis?

41; 17%
62; 36%
Ja

110; 64%

202; 83%

Ja

Nee

Hoe ervaar je online modules zoals Minddistrict?

Nee

Hoe ervaar je online modules zoals Minddistrict?

12; 30%

6; 15%

7; 11%

10; 25%

7; 12%

Een tijdelijke oplossing; voor nu is het
prima maar als het weer face to face kan
stop ik er weer mee

12; 30%

Vervelend en doe het daarom niet

0; 0%

Vervelend en doe het daarom niet

Vervelend maar het is beter dan niks

Een toevoeging die ik in de toekomst
ook wil gebruiken in mijn behandeling

46; 77%

Een tijdelijke oplossing; voor nu is het
prima maar als het weer face to face
kan stop ik er weer mee.
Vervelend maar het is beter dan niks.

Een toevoeging die ik in de toekomst
ook wil gebruiken in de zorg die ik
verleen.

Cliënten

Professionals

Heb je reguliere contacten via beeldbellen aangeboden gekregen
gedurende de corona crisis?

Heb je reguliere contacten via beeldbellen aangeboden gedurende de
corona crisis?

27; 16%

87; 36%
156; 64%

Ja

Ja

145; 84%

Nee

Hoe ervaar je het beeldbellen?

17; 11%

Hoe ervaar je de inzet van beeldbellen?

Vervelend en doe het daarom niet

62; 40%

Een tijdelijke oplossing; voor nu is het prima
maar als het weer face to face kan stop ik er
weer mee
Vervelend maar het is beter dan niks

Een toevoeging die ik in de toekomst ook wil
gebruiken in mijn behandeling

Vervelend en doe het daarom niet

0; 0%

30; 19%

47; 30%

Nee

53; 36%
72; 50%
20; 14%

Een tijdelijke oplossing; voor nu is het prima
maar als het weer face to face kan stop ik er
weer mee
Vervelend maar het is beter dan niks

Een toevoeging die ik in de toekomst ook wil
gebruiken in mijn behandeling

Cliënten

Professionals

Op welke manier werd je ondersteund middels beeldbellen?

Op welke manier bied je ondersteuning middels beeldbellen?

60; 41%

Contact onderhouden over hoe
het met me ging;

85; 59%

59; 41%

Contact onderhouden over
hoe het met me ging;

85; 59%
Echte behandelcontacten zoals
anders in de behandelkamer
plaatsvonden;

Hebben er tijdens het beeldbellen ook specifieke interventies
plaatsgevonden?

Echte behandelcontacten zoals
anders in de behandelkamer
plaatsvonden;

Hebben er tijdens het beeldbellen ook specifieke interventies
plaatsgevonden?

23; 15%
65; 44%
83; 56%
Ja

128; 85%
Nee

Ja
Nee

Cliënten

Professionals
Heb je reguliere contacten via telefonisch contact aangeboden gedurende
de corona crisis?

Heb je tijdens de corona crisis je regulier contact telefonisch
aangeboden gekregen?

44; 18%

16; 9%

Ja

Ja

195; 82%

153; 91%

Nee

Hoe ervaar je het telefonische contact?

11; 6%

Nee

Hoe ervaar je de inzet van telefonisch contact?

0; 0%

Vervelend en doe het daarom niet

Vervelend en doe het daarom niet

44; 22%
88; 45%
52; 27%

Een tijdelijke oplossing; voor nu is het prima maar
als het weer face to face kan stop ik er weer mee
Vervelend maar het is beter dan niks
Een toevoeging die ik in de toekomst ook wil
gebruiken in mijn behandeling

62; 41%

68; 44%

23; 15%

Een tijdelijke oplossing; voor nu is het prima maar
als het weer face to face kan stop ik er weer mee
Vervelend maar het is beter dan niks
Een toevoeging die ik in de toekomst ook wil
gebruiken in mijn behandeling

Cliënten

Professionals

Op welke manier werd je ondersteund middels telefonisch contact?

Op welke manier bied je ondersteuning middels telefonisch contact?

75; 40%
112; 60%

Contact onderhouden over hoe het
met me ging;

74; 48%

Contact onderhouden over hoe het
met me ging;

79; 52%
Echte behandelcontacten zoals
anders in de behandelkamer
plaatsvonden;

Echte behandelcontacten zoals anders
in de behandelkamer plaatsvonden;

Hebben er tijdens het telefonisch contact ook specifieke interventies
plaats gevonden?

Hebben er tijdens het telefonisch contact ook specifieke interventies
plaats gevonden?

25; 13%
54; 36%
Ja

98; 64%

Ja

165; 87%
Nee

Nee

Cliënten

Professionals

In hoeverre ben je tevreden over de geboden ondersteuning?

Hoe tevreden ben je over de manier waarop je zorg op afstand hebt
kunnen bieden?

60; 26%
50; 33%
171; 74%

Tevreden

101; 67%

Niet tevreden

Hoe heb je de samenwerking tussen de verschillende behandelaren ervaren?

68; 28%

175; 72%

Gelijk aan voorheen
Anders dan voorheen

Tevreden
Niet tevreden

➔

➔

➔

Deze vraag is alleen aan de cliënten gesteld.

Cliënten

Open vragen aan Cliënten
Op welke manier is de zorg veranderd?
Beeldbellen • Bellen • 1,5 meter • PMT-opdrachten via Portal •
Dagbehandeling met een kleine groep en op afstand •De zorg is een paar
maanden telefonisch geweest en dat heeft mij wel goed gedaan, meer
afstand voelde ik me ook weer wat gewoner • Depot antipsychotica snel
thuis, geen tijd bijna voor een praatje • Hooguit een kwartier huisbezoek
i.p.v. een uur en met mondkapje • Een aantal maanden geen contact daarna
vaker video bellen in plaats van afspraak op locatie • Eerst geen groep,
daarna via beeldbellen • Zeer trage internetverbinding en dus naar bijna
stilstaand beeld zitten kijken. Ze zal mij misschien wel zien, maar voor mij erg
lastig communiceren en dus gestopt. Er is meer spanning • Er zijn veel te
weinig momenten dat je even je hart kunt luchten Om dit per telefoon te
gaan doen is te afstandelijk en doet niets voor mij • Flexibeler • Door Corona
geleerd dat het mogelijk is ook via whatsapp te ontmoeten, indien nodig •
Geeen zorg • Geen bezoek meer aan huis • Zeer chaotisch, omdat
behandelaars thuis met van alles bezig zijn. •Geen EMDR-behandelingen
meer • Geen face to face contact ik heb in de afgelopen 3 maanden 1
afspraak gehad, en sinds die afspraak niks meer gehoord over vervolg
afspraken of behandeling • Ik ben dankbaar dat dit wel mogelijk is in deze
tijd echter is dit gewoonweg niet voldoende • Ik krijg helemaal geen
thuiszorg meer Ik had geen keuze • ik moest mee doen met beeldbellen
anders mocht ik helemaal geen therapie meer dus ook niet FTF • Nu ook in
de tuin contact • Ik krijg minder Hulp • In het begin veel minder contact,
doordat videobellen en bellen niet mogelijk waren voor mij • Langere
wachttijden • Wachttijd op mijn elektrotherapie extreem langer geworden •
Mijn opnamedatum is van augustus naar november veranderd •Halve
groepen of om de week therapie en er zijn therapie blokken komen te
vervallen. Onvolledige therapie. • Naarmate de maanden voorbijgaan
zijn mijn contacten minder geworden • De eenzaamheid is groter geworden
• Trauma kliniek ging dicht, opname en behandeling werd onderbroken voor
3 maanden • Videobellen, later wandelend • Miste toch wel het persoonlijke
contact.

Professionals

Open vragen aan Professionals
Op welke manier is de zorg veranderd?
•Telefonisch contact en geen huisbezoeken tenzij medisch noodzakelijk. •Aard crises
verandert: meer gerelateerd aan sociaal isolement, gebrek dagbesteding, algemene angst
en onzekerheid. •1,5 meter •minder mensen aan eettafel •groep therapie PMT
•Thuiswerken •afstandelijker meer contactmomenten is vraag naar ook gezien onrust bij
de cliënten •Meer beeldbellen/ bellen/ en whatsappen •sommige ouderen voelde zich
niet vaardig genoeg in digitaal contact •Beschermende maatregelen •gezamenlijke
activiteiten onder de bewoners helemaal van de baan •minder of ander contact met
behandelaren, waardoor men in crisis raakt •Sterk verminderde FTF- contacten met PVP,
advocaat en rechter (rechtszitting) •De contacten van patiënten met familie is versoberd.
Een tijd lang mocht er geen familie op bezoek komen en toen dit wel weer kon zaten hier
voorwaardes aan •De Corona screening vooraf. • De therapie groepen zijn kleiner, Aantal
jongeren max 5 per dag • niet de normale frequentie van gesprekken kunnen handhaven,
waardoor de mensen 'die het minst hard roepen' minder contacten hebben. •kan niet
met iedereen de diepte in •Meer huisbezoeken doen om depots te geven, hierdoor volle
en drukke dagen •ZAG-gesprekken die niet doorgingen en nu achterstand •cliënten
werden somber, gingen meer bellen of juist terugtrekken •E-health (modules en
beeldbellen) is eindelijk goed geïmplementeerd •mis ik het gevoel van echte verbinding
met elkaar •intakes en groepen in het begin niet doorgaan, dit heeft ervoor gezorgd dat
de wachtlijst is opgelopen •Er is meer alertheid op de hygiëne •Het contact is
afstandelijker geworden naar de cliënt toe •Er zijn minder contacten aan de balie •Er
werken minder hulpverleners op locatie •lastig om een heel gezin te spreken via
beeldbellen •mis zo veel informatie (non-verbaal) •Géén hand meer schudden bij nieuwe
contacten. •Omdat onze cliënten de neiging hebben om zorg te meiden, raakten cliënten
uit beeld •De MDO of andere groter overlegvormen niet doorgaan en dat heb ik erg
gemist •Beeldbellen was vaak niet mogelijk, patiënten hadden geen beschikking over een
computer •Mensen eten meer op kamer •plexiglas schermen •Minder intensief contact
waardoor het observeren en signaleren in mindere mate kan •Huisbezoeken worden
omgezet in wandelcontacten •geen lichamelijk contact (hand geven, hand op schouder
leggen) •met name de ouderen gaven veel eenzaamheid aan •minder makkelijke
afstemming met collega's •Jongeren waren in het begin erg gespannen en onrustig
•Vanaf half maart de mensen zijn naar huis gestuurd, de kliniek ging dicht. De mensen die
thuis waren werden bijna dagelijks gebeld door het socio-team en 1 a 2 keer per week
door de behandelaar.

Cliënten

Op welke manier is deze verandering in de zorg met je afgestemd?
• Afgestemd!!? Wat is dat? • Alle FTF-afspraken gewoonweg afgezegd. • Brief •
Duidelijk gecommuniceerd • Er is goed gecommuniceerd met mij over hoe het
eruit zou zien en wat ik kon verwachten. • er is niks met mij afgestemd. • Er is
zorgvuldig gekeken naar mogelijkheden. • In eerst instantie niet echt, heb een
mail gekregen en dat was het. • In onderling overleg • Is niet afgestemd, maar
opgelegd. • Is niet gebeurd, was een voldongen feit. • Kreeg alleen bericht dat ik
niet welkom was op de polikliniek • Niet (20 x) • niet blijkbaar. Ik hoor helemaal
niks. • Niet echt over gesproken • niet, gewoon zo ingepland • Alles werd
telefonisch behandeld. Ook niet beeldbellen. Niets in overleg wat goed voor
beide partijen goed en veilig zo zijn. • Niet. Dit is het. Neem het of niet
• Niet, Werd gewoon medegedeeld; vanwege COVID alleen nog telefonisch •
Nou niet, ze hebben mij gewoon laten zwemmen, ben niet geïnformeerd, ben
er depressief van geworden. Heb totaal geen zin om nog terug te komen. Voel me
net zoals vroeger op school, uitgesloten, bekeken achter m’n rug om kletsen, heb
het idee dat ik gepest word. • persoonlijk verteld • Telefonisch (114 x) • Totaal
niet dus ze doen maar wat • Via brief en telefoon (5 x) • FTF, bij de ingang van
het gebouw. • Werd medegedeeld dat we binnen 24 uur moesten vertrekken
en dat er telefonisch contact gehouden kon worden indien gewenst.
• Werd medegedeeld, maar ook opties gegeven om behandelaar beter te
kunnen bereiken • Email (14 x).

Welke specifieke interventies waren er middels beeldbellen?
• Afstemmen met Fier over traumabehandeling • CGT hele proces doorlopen
• Dat ik minder moet probleem denken, ik kwam daardoor juist in de problemen.
• Een BOR gekregen • een ZAG-gesprek • Het afschuiven naar weer een andere
organisatie, wij zagen dit niet aankomen. • ik heb van een zeer geliefde hulp
verleenster afscheid moeten nemen en doet nog steeds pijn • In het hier en nu
brengen. • Intake • Intakegesprek traumaverwerking kliniek • Medicatiewijzigingen
• negatieve gedachtes relativeren • Psychiater en casemanager het behandelplan
doorgenomen • psychologische behandeling • Relatietherapie • Rollenspel
• Stoppen met drinken, contact met MindUp is aangeboden en opgestart,
dagbesteding via MindUp opgestart. • Tussenevaluaties en caps interview.
• Veranderen van gedrag

Professionals

Op welke manier is deze verandering in de zorg met de cliënten
afgestemd?
• aan de "keukentafel • alle patiënten persoonlijk opgebeld. • Alles in overleg• als
een voldongen feit. Je moet, hebt geen keuze dus met veel uitleg en de vraag om
respect van alle kanten. In sommige gevallen zijn ook ouders (of andere naasten) hier
actief in betrokken. • altijd in overleg gekozen voor de best passende vorm • app of
telefonisch • bellen met mensen, en proberen het uit te leggen, • cliënten gevraagd
of zij contact wilden blijven houden en zo ja hoeveel contactmomenten. • Cliënten
zijn door middel van formulieren- op de hoogte gesteld • c Via een brief via onze
eigen Corona-nieuwsbrief en via de groepsapp. Jongeren worden zo snel en volledig
mogelijk ingelicht over aanpassingen • crisisbeoordelingen, on planbare zorg kort
vooraf telefonisch of ter plaatse gevraagd naar corona klachten. • D.m.v. brieven naar
de patiënten • dagbehandeling de veranderende roosters steeds per mail
doorgegeven. • Dat is meegedeeld per app • dat is niet afgestemd, dat is opgelegd. •
samen besproken of we de behandeling voort gingen zetten via beeldbellen en/of Ehealth of even pauze. • duidelijk aangegeven ook in de wachtruimtes! • afspraken via
de ZA Individueel afgestemd op zorgbehoefte van de cliënt. • ieder teamlid heeft
eigen Pt. Erover gesproken •Niet afgestemd want ze hadden geen keus.
Huisbezoeken waren verboden tenzij medisch noodzakelijk • Nieuwsbrieven
telefonisch, maar erg laat. • Telefonische of per mail besproken met cliënt/ouders.

Welke specifieke interventies waren er middels beeldbellen?
• Aanleren en inzetten vaardigheden, gedragsanalyses maken, traumaverwerking en
mindfulness. • Ademhalingsoefeningen • medicatie evaluatie •Hoe om te gaan met
de situatie • advies geven. Netwerk betrekken. • Behandelprotocollen voor bijv.
angst, dwang en piekeren • CGT (10 x) • ouderbegeleiding • cliënten motiveren uit
bed te komen • ondersteunen bij computerprogramma’s • COMET, PE ADHD •
Contact met de rechtbank. • Contextueel onderzoek, opstellen signaleringsplan, •
crisisinterventies met als doel stabiliseren • een enkele keer "samen"
koffiegedronken tijdens het gesprek • EMDR • emotieregulatie vaardigheden (als
KALM) •dagboekopdrachten etc. • ERT • G-schema's bespreken, gedachten
uitpluizen, imaginatie-oefening •Traumabehandeling (schrijftherapie) • psychoeducatie •meetinstrumenten I.ROC etc. • exposure oefeningen •schematherapie •
uitvoering WVGGZ • huishoud checks.

Cliënten

Welke specifieke interventies middels telefonisch contact?

Professionals

Welke specifieke interventies middels telefonisch contact?

• Aanbod om meer te gaan wandelen in een groep op gepaste afstand van elkaar
• Ademhaling • Begeleid voortraject trauma • Contact met school, Kinnik en
mijzelf als ouder • Crisis • Intake traumakliniek • Medicijn wijzigingen • Medicijn
veranderingen • negatieve gedachtes uitpluizen en relativeren • uitvoeren van
opdrachten m.b.t. depressieve klachten • Veel crisis telefoontjes en via luidsprekers
van telefoon ondersteuning gesprek met rechtbank (CBR) • Veranderen van gedrag
• Werken aan signaleringsplan • Stoppen met probleem denken. • zorgmachtiging.

• verwijzing naar derden voor specifieke hulp • CGT • Bij veel patiënten (veruit
de meeste) lukte beeldbellen niet en werd het "gewoon" bellen •
farmacotherapie • • coaching gesprekken. • crisisinterventies met als doel
stabiliseren • evaluatiegesprekken • G-schema's • Helpen bij inzetten
vaardigheden. • in soms exposure •medicatiecontact •ZAG • Interventies zoals
motivatie, bewustwording etc. • i.v.m. suïcidale gedachtes inzet skills enz. •
gericht mee helpen zoeken naar ander onderzoek omdat de spanningen thuis te
hoog opliepen. • MBT-interventies, spiegelen, steunen, exploreren. • Medicatie
evaluatie• stimuleren van gedrag verandering • Mindfulness, imaginaire
exposure, imaginaire rescripting • rollenspel • behandeldoelen • steunen en
structureren ERT-methode. •Uit werken en begeleiden van online module.

Heb je nog andere vormen van zorg op afstand aangeboden gekregen?

Heb je nog andere vormen van zorg op afstand aangeboden?

• als het niet goed ging kon ik altijd hulpverleners van FACT bellen of mind up
• Beeldbellen met de groep • • Begeleiding naar eventueel werk etc. • Bij vragen
kon ik appen naar een nummer en kreeg snel een antwoordt terug • Contact met
systeemtherapeut • een paar opdrachten per week, dit vond ik erg prettig, maar
dat werd snel gestopt omdat het niet bij iedereen aan sloeg, toen had ik een hele
tijd geen therapie • Gesprek met de psychiater. • Ik heb een link gekregen van de
mindfulness oefeningen • Invullen mijn van Andel • IPG vanuit Kinnik voor onze
dochter en zoon • Ja via modules, over voeding en beweging. Beviel heel goed
• maken van collages etc. • Nee (132x) • FTF is al ingewikkeld genoeg • Ook
wekelijkse begeleiding door MindUp • PMT • Psyq • Slaaptherapie van
Therapie land • Tips • Traumaverwerking • Via de huisarts.

• App contact • Beeldbelcontact met de hele groep • begeleiding bij een
uitvaart in het begin van de crisis • buiten met elkaar praten op afstand • Buiten
wandelen op 1,5 meter • Cliëntenportaal en online modules • Huiswerk via
beeldend werken en in de volgende sessie bespreken • sociale media zoals
Instagram, Snapchat, Facebook, Whatsapp, Signaal etc. • materialen en
opdrachten bij mensen thuisgebracht zodat zij toch aan het werk konden blijven
• meer de betrokkenen bellen om te checken of antwoorden kloppen van Pt. •
meer gebruik van het cliënten portaal • Nee (57 x) • dat deed ik altijd al
• Ondersteuning aan begeleiders, mentoren en ouders • stabilisatieoefeningen
• Veel via Whatsapp • Nog meer het netwerk betrekken • via mail contact.

Cliënten

Professionals

Waarover ben je tevreden wat betreft de geboden zorg op afstand?

Waarover ben je tevreden wat betreft de geboden zorg op
afstand?

Meest gegeven antwoord, dat de zorg doorging • De communicatie • de inzet en het
meedenken • Af en toe contact met een professional die mij handvaten kan geven
• Er werd de tijd genomen. • Alles ging erg goed • alles kon doorgaan •Alles wordt
op afstand geregeld Hulp is zeer goed • mocht altijd bellen. • beter iets als niets
• continuïteit van contact • Dat behandelaren goed te bereiken waren • Vaker contact
• dat er nog een optie voor zorg was • flexibiliteit van mijn behandelteam daardoor
stabiel gebleven • Dat ik alles kon vragen, als het nodig was • Dat ik elke week gebeld
werd op een vast moment • dat ik niet vergeten ben • Dat je jouw verhaal toch nog
kwijt kunt • Dat mijn intakeprocedure toch afgerond kon worden • dat ze er wel voor
me waren • dat ze toch oor voor me hadden • de belangstelling • De flexibiliteit van
mijn behandelteam • De hoeveelheid contact die er was • Ben tevreden • Er is in ieder
geval geprobeerd om de therapie gaande te houden • Er was aandacht voor me
• Er was alsnog regelmatig contact. • Er was altijd iemand bereikbaar • Geeft gevoel
dat je er niet alleen voor staat. • Ik heb op vaste tijden contact en dat geeft mij structuur
• ik kreeg wel zorg op maat • men luisterde goed open en eerlijke gesprekken
• Werkt prima, geen reistijd • ze doen hun best, dus begrijp het dat het zo moet
• Ze doen wat ze onder deze omstandigheden kunnen • de deskundigheid
• Zo viel je niet helemaal in een zwart gat

Wat had je voor ondersteuning gewenst?
• 1 op 1 zodat het gewoon open en eerlijk gebleven was. • Begrip voor mijn gevoelens
• behandeling voor mijn PTSS-klachten • beeldbellen is niet ter sprake gekomen • Ben
tevreden. • Binnen een week weer groep via beeldbellen. Dit duurde bijna 2 maanden.
Eenmaal aan het beeldbellen had het programma zoveel error dat het "normale" contact
niet mogelijk was, dit had anders gemoeten. • dat alles zo was als voorheen • Dat ik
serieus word genomen. • dat ik zelf een keuze mag maken of ik aan de medicatie wil
of niet. • Dat mijn partner meer wordt ingelicht over de aandoening PTSS.
• Dat psychotherapie doorgegaan was • Waarschijnlijk kan het niet anders, maar ik heb
het als heel vervelend ervaren. • De geboden ondersteuning was voor mij toereikend.
• Duidelijk beleid De contactmomenten hadden eerder opgestart kunnen worden
• Elkaar zien met 1,5 afstand er tussen •EMDR OP LOCATIE •Face to face contact (25 x)

(Meest gegeven antwoord dat de zorg door kon lopen). ICT etc. was prima
geregeld we hebben het samen als team gedaan we hebben ons
zorgaanbod/onze dienstverlening zo goed mogelijk kunnen blijven
aanbieden. • Beeldbellen is verbeterd door teams • veel modules van
Minddistrict beschikbaar • Contact kunnen houden, vinger aan de pols •
contactfrequentie, minder reistijd. • Continuïteit • dat je er bent en een
luisterend oor biedt • Dat er veel kan op afstand • Dat het gelukt is om de
cliënten niet in crisis te laten geraken • Denken in mogelijkheden, niet in
onmogelijkheden • Liever een keer te vaak contact als te weinig. • meer
inzicht te krijgen in hun persoonlijke leven. • Ook als je NIET tegenover
elkaar zit kun je een goed gesprek hebben. • het met zijn allen samen
oppakken • heb ondersteunende E-health modules aangeboden en het
verloop besproken met de cliënt • Minder reistijd. • Goed gefaciliteerd van
uit organisatie • mooi alternatief in tijden van crisis • We hebben ons doel
om er voor de jongere te zijn niet uit het oog verloren • TEAMS werkt goed;
Minddistrict werkt goed • Gevoel te hebben toch iets te kunnen betekenen
voor de client in deze moeilijke en geïsoleerde tijd.

Wat had je voor ondersteuning gewenst?
• aandacht voor aanbieden modules • Beleidsmatig is deze periode erg
verwarrend soms. Veel mails • Ik denk dat er gezien de situatie prima
ondersteuning is geboden • Dat de mogelijkheid tot beeldbellen via het EPD had
gewerkt • Dat er af en toe gecheckt werd of het allemaal lukt • dat heeft meer
te maken met de privésituatie (kinderen thuis) dan met de zorg: wellicht wat
minder druk op de productie, want in de Corona-tijd zonder opvang
(snotterende kinderen) was haast ondoenlijk om te werken • hersteltijd na een
beeldbel-afspraak zou ook helpend kunnen zijn om de dagen beter vol te
houden • de voorzieningen kwamen iets later op gang voor diegenen die dat
nog niet beschikbaar hadden, de uitleg erover liep iets achter • • Duidelijkheid
over welk systeem je veilig kunt gebruiken • Ondersteuning bij het in gebruik
nemen van systemen • Eén goed werkend en makkelijk te begrijpen systeem
voor zowel patiënt als behandelaar • een stabieler platform! En de mogelijkheid
om in een virtuele behandelkamer te zitten (VR) • sneller inspelen van ICT op
problemen bij digitaal contact

Cliënten
•face to face i.p.v. telefonisch omdat ik dat nodig heb naar mijn mening en ook al
heb ik alle begrip voor de situatie had met regels omtrent corona en 1,5m afstand
prima geregeld kunnen worden •Face to face, tenminste deels. • Face tot face
met betere maatregelen zoals schermen zoals bij andere organisaties in Nederland
• fysieke bezoeken, wat volgens de richtlijnen van het RIVM nog wel kon. • iemand
waar ik naar toe kan als het slecht met me gaat. • gewoon face to face... elkaar
in werkelijkheid zien... • Gewoon fysieke gesprekken zodat ik verder had kunnen
gaan in mijn behandeling • gewoon face tot face dat therapie door ging zodat ik niet
in overleven sterker voordoen terecht kwam • Gewoon normaal face to face maar
dan op afstand had volgens mij best gekund. • Gewoon normale zorg • Het is meer
dan goed zo. •het is voor velen onprettig om thuis therapie te volgen in eigen woon
of slaapkamer. Maar hier had beter in mee gekeken kunnen worden. • Huisbezoeken,
of gewoon op locatie. Zeker toen je ook weer naar de arts of kapper of zorg verleners
kon. Maar ggz hield deuren gesloten. Erg vreemd. • Ik had misschien eerder weer wat
FTF-contact willen hebben. Dat kwam weer laat op gang. • Juist meer tijd, aandacht
en begrip Want zonder school werk of dagbesteding heb je geen structuur meer in je
dagen • rekening houden met hoe iemand in elkaar zit en iemand die aangeeft dat
het slecht gaat 'over 3 weken weer te bellen' is in mijn ogen geen goeie zorg. •
meer live op locatie met een scherm tussen beide personen in • Niets anders (12 x)
• N.v.t. (20 x) • Ondersteuning was positief • opdrachten die dieper in gingen op
gevoelens. • Opname kan niet zomaar onderbroken worden! Deze vorm van trauma
behandeling wordt niet voor niks in opnamevorm gegeven. • Alles had een groot
'we laten je aan je lot over' gehalte. • er konden een aantal dingen qua zorg niet.
Dat heb ik gemist. • Was goed zo (24 x) • Weet ik niet (4 x) • Zou graag meer op
de hoogte gehouden worden over de wachtlijst.

Professionals
• eenvoudig werkende ICT-middelen zoals beschikbare laptops met teams • face to
face • • gewoon huisbezoeken met inachtneming van 1,5 meter afstand • Grote
computerschermen zodat je mensen goed kunt zien als je met teams belt • Het
duurde vrij lang voordat ik de goede apparatuur had om beeldbellen mogelijk te
maken •de Organisatie is mijns inziens adequaat omgesprongen met gehele proces
van aanpassen en neemt hierin regie • Apparatuur werkte niet altijd mee. • hoewel
collega's altijd beschikbaar waren voor overleg, mis ik bij thuiswerken toch het
contact • ICT-ondersteuning voor patiënten bij bv EPD opstarten, beeld bellen
• ICT-afdeling is niet altijd even ondersteunend. • Ik ben tevreden met de geboden
ondersteuning • Ik beschik thuis niet over een goed/ eigen bureau en goede stoel. •
Ik had meer uitzonderingen willen maken om patiënten toch te zien • ik vond de
organisatie veel te star • Ik heb ondersteuning gehad van de jongens en meisjes van
afd. communicatie. Erg prettig! • Ik vond het fijn dat er laptops waren en hoe je
Teams kan installeren maar ik moest toch erg vaak met mijn laptop weer naar
kantoor omdat het toch niet werkte etc. • In het begin toen er nog veel onduidelijk
was had ik behoefte aan schone en corona proef ruimtes voor de intakes en crisis
patiënten • veel problemen met de leaselaptops, ondeugdelijke laptops, geen
geluid etc. en steeds maar weer naar de helpdesk moeten terwijl we thuis aan het
werk waren of geen tijd hadden wanneer we wel op locatie werkten • Meer
belangstelling van de toenmalige leidinggevende. •Eerder ruimere kamers en cliënt
contact FTF mogen aanbieden op locatie. • EEN PODIUM VOOR HET DELEN VAN
ERVARINGEN BINNEN HET VERLENEN VAN ZORG OP AFSTAND. • en ICT,
complimenten! • Vanuit GGZ werd de nodige ondersteuning geleverd. Ook
erkenning aan collega's, • Vind dat er erg gemakkelijk wordt omgegaan met het
bekend maken van je werknummer, wat automatisch gebeurt als je via Whatsapp
belt of beeldbelt. •het zou beter zijn als er een app komt waar je anoniem kunt
beeldbellen • was prima zo.

Cliënten

Wat was er anders aan samenwerking tussen de verschillende behandelaren?

Professionals

Deze vraag is alleen aan de cliënten gesteld!!

•Afstand door beeldbellen Het voelde erg onpersoonlijk • andere medewerkers door ziekte • Anders praten Communicatie gaat lastiger en langzamer • Contacten waren
veel vluchtiger en onpersoonlijker • De gesprekken zijn verminderd • die viel weg. Ik zag maar 1 therapeut • Elk een ander methode. • Er is een nieuwe behandelaar waar we
niet tevreden over zijn. Dit is nu voor mijn zoon al 4e behandelaar • Er was bijna geen contact • er werd niets onderling afgestemd • Er werd vooral in het begin vaak geswitcht
door bv. vakantie. • Het MDO daar waren niet alle behandelaren bij aanwezig. Dat vind ik niet professioneel. Dat kan veel beter • Het persoonlijk contact • Iedereen werkt
voor zichzelf, iedereen redt z’n eigen hachje. • Ik denk dat de samenwerking beter is geworden. • Ik had niet het gevoel dat ik mee kon denken. • Kunnen moeilijk contact met
elkaar hebben. • Minder afstemming in het begin later wel goed opgepakt • Minder contact, minder op de hoogte van wat er speelt in de groep. • Minder op elkaar afgestemd
Minder persoonlijk • Moeizamer • Nauwere samenwerking • ook behandelaren treffen mekaar veel minder in de gang en bij de koffie. Daardoor is er mis of geen
communicatie. • Er is veel vertraging bij zaken wat gevraagd of geregeld moet worden. • Overbelaste hulpverlening. Hierdoor ging er qua overdracht wel eens iets mis.
• Steeds weer iemand anders. • Schijnbaar erg lastig om aan de afgesproken tijden te houden. Er wordt snel een halfuur tot drie kwartier later gebeld. Bij ziekte wordt niet
afgemeld. •Traag, niet goed communiceren b.v. sommige wisten niet eens waarvoor ik een afspraak met ze had • Veel miscommunicatie. • Veel onduidelijkheid • Via
beeldbellen en normale telefoongesprekken merkte ik toch een zekere afstand. • via de telefoon praat het toch lastiger, minder goed. Ik mis de empathie en de connectie
waardoor ik mij veilig voel en zo meer durf te vertellen • Was oppervlakkiger en korter • • Ze deden het allemaal dubbel werk • Ze stoppen ineens met hun baan zonder dat
mij aan te geven • Ze werkten meer samen en ze besproken samen wie er zou beeldbellen en later face to face. • Ze wisten van elkaar niet eens wie of wat gezegd of
afgesproken had. • zijn het niet eens.

In hoeverre zijn jouw naasten betrokken geweest gedurende
de periode waarin zorg op afstand werd geboden?
• De vrouw heeft meerdere malen meegeluisterd. • Ouders waren betrokken
• 100% • Alleen mijn man een beetje. • Als voorheen • Altijd (2 x) • Ben alleen
heb geen familie meer • Betrokken via contact met systeem therapeut • bij
sommige dingen zijn ze wel betrokken geweest • Bij sommige gesprekken was
mijn partner aanwezig. • Bijna niet • mijn begeleidster en die was zo nu en dan
bij het beeldbellen aanwezig • Die kijken of luisteren gewoon mee en geven zo
nodig commentaar • Die zijn altijd al betrokken • Die zijn er niet bij betrokken.
• Direct betrokken. • Door de zorgverlening niet betrokken • Mijn partner moest
noodgedwongen ergens anders naar toe omdat ik het prettig vind om onder 4 ogen
met mijn hulpverlener te praten • Er goed bij betrokken. • Er is contact geweest met
mijn zoon. • Er is zeker wel contact geweest met naasten, maar tot op zekere hoogte
die nodig was• Er kwam wat meer op de schouders van mijn partner terecht. Bij de
therapie was hij niet betrokken. • De afgelopen jaren zijn mijn naasten verbazing
wekkend weinig betrokken geraakt bij de therapie, alsof ze niet bestonden voor
de ggz. • Evenveel als normaal • gaat wel• Geen (7 x) • Goed naar mijns inziens.

Hoe heb je het samenwerken met naasten op afstand ervaren?
• Achteraf gezien was deze wel minder aanwezig. • Over het algemeen
telefonisch hierdoor miste wel het beeld
• Als een tijdelijke oplossing • als vervelend steeds moet je er om denken •
begrip maar ook als tekortgeschoten • Beperkend en lastig om aandacht te
hebben voor eenduidigheid. •Beperkt •minder beschikbaar / betrokken meer
op afstand • beter, deze waren er vaker bij betrokken • niet veel veranderd
vaker via telefoon • Dat ging goed • Dat is veel minder geworden • Nauwelijks
contact gehad met naasten • dat kost meer moeite, anderzijds is het een
mooie toevoeging om op deze manier te vergaderen o.i.d. MITS er een goede
verbinding tot stand komt • Dat punt is nu niet aan de orde geweest • dat
raakte wel wat meer op de achtergrond • Dit heb ik niet gedaan • Dit is veel
lastiger dan 1 op 1. De techniek is niet altijd voldoende ondersteunend • Dit
lukte wel, net als bij cliënten • Dit valt weg, minder toegankelijk • Dit werd
aanzienlijk minder • echt veel minder, ik merk dat de naasten letterlijk en
figuurlijk buiten beeld zijn geraakt omdat de zorg zich vooral concentreerde
op de patiënten •Naasten zijn ook zeer bereid deel te nemen aan bijvoorbeeld
ZAG • gaat al veel op afstand • Gebrekkige communicatie en traag •
Gehinderd door traagheid • Goed (6 x)

Cliënten
• heb geen naasten (3 x) • Heel betrokken (3 x) • heel direct, constante
betrokkenheid dus. • Helemaal niet (5 x) • Hetzelfde als voorheen • Ik
betrek ze er zo min mogelijk bij. • Ik heb verschillende gesprekken gehad
met een familielid aanwezig. • in geringe mate • indien nodig. • maximaal
betrokken • meer dan de periode vóór de corona (2x) • mijn man en zoon
waren erg betrokken alleen jammer dat daar niet een tussengesprek en
afrondend gesprek mee was je maakt deze hel met het hele gezin door
gemiste kans • mijn man is erg betrokken geweest voor zo ver ik het toe liet
• mijn moeder een klein beetje, mijn vriend een klein beetje. • Mijn moeder
is er altijd bij aanwezig. • mijn naasten zijn er niet in betrokken geweest •
Mijn ouders hebben twee of drie keer contact gehad met een hulpverlener
• Mijn partner een beetje maar eigenlijk was er verder niemand • Mijn
vriend was af en toe bij mij en mocht meeluisteren van mij • N.v.t. (17 x)
• Nauwelijks zijn ze hierin betrokken, maar dat vind ik niet heel erg.
• net als anders • Niet (66 x) • Niet is Mijn beslissing • Niet nodig (3 x)
• Niet, maar voorheen ook niet. • Niet, ook totaal geen behoefte aan.
• systeem therapie toen FTF weer mogelijk was. • Ontvangt ook de berichten
• Ouders waren gedeeltelijk betrokken • samen met mijn dochter • Soms als
ik wou • Soms waren we er samen • Vader en ik 100 procent • Vanaf het
begin intensief betrokken • vrijwel niet • Weinig (3 x) • weinig, als ik erom vroeg
• ze hebben ook een telefooncirkel ingesteld • Zeer betrokken (2 x) • Zeer goed
• Zij zijn een enkele keer gebeld door de casemanager • Zijdelings betrokken
• Zijn niet betrokken geweest. • zoals anders (2 x).

Professionals
•Je moet toch meer moeite doen om iemand te spreken • Goed, mensen zijn
begripvol • Voorheen waren de contacten met naasten ook veelal telefonisch.
Helaas kon de familieavond niet doorgaan • Hier was weinig aandacht voor,
tenzij ze zelf aan de bel trokken
• is vrijwel weggevallen • Minder korte lijnen • moeizaam • Moeizamer met
name als je mensen niet persoonlijk kent • naasten werden snel uit het oog
verloren en vergeten • Ook naasten werden meer geconfronteerd met afstand
• Ook goed, wisten ons goed te vinden • prima. • Weinig, soms een naaste FTF
gezien in geval van nood.

Hoe heeft zorg op afstand het werken aan je herstel beïnvloed?

Hoe heb je het herstelondersteunend werken op afstand ervaren?

• het gaat langzamer, minder effect en minder motivatie • absoluut werken aan
herstel is gestagneerd • Alles lag opeens stil en zo kon je toch nog iets bereiken
• Alles liep vast • Beetje bang voor Corona • Ben er niet beter op geworden
• Bijna alleen positief. • Bijna zelfde als normaal. • meer rust • Corona heeft bij
iedereen een impact gehad maar denk niet dat ik er heel veel last van heb gehad.
• dat ik langer moet wachten • Ben niet verder achteruitgegaan. • De stappen
die ik wou zetten zijn uitgesteld en ik heb ook stappen gezet die ik niet had verwacht.

• Alles wat we doen is herstelondersteunend werken • als lastig er was weinig
afleiding voor cl, werden somber
• vertragend in het herstel vergeleken met FTF • belemmerend maar beter dan
geen zorg • beperkt • beperkter door de omstandigheden • Daar waar kon prettig. •
stuk minder herstelondersteunend als FTF niet of nauwelijks mogelijk is. • Dat is
lastiger, omdat je ze niet echt actief kunt ondersteunen of present kunt zijn • Dat
lukte niet altijd, vaak was het ook alleen contact onderhouden in plaats van echt
herstelgericht werken • Dat vond ik pittig. Mistte daarin wel het persoonlijk contact
•dit ging moeizamer dit kan je nauwelijks bieden.

Cliënten
• zonder de corona was ik zeer waarschijnlijk al wel verder geweest
•De geplande EMDR-behandeling was niet mogelijk. Inmiddels heb ik deze
wel gehad en heeft positieve effect gehad. Desondanks heeft het uitstellen
geen negatieve gevolgen gehad. • De schema-therapie met de groep is op
deze manier niet volledig geweest. • De zorg heeft ervoor gezorgd dat mijn
herstel enigszins gelijk is gebleven: • De zorg op afstand heeft nauwelijks mijn
herstel beïnvloed • duurt langer, heeft de behandeling vertraagd. • duurt veel langer
vertraging opgelopen • Een psychose voorkomen. • Er is geen herstel, eerder
verslechterd. • er is geen stagnatie geweest • Wel merk ik dat ik mij minder afhankelijk
voel van de hulpverlening. Het is door minder persoonlijk contact gelukt om meer te
vertrouwen op mijzelf. Wel helpt daarbij erg goed dat ik veel complimenten krijg.
• erg negatief. • gedeeltelijk minder • geen invloed ik ben alleen zelfstandiger geworden
• geprobeerd stabiel te blijven • Gevoelsmatig ja, voel mij een stuk minder •
Ging achteruit • goed 6 x • Heb lichte terugval ervaren • Heeft besef kunnen brengen
tot de realiteit. • Heeft herstel negatief beïnvloed. • Heeft mijn herstel niet bevorderd
werd er onrustig van. • Heel erg. Veel minder uit de behandeling kunnen halen door
drie maanden onderbreking. • heel goed ik ben tevreden • Het ging alleen maar slechter.
• Het had voor mij positief effect doordat de sessies gewoon door konden gaan
(maar dan via videobellen) maar het mij minder energie kostte. • Het heeft het vertraagt.
• Het heeft me teruggebracht naar negatieve tijd en minder uit mijn huis kunnen komen.
•Dit was al de derde keer dat een coach stopte door zwangerschap en betere banen elders.
Leuk voor hun maar wat heb ik eraan? Weer opnieuw vertrouwen krijgen en de ander weet
niets van mij. • Het heeft me geholpen, beter stabiel te blijven • Het heeft me meer naar
beneden gehaald • Het heeft mij ook wel zelfstandiger gemaakt, eerst proberen de zaken zelf
op te lossen. • het heeft mij op de been gehouden • Het heeft mijn herstel wel beïnvloed.
Kon minderen over dingen praten • Het hielp mij te besluiten om met therapie te stoppen.
Maar dat is ook beïnvloed door het vertrek van ggz-medewerkers. • Het is stil blijven staan.
• het was een klap omlaag. Maar ik heb me erdoorheen geknokt. • Ik ben achteruitgegaan
in de coronacrisis • Ik ben er niet slechter van geworden • Ik deed het toch best goed zonder
minder contact met vp, Was daardoor ook minder bezig met mijzelf en mijn gedachten
misschien? • Ik denk dat het iets vertraagd is maar daar is ook niks aan te doen van
beide kanten • Ik heb er duidelijk een terugval door ervaren helaas. • Ik heb het zelf
allemaal gedaan.

Professionals
• Effect moeilijker waar te nemen en wat er gecommuniceerd werd bleek
niet altijd betrouwbaar • Exposure was niet meer mogelijk met de patiënt.
Ook reeds opgebouwde trajecten ben je weer kwijt. Zonde! • face to face
contact werkt veel beter • Gaat goed • Gebrekkig omdat de mondelinge
weergave van proces en resultaten meer dan eens bleken af te wijken van de
werkelijkheid. • gevoelsmatig kwamen we niet verder dat het onderhouden
van de reeds bestaande vaardigheden. Vooral op sociaal gebied, deden
mensen een stap terug hierin • ging gewoon door tijdens de gesprekken •
Goed (5 x) • Herstel ondersteunend werken staat eigenlijk een beetje stil in
tijden van corona • Het contact was met name gericht op het overeind
blijven en niet achteruitgaan, • HOZ is behoorlijk in het gedrang gekomen
door corona We doen ons best om het in stand te houden maar dat valt niet
mee Alles is afstandelijker geworden. • Ik merk dat er nu minder
herstelondersteunend gewerkt kan worden door de vrijheidsbeperkende
maatregelen • in sommige gevallen winst behaald omdat cliënt zelfstandiger
werd, in sommige situaties werd het toestandsbeeld van de cliënt erger
omdat de directe zorg tekortschoot. • kwam onder druk te staan • Lastig om
op verschillende levensgebieden in te steken in een periode waarin juist veel
minder mogelijkheden zijn voor dag invulling, contact etc. • Lastig(er) 4 x •
Lastig Af en toe ben ik toch naar een cliënt gegaan omdat het telefonisch niet
lukte om herstelondersteunend te werken.
• Lastiger om aan te sluiten, empathie laten voelen door een telefoon is
lastig. Je kunt niet goed helemaal weten hoe het met de ander gaat en wat
hij of zij nodig heeft. • Met de Pt samen in deze crisis een weg vinden in het
onderhouden van contact en voortzetten van behandeling, waarbij ieders
inzet en flexibiliteit gevraagd wordt, vind ik op zich al erg
herstelondersteunend • Minder herstelondersteunend • Minimaal mogelijk
• moeilijk aangezien veel stillag • Moeizamer. Je wilt graag ook een beeld
van iemand zijn leefomgeving krijgen
• N.v.t. (17 x) • Na voorgaande antwoorden is deze vraag zeer vreemd.
Werken op afstand met mijn patiënten is onmogelijk • Net als anders •Ik
merkte alleen wel dat mensen door corona minder of soms niet aan hun
hersteldoelen konden werken. • algemeen best goed • positief (3 x)
•voldoende (2x) •Zeer positief •

Cliënten

Professionals

• Ik herstelde spoedig
• Ik stond stil kwam niet verder en dat sta ik nog steeds omdat de wachtlijsten
hierdoor alleen maar langer worden. en zo mensen die de hulp nodig hebben
die hulp niet kunnen krijgen of jaren moeten wachten. • Ik voel me er prima bij.
• Ik vond het moeilijker om open te zijn via beeldbellen en daarom hield ik meer
voor mezelf • Ik weet niet of t ooit goed komt met me • ik word niet meer beter
• Is door het geloof gelijk gebleven • Meer uit balans, weinig structuur en ritme
De wachtlijsten zijn langer • Mijn flexibiliteit wordt getest wat op zich niet verkeerd
is. Zelfredzaamheid wordt ook getest. • verslechterd • Nee (5 x) •nee, maar voelde
me gesteund tijdens de crisis • Negatief (3 x) • puur overleven en even geen toekomst
planning • Niet ben meer gaan overleven sterker voordoen om te blijven staan vol te
houden • Niet (18 x) • niet beïnvloed • het is minder geworden • Opluchting en aan
het voortraject voor trauma gewerkt • over leven • Positief (2 x) • Positief beïnvloed.
•Stilstand in het herstel • zwaar achteruitgegaan • Verbeterd. De situatie gaf mij
persoonlijk meer rust. • Vertraagd (3 x) • ZEER negatief in crisis gezeten. •Minder stabiel.

Positief aan de zorg op afstand vond ik
• geen verloren reistijd anders 2 uren in de bus • meer 1 op 1 gesprekken • niet te veel
prikkels zeker in het begin • Aandacht voor mijn problemen • Aantal keren contact
• Je belt vaker en sneller • TC ongeveer 3x in de week en een afspraak maar 1x.
• Alles (2 x) • Altijd heel zorgvuldig en meedenkend en meelevend • belangstelling
• Beter iets dan niets (7 x) • Contact lijntje houden • Dat de begeleiding wel wandelen
wou met gepaste afstand •Dat de behandeling door kon gaan, niet stopte (38 x) • dat er
met mij gekeken werd naar wat er nodig was • Dat er toch naar me geluisterd werd ook
al was dat op afstand • Het verliep prima en gaf ons een veilig gevoel. • Dat ik mijn verhaal
kwijt kon en hoe het met mij ging (10 x) • dat ik er niet aan hoeft te denken om op tijd te
komen Ik ben wel zelfstandiger geworden. Ik kom er nu steeds meer achter dat ik minder
hulp nodig heb. • dat je niet aan je lot wordt over gelaten •Dat met me angst de deur niet
uit hoefde • De rust. • Doordat het op afstand is, kon ik meer mezelf zijn. • Eigen tempo,
eigen tijd • Flexibele tijden. • Geeft troost • Geen besmettingsgevaar (3 x) • Gemak,

Positief aan de zorg op afstand vond ik
vaak gegeven antwoord minder reistijd • Beeldbellen werd tot mijn verbazing
vaak ook gewaardeerd • Bij sommige cliënten merkte ik dat door het
wegvallen van het fysieke contact ze in hun eigen kracht kwamen te staan. •
Contact houden • dat client er open voor stond • Jongeren vonden dit ook
best goed werken • dat de zorg door kon gaan • cliënten hoeven geen oppas
voor de kinderen te regelen • dat er een betere verbinding ontstond • geen
reistijd •minder reistijd was voor patiënt en mijzelf • Dat het een beroep
doet op eigen regie van de cliënt • dat ik makkelijker kon plannen, dat je met
meer mensen tegelijk kunnen bellen (systeem erbij) • Dat ik merk dat ik veel
efficiënter werk. • de continuïteit die we konden bieden • de flexibiliteit • de
gesprekken waren korter maar effectiever • effectief, de dingen bespreken
wat ertoe doet • eigenlijk heel veel, het gaf extra informatie over
bijvoorbeeld de omgang met huisdieren, partner en kinderen, de
leefomgeving etc.

Cliënten
• Het gaf voor mij in eerste instantie een veilige omgeving om in mijn eigen kamer te
kunnen zitten• Het scheelt mij veel energie (i.v.m. chronische ziekte erg beperkt)
dus voor mij stuk prettiger. • ik hoefde niet elke keer naar Leeuwarden
•geen mondkapje • ik ben op mijn eigen kamer dat voelt vertrouwd. • geen
probleem met oppas voor ons kind zoeken •laagdrempeligheid en toch persoonlijk
(telefonisch) contact • Luisterend oor • minder reistijd en reiskosten (28 x)
• Niks is positief (34 x) • Persoonlijke aandacht was er altijd • Regelmatig contact (3 x)
• Scheelde energie • Snel antwoord. • tijdens wandelen praten vind ik wel fijn
• veel minder belastend en het werkt even goed of zelfs beter • Voelde als een
normaal gesprek en hielp me verder.

Een nadeel van de zorg op afstand vond ik
• Afstand in het contact. • afstand, werkt voor mij niet • Afstandelijk, voelde me
in de steek gelaten • Afstandelijk. Daarom ga ik in een andere richting kijken.
• Behandelaren die niet al te technisch zijn die hier door een probleem slecht
niet kunnen oplossen. • Alles (4 x) • Alles, chaotisch niet terugbellen • super
lang wachten op een mail met antwoorden. •Gesproken taal is maar de helft
van het verhaal, lichaamstaal vertelt de andere helft. • Beeldbellen is veel
onpersoonlijker •het is moeilijk om dit echt privé te doen als je thuis met
meerdere mensen woont. • Beetje het gevoel van eenzaamheid! • Complete
stop behandeling• Van de 1 op andere dag naar huis gestuurd worden vanuit
een opname situatie halverwege trauma behandeling. Met de opengetrokken
wonden was ik niet in staat alleen thuis te zijn, dit moest ik zelf maar uitzoeken.
• Dat het erg vermoeiend is• dat het niet diepgaand was • dat het niet zo handig is
• Dat het niet zo persoonlijk is • Dat het vluchtiger is, voelt •Dat emoties overbrengen
lastiger is. •Het meevoelen van de therapeut kon niet door de telefoon, het was een
koude bedoening • Dat ik niet tevreden ben • dat je elkaar niet in het echt zag
• geen EMDR • Dat me hulpverlener sneller als anders was afgeleid door haar thuisbasis
• De EMDR DIE MOEIZAMER GING, maar uiteindelijk toch lukte • de internetverbinding
was ook langzaam. Dat het voor vele cliënten een welkome vermijding is om echt in
contact te gaan • De kwaliteit van de zorg zakt erg • De psycholoog verloor me uit het
oog • de PTM vond ik niet werken op afstand • De schema-therapie kwam niet goed

Professionals
•Scheelt reistijd en reiskosten • Flexibiliteit • Geen (3 x) • Het scheelt de patiënten
een hele hoop gedoe (reistijd, kosten) • Het scheelt een hoop reistijd • combinatie
werk/privé is 1000maal verbeterd • Je spreekt de Pt vaker, het vergt minder tijd dan
een huisbezoek en polibezoek • Kort en snel te organiseren • er kan best veel via een
scherm • Mensen die lastig te drempel over gingen om dingen thuis weer zelfstandig
op te pakken, moesten nu. Daardoor leerden ze dat ze sterker zijn dan gedacht en
konden ze uitgeschreven worden op termijn • Mind district modules kunnen door Pt
op eigen tijden worden gedaan. • Niets (3 x) • OP creatief niet echt een oplossing •
patiënt meer eigen regie laten pakken •we waren telkens eerder klaar • Sommige
cliënten hebben ervaren dat ze zelfstandiger zijn dan ze denken • sorry, maar ik vind
het niet heel erg positief. • Vaker contact •waarborgen van gezondheid.

Een nadeel van de zorg op afstand vond ik
Meest gegeven antwoorden Gemis van non verbale communicatie • Alles •
Als patiënten geen smartphone hebben, is hulpverlening op afstand moeilijk,
omdat je veel mist als je elkaar niet kunt zien • als patiënten het moeilijk
hebben is het wat 'kil' om op afstand te zitten • beeldbellen telefonisch
contact vanaf eigen keukentafel voelt soms als inbreuk op eigen privacy •
Bepaalde type behandelveiligheid was niet te bieden • Heel vaak hapert het
beeld ook tijdens beeldbellen •Je mist oogcontact• Via bellen of app komen
de emoties niet altijd goed over • Dat ik niet goed kan checken hoe het echt
met patiënt gaat, je mist een stuk non-verbale communicatie •Dat je meer
moeite moet doen om diepgang in gesprekken te krijgen • Dat je de cliënt
niet in de ogen kunt kijken • dat je minder goede zorg levert • dat je niet de
uitdrukking kon zien op de gezichten wat soms veel meer zegt. • De afstand •
De communicatie verloopt doelgerichter en zakelijker en is daardoor minder
warm. • last van mijn ogen na veel beeldbellen • De gesprekken zijn
onpersoonlijker• We weten niet wat er 'achter de voordeur' gebeurt. • Veel
van de internetverbindingen van cliënten zijn erg matig tot slecht • echte
contact is er niet. • Ik ervaar zelf weinig energie terug aan het einde van de
dag. •geen fysiek contact als een handdruk of schouderklopje • Erg intensief•
signalen missen in het contact. • Ernstig inboeten aan kwaliteit • Exposure
oefeningen konden niet plaatsvinden

Cliënten

Professionals

tot zijn recht. •Erg onzeker allemaal • lange wachtlijsten •Er is geen scheiding
meer tussen privé en therapie. • geen lichaamstaal • Geen nadeel (8 x) • Geen
normale trauma therapie • Geen oogcontact (2 x) • geen persoonlijk contact (3 x)
• Het duurde ontzettend lang voordat het werd opgestart. • Maanden geen groep
• non-verbale communicatie viel voor een groot deel weg • Het gevoel alsof er
meer afstand was •Alleen een hoofd in beeld • het idee dat mijn huisgenoten
mijn gesprekken zouden kunnen horen. • Het bekende masker opzetten, daar
ben ik erg goed in • Het was alleen maar heel vervelend!!!! Er werd ook niet altijd
aan de afspraak gehouden• Het was niet echt helpend • Het was wel erg
onpersoonlijk. • Het werkt niet •Onvoldoende steunend • ik ben 2 keer gebeld
in 3 maanden• Ik kon me niet concentreren en daardoor bleven ook alle emoties
binnen • Kon mijzelf gewoon niet uiten via de zorg op afstand • Ik ondervond
geen nadeel. • ik vind het niet prettig en ook niet vertrouwd • ik voelde geen contact
• Ik voelde te veel afstand • is niet zorg te noemen • Je mist een stuk non-verbale
communicatie • Lage internetsnelheid waardoor video-contact nutteloos bleek
• Minder persoonlijk en intensief • Minder persoonlijk en minder tijd • N.v.t. (8 x)
•Ik raakte mijn ritme kwijt • Ik merk dat ik heel somber ben en dit geef ik ook aan,
maar ze helpen je er niet mee• Niet Face to Face (10 X) •onpersoonlijk gesprekken
waren kort • verbinding slecht • Onpersoonlijk, afstandelijk • thuis zijn nog meerdere
familieleden aanwezig •Onvoldoende, • Voelt soms alsof je ineens je psycholoog in de
huiskamer hebt, voelt soms onprettig • Werpt me terug in m’n oude patronen
• Ze kunnen moeilijker inschatten hoe ik mijn vel zit, ze zien mijn expressie niet
• Er is makkelijker miscommunicatie. • Ze waren nooit op tijd • Zo'n beetje alles.
Ik geef extreem sterk de voorkeur aan fysieke afspraken. • Voel me totaal niet op
mijn gemak in de thuissituatie om vrij en open te praten, mede doordat een deel
van mijn problematiek juist in die thuissituatie zit. • Zorg face tot face bevalt beter.
• ik sta al een half jaar op de wacht lijst, er is geen mens die naar mij omgekeken
heeft. Af en toe een berichtje, zou fijn zijn geweest. Het is al moeilijk genoeg
om hulp te vragen, ik voel mij nu gewoon vergeten.

•Sociaal gewenste antwoorden wat niet overeenkomt met de werkelijkheid •
patiënten beschikken niet allemaal over de middelen nodig voor zorg op
afstand • Geen diepgaande gesprekken met cliënten. •Je ziet niet hoe de
woning erbij staat • geen echt contact • Geen oogcontact • Geen optimaal
contact en dus beperkte behandelmogelijkheden • gemis aan collegiaal
contact om de zwaarte van het werk mee te delen (alleen al door een
babbeltje bij het koffiezetapparaat) • Geen non-verbale observatie • meer
storende factoren: slechte verbinding, achtergrondgeluid ed. • gemis van nonverbaal contact • Gesprekken zijn intensief voor de zorgverlener• via de
telefoon kun je bijv. psychotische symptomen minder snel opsporen. • Het
blijft wat 'prutsen' soms, met name tijdens gesprekken met meerdere
gezinsleden • Het is vermoeiender om via een beeldscherm met iemand te
praten •Telefonisch bouw je minder een band met een cliënt op. • Het elkaar
echt ‘in de ogen kunnen kijken mensen kleden zich er niet op, gaan eten, roken
etc. de bel kan gaan, er kunnen huisdieren of huisgenoten aandacht vragen
van de client • Het voelt ook afstandelijker. De zorg wordt zakelijker • Het
werk niet feilloos veel cliënten hebben geen mobiele telefoon of ander
scherm. • mis mimiek van cliënten etc.) • Ik mis de totale communicatie
enorm. •Mensen kunnen zich voor de telefoon veel beter voordoen dan ze
zich eigenlijk voelen waardoor het een 'dweilen met de kraan open' wordt
•moe na een dag intensief beeldbellen •Vooral cliënten hebben soms echt
behoefte aan een arm om hun heen• Je mist observaties, echt een band
opbouwen. •Bij intakes en ZAG vond ik het echt te weinig bieden. •Kost meer
energie en levert minder positieve energie op. • niet goed kunnen inschatten
van suïcidale gedachten, waardoor extra interventie nodig was• mis, de nonverbale communicatie • Zeker wanneer iemand erg overstuur is, is het erg
vervelend om vanachter beeldscherm te communiceren. •Inkijk in privésfeer
(zowel bij hulpverlener als cliënt) • Soms onrust bij digitale groepen wanneer
een deelnemer niet in kon loggen etc. Was soms erg rommelig.

Cliënten

Professionals

I welke situaties zie jij mogelijkheden voor de inzet van
In
'Zorg op Afstand' voor de toekomst en wat vind je daarin
belangrijk om in acht te nemen?

In welke situaties zie jij mogelijkheden voor de inzet van Zorg
op Afstand voor de toekomst en wat vind je daarin belangrijk
om in acht te nemen?

• Bij uitzondering • Als het door omstandigheden niet mogelijk is om langs te komen.
• Af en toe TC naast afspraken is wel fijn. • Afwisselend telefonisch/ face to face •
Alleen doen als een cliënt zich vrij voelt om van huis uit therapie te ontvangen • Als
het niet anders kan • Als iemand eens een keer niet thuis is, bijvoorbeeld op
vakantie• Als ik een praatje met iemand zou willen • Als ik me fysiek niet in voel
door oververmoeidheid of overprikkeling om te komen • Als je je even minder voelt.
•Het heen en weer vliegen van en naar Leeuwarden ervaar ik als zeer belastend • Als
laatste stap in traject naar het leven zonder de ggz toe. • Angst voor alleen buiten
komen • bij ziekte o.i.d. • Bijna alle situaties. Je moet het wel willen. • Bijvoorbeeld
voor het invullen van je 5g-schema •Contact onderhouden. • Dat er mensen voor je
zijn in panieksituaties. • De online modules die worden aangeboden zijn een goede
aanvulling op de behandeling. • om en om • Dit is zeer persoons- afhankelijk. • doe
maar niet • eigenlijk in alle situaties, en in overleg met cliënt. • Geen idee (6 x) •
Geen idee het is niet fijn om zorg op afstand te krijgen • Gelijk afschaffen!!!!!!! •
Geen, zorg hoort van mens tot mens te zijn. • Geen, zorg op afstand vind ik
vervelend. • Goede aanvulling, alleen persoonlijk contact is wel warmer, fijner •
Goede ICT-faciliteiten • graag zo weinig mogelijk. • Het is niets voor mij • Het is
prettig om contact te houden na een opname • Hoop dat het niet weer hoeft •
Hopelijk niet blijvend. • Bellen was altijd een extra optie. • iemand om mee te praten
als het slecht gaat • Ik denk dat beeldbellen een prima alternatief is • niet goed
wanneer zorg op afstand een blijvend karakter krijgt • In de gesprekken zonder
emotionele lading is dit zeker een alternatief • Ik vind het niks mis dan de sociale
kant. • Ik vond het prima zoals het opgelost werd. • Ik zie eerlijk gezegd geen
toekomst voor zorg op afstand • Ik zou het liefste beide willen, als het goed gaat is
telefonisch contact voldoende • Ik zou verschillende vormen van therapie ook op
afstand kunnen krijgen • In acht, tijd van afspraak! Mensen niet laten wachten.
Informeren als die afspraak uitloopt of een andere keer is, oftewel, communicatie!
•In de psychologie vind ik zorg op afstand iets wat zo veel mogelijk moet worden
vermeden • dat de privacy wettelijk sterk in acht wordt genomen • is een optie maar
liever niet • Je moet juist dichtbij komen om iemand te begrijpen anders kan je
iemand ook niet helpen • Kweenie gewoon je patiënt niet vergeten misschien •
Liever geen zorg op afstand (8 x) • Lijntje houden

• Aanvullend op reguliere zorg, modules inzetten (e health) Veel vergadertijd
kan online, scheelt veel tijd • Deels vanuit huis blijven werken • Afhankelijk
van de doelgroep •Bij zorgmijders en mensen die complexe problematiek
hebben minder goed in te zetten. •Patiënten moeten voldoende middelen
hebben • keuzevrijheid voor de patiënten • Afwisselend kan het ingezet
worden. •beeldbellen mag niet de overhand nemen, dan ga je echt dingen
missen • afwisseling, zorg op maat • Als patiënten het zelf fijn vinden om te
beeldbellen i.p.v. op locatie te komen• Het scheelt voor sommige patiënten
veel energie. • als Pt er de voorkeur aan geeft • FTF is voor de behandeling
die ik bied een voorwaarde • voor de ene client werkt het ene beter dan de
andere. • Dit samen overleggen. • Beeldbellen vaak niet mogelijk omdat
cliënten aan apparatuur ontbreekt. • Bij mensen die niet naar de
behandeling kunnen komen, zoals mensen die wonen op een eiland, of voor
wie reizen te belastend is. • Bij patiënten die moeilijk vervoerd kunnen
worden. • Bij sommige patiënten kan het voldoende zijn om het af te
wisselen. • bij ziekte is beeldbellen heel handig. • De opgedane ervaringen
zijn zeker te gebruiken om alternatieve manieren van contact die zijn
ontwikkeld te blijven gebruiken. • De wens van de client moet leidend zijn •
Maatwerk blijft geboden • E-health modules inzetten is een mooie
ondersteuning• Er kan veel meer telefonisch afgehandeld worden • flexibel
zijn, aanpassen aan wensen van patiënten • geen tenzij een enkeling hier
specifiek om vraagt • Goede afstemming met patiënt over wat deze wel of
niet nodig heeft! •online en FTF afwisselen. • het in acht nemen dat het veel
intensiever is • belangrijke is om mee te nemen in de vorming van de
regioteams. • ik denk dat onderschat wordt welke impact deze vorm van
contact op patiënten heeft • ik merk dat veel cliënten nog niet zo ver zijn om
zorg op afstand te omarmen. •mensen beter begeleiden in het gebruiken
van cliëntenportal, E-health en zorg op afstand. •Vergaderingen, zorgoverleg
etc. kan wel makkelijker via beeldbellen, • Ik zou veel meer met EHealth
willen werken • in noodgevallen is het een goede oplossing • MDO • meer
thuiswerken• scheelt veel reistijd

Cliënten
• Misschien kort iets tussendoor even overleggen• Lijfelijk contact is nog steeds het
beste. • Niet (13 x) • Niet inzetbaar bij traumaverwerking • Niet, zorg op afstand is
voor mij te ontregelend. •Onmenselijk Face to face is beter • Persoonlijk denk ik dat
een dergelijke vorm van contact in bijna alle situaties een achteruitgang is. • veel
situaties • Voor korte contact momenten is het prettig • Wandelafspraken vind ik
prettiger dan bellen • Wanneer ik niet in staat ben om naar de GGZ te komen • Zie
zeker mogelijkheden • bij intake en belangrijke afspraken liever fysiek contact •
Zorg is mensenwerk, er worden signalen gemist met afstand, sfeer en gevoel is er
niet op afstand. • Zorg op afstand is geen echte zorg • Zorg op afstand kan bij GGZ
NIET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • Zorg op afstand niet doen • Zorg
op afstand vind ik niet wenselijk •Aanvullende modules zoals Minddistrict. •Beeld
bellen mag van mij wel blijven als extra •blijf eerlijk en open communiceren, en
maak geen beloftes die je niet waar maakt • meer begrip voor de cliënt.

Professionals
• als de cliënt niet fit is • Om snel actie te kunnen ondernemen (ZAGgesprekken etc.) • Ouderbegeleiding, evaluatiegesprekken met ouders die ver
weg wonen. Contacten met bijvoorbeeld scholen/andere instellingen.
Belangrijk is wel dat ouders/kinderen zich gezien blijven voelen, het voor hen
ook oké is op die manier • Slechts een techniek die je kunt gebruiken als
aanvulling of in geval van nood. •een toevoeging niet een vervanging. •
Uitvoering WVGGZ middels beeldbellen door psychiater voortzetten.
Recht zittingen WVGZZ idem • Veiligheid belangrijk • Vergaderingen • Voor
de crisiszorg vind ik dat er face tot face contacten moeten zijn. • Voor
tussentijdse contacten• Wanneer iemand er zelf voorkeur voor heeft
• E-Learning (extra of wachtlijst-overbruggend) • Wanner je iemand goed
kent en zorg bijv. afbouwt •Het moet niet ter vervanging worden ingezet •
ZM-beoordelingen kunnen prima middels beeldbellen plaatsvinden

Hoe zou GGZ Friesland zorg op afstand in de toekomst (nog)
beter in kunnen zetten?

Welke ondersteuning zou de organisatie je kunnen bieden om
zorg op afstand ook in de toekomst te kunnen aanbieden?

• 1 vaste Regie-Behandelaar 1 vaste Casemanager. • Afwisselen met
contactmomenten (5 x) • beeld bellen zie ik wel zitten en dat heb ik niet gehad
•beeldbellen eventueel • Beter leren communiceren • Beter naar wensen
cliënten luisteren en ze de kans geven hun stem te laten horen. • Beter van niet
•Altijd als extra optie. • Betere communicatiemiddelen • Betere kennis van
behandelaren over beeldbellen • Bij de wachtlijsten • Dagelijks 10 minuten
contact, mits haalbaar • Dat de behandelaar altijd vraagt of je alleen bent en of
de cliënt vrij kan praten. • Dat iedere behandelaar op dezelfde manier beelden/of contact opneemt. Niet de een via Teams, ander via App en weer een ander
gewoon telefonisch. • door aan afspraken te houden • Door medewerkers de
materialen te leveren die nodig zijn • Door eenvoudige zaken als medicatie en
voorschrijven hiervan serieus te nemen • Door meer gebruik te maken van
moderne communicatiemiddelen • Door meer online modules aan te bieden en
regelmatig (telefonisch) contact met de hulpverlener om dit door te spreken.
•Door te luisteren naar cliënten
• Duidelijk zijn naar de ouders en ook naar de kinderen in behandeling • Gewoon
NIET doen!!! • Gewoon niet meer doen. • Het zou mooi zijn als dit een standaard
mogelijkheid werd voor behandelingen (waar mogelijk).

• Aandacht voor het goed inrichten van thuiswerkplekken (sommige collega's
hebben geen goede omstandigheden en dat komt de directe patiëntenzorg ook
niet ten goede). Goede mix tussen fysiek collega's zien en online. • Middelen
aanbieden aan patiënten die zelf een middelen tot hun beschikking hebben •
Afdoende communicatiemiddelen • Alles is er al • Als het een
standaardprocedure wordt, dan voorzieningen in thuissituatie leveren •
beeldbellen via anonieme app die gratis en veilig is en voor mensen handig te
hanteren is. • Beeldbellen via het EPD faciliteren •Zou ook de lijnen naar
familie veel korter maken (zoon dochter kan makkelijker tijdens het werk even
in bellen • Beter uitleg/cursus om gebruik te maken van de hulpmiddelen
• betere apparatuur • Betere bereikbaarheid • betere hardware, van eHealth
een echte visie en missie maken • betere ICT • Betere kwaliteit van beeld en
geluid • goede laptops, koptelefoons, accessoires voor handsfree bellen in de
auto etc. • betere/snellere wifi op locatie (nu 150 of 300mbps, echt te laag voor
een verbinding zonder haperingen, waardoor noodgedwongen overstap naar
4G regelmatig noodzakelijk was.) • bv. kunnen rapporteren vanuit huis
•De al jaren beloofde training in Minddistrict die nooit gekomen is.

Cliënten
• goed zoals het gegaan is (12 x) • Gewoon niet inzetten!!!!!! • Het meer
normaliseren. • Ik vond het wel handig. • Ik wil niet lullig zijn maar mensen
zijn sociale wezens • indien mogelijk betere afspraak maken met client en
naaste. • Individueel was het prima. • Meer afstemming met alle
zorgverleners, die bij de behandeling betrokken zijn. • Meer
contactmomenten (3 x) • meer opdrachten. Dieper ingaan op onderwerpen.
vragen klaar hebben staan. Niet bijpraten zoals je met je vrienden doet. •
Misschien beter meerdere kortere belmomenten
Niet doen (25 x) • Medewerkers beter faciliteren en instrueren. • NIET.
Direct afschaffen • Veilige omgeving
• Weet het niet (14 x) • Zo weinig /min mogelijk (7 x) • zoals het nu gaat
voor mij prima alleen nog wat meer oog voor andere gezinsleden.

Professionals
Ruimte (tijd) blijven bieden tussen 2 gesprekken in. • Een goede werkomgeving. Bureau,
stoel en vorm van beeld bellen waarbij ik en de cliënt elkaar op een groter beeldscherm
kunnen spreken• Een laptop van het werk waar ook beeldbelprogramma’s op kunnen. •
Geen extra ondersteuning •cliënten voorzien van tablets? • Genoeg personeel • goed
werkend systeem, nu haperde het regelmatig, geen verbinding e.d. • Helpdesk was erg
behulpzaam maar hadden het veel te druk Secretariaat zou b.v. in Teams agenda kunnen
aanmaken voor verschillende onderdelen. •Beschikbaarheid van verschillende grote ruimtes
aanbieden. • Goede laptop, telefoon. • Grote computerschermen en een soort nagebootste
therapie kamer wat mensen dan kunnen zien. • ik ben tevreden • Ik ben voor minder zorg op
afstand. • inrichten van werkplek thuis • internet en computers voor patiënten •EEN
PODIUM VOOR HET DELEN VAN ERVARINGEN BINNEN HET VERLENEN VAN ZORG OP
AFSTAND. (Nu vinden we allemaal het wiel voor onszelf uit • Scholing en vergaderingen thuis
• Veel mensen in de BW hebben geen telefoon, geen beltegoed o.i.d. Misschien zou er eens
naar gekeken kan worden • vooral zo doorgaan • Ook met een goede bureaustoel ben ik
thuis nog niet geholpen met pubers die om me heen zijn. •We zouden best graag via een
gedeeld scherm teams en bijvoorbeeld het FACT bord tegelijk willen openen op de muur via
de projector, maar dan hebben we daar weer geen geluid (en beeld) bij dus moet het toch
via de laptops, waardoor je weer zit te turen naar zo'n scherm met elkaar •

Wil je verder nog iets kwijt aan ons over dit onderwerp?

Wil je verder nog iets kwijt aan ons over dit onderwerp?

• Fijn dat jullie je zo inzetten • Beter overleggen met elkaar en met de ouder
verzorgers • Dat digitale contacten nooit de gesprekken kunnen vervangen •
De GGZ is te lang gesloten en op afstand geweest in de corona tijd.
• De zorg heeft in deze periode hun best gedaan, maar kan lijfelijk (fysiek)
aanwezig zijn niet vervangen. • De zorg in Friesland is goed geregeld • Door de
inzet en flexibiliteit van mijn behandelteam ben ik redelijk stabiel gebleven•
DIRECT AFSCHAFFEN!!!! FACE TO FACE!!!! • Goed opgelost (2 x) • ben
tevreden met hoe de zorg op deze manier toch door kon gaan. • Graag beter
luisteren naar de CLIËNT • Iedereen heeft zijn best gedaan maar zorg op
afstand is voor mij alleen pleisters plakken en niet de hulp die mij vooruithelpt.
• Het duurde lang voordat de therapie weer werd opgestart, terwijl dit al
eerder mogelijk was. • Heeeeeeeeeeel snel stoppen met deze onzin.
• het moet wel vrijblijvend zijn als men deze vormen van communicatie wil
aangaan. • hoop dat corona snel weg is.

• 15 minuten i.p.v. 5 • 24 uurs zorg en toezicht is niet veranderd • Alles is rustiger en saaier
geworden •Je mist heel veel van wat er in het team gebeurt• Dat ik andere vormen dan FTF
mooi vind in combi met contact op locatie • De hele dag achter een computer werken is
zeer intensief •Een dag in de week thuis blijven werken of de helft van de dagen is prima,
maar veel meer liever niet. • dit duurt langer dan 5 a 10 min. dus ik ben eerder gestopt
helaas omwille van de tijd. • Doorgaan met bieden van zorg op afstand als het kan • Er
werd op verschillende afdelingen verschillend omgegaan met de corona-maatregelen,
waardoor het ene team wel mensen zag en het andere team nauwelijks. •zorgadministratie
kon vanuit huis niet doorverbinden, wat de overdracht vanuit spoed lastig maakt.
•FTF blijft prettiger • Geen • GGZ zorg blijft mensen werk, waarin het contact tussen
behandelaar en client de essentie vormt. • Goed dat jullie op deze manier een beeld
vormen van de afgelopen periode • Graag meer gepersonaliseerd en vanuit herstelvisie
(wat kan er wel en hoe) werkprocessen aanpassen vanuit de behandelaren i.p.v. blind de
RIVM-regeltjes opleggen.

Cliënten
• Ik ben blij met deze enquête en ik hoop dat er na het verschrikkelijke Corona
verhaal, meer digitaal geregeld kan gaan worden bij het GGZ dan voorheen. •
Ik heb 2 hele goeie behandelaars en die hebben alles in de corona tijd
opgepakt. Ze maakten veel tijd en ik had nooit het gevoel dat de behandeling
een pauze had. We gingen altijd verder. Applaus • Ik heb geen internet kan ik
niet betalen. Beeldbellen en online contact gaat voor mij niet op.
•Ik vind dat GGZ Friesland wel wat sneller had kunnen acteren om face to face
contacten en groepstherapieën weer mogelijk te maken. Huur desnoods ruimte
bij. Zet containers neer in het gras. Doe iets! • Ik hoop dat er snel meer
duidelijkheid komt. En dat de wachtlijst niet enorm is opgelopen. • Ik hoop niet
dat jullie weer dicht gaan en alleen contact via (beeld) bellen aanbieden, ik
vond het namelijk niet fijn •Chapeau voor de medewerkers van de GGZ
Leeuwarden • Ik vind het slecht dit zorg op afstand. Zorg hoort in mijn ogen
niet op afstand. •Meer maatwerk. •Meer luisteren maar de behoefte van de
cliënt. • Nee (94 x) •het is me beter bevallen dan vooraf gedacht, Zoals ik
schreef: beter iets dan niets • Psychische hulpverlening op afstand is
onmogelijk. • Sinds zorg maat werk samen is gegaan met ggz Friesland is het er
niet beter op geworden • Te veel aandacht voor corona en te weinig voor
andere problemen die niet op afstand kunnen. •Voel me vreselijk in de steek
gelaten. Heb een grote terugval in het herbeleven van al mijn traumatische
kinderervaringen en •Dit mag mensen NOOIT meer aangedaan worden!! • voor
mij mag het beeldbellen wel door gaan • Vooral zo doorgaan • Zoals gezegd,
schrap zorg op afstand zo spoedig mogelijk tenzij op speciaal verzoek • Ga dit
niet aangrijpen om te bezuinigen • Zorg dat het team op elkaar inspeelt. Elke
sociotherapeut zegt weer wat anders.

Professionals
• Het is aanvulling en dat moet het blijven. • Ik begrijp dat zorg leveren op afstand uit
noodzaak is ontstaan. Ik ben echter van mening dat dit niet ten goede komt van de
behandeling van de patiënt. • Ik denk dat de situatie voor iedereen nieuw is en we het
beste voor onze patiënten willen. • Ik heb echt het gevoel dat de GGZ momenteel te
krampachtig omgaat met de Corona.
• Ik hoop dat we niet weer compleet in een lockdown komen. Een aantal patiënten die
ik zie en spreek zijn achteruit gegaan tijdens deze lockdown. •Het was voor iedereen
een nieuwe situatie, een zoektocht, nog steeds!! • Ik vond het een straf om vanuit huis
te werken en alleen telefonisch contact te hebben met cliënten en overleg met
collega's te voeren via een laptop • Ik zie zorg op afstand niet als meerwaarde. Iemand
live zien geniet bij mij nog steeds de voorkeur • Is bij ons niet haalbaar 1,5 meter
afstand • Ja binnen de GGZ één beleid •m.i. is dit een van de grootste revoluties in de
GZZ. Het zou echt zonde zijn al dit niet standaard wordt geïmplementeerd in ons
behandelaanbod • N.v.t. (5 x) • Nee (52 x) • Ook samenwerken en afstemmen met
collega's is moeilijker geworden, omdat er minder contact onderling is. • Thuis werken
vraagt om een goede werkplek, rustig en buiten het bereik van het gezin. •
Thuiswerken leverde nieuwe kansen op, mooi om te zien dat je het hele kantoor naar
huis kan brengen • verplichte quarantaine is voor onze doelgroep een slechte zaak, een
veilige werkplek bieden op locatie lijkt mij, vooral op langere termijn, de beste optie. •
Vind het kwalijk dat PVP-advocaten rechter en beoordelend artsen via beeldbellen deze
bepalende en ingrijpende inschatting besluiten op afstand doen. • We doen allemaal
ons best • We zullen deze corona tijd door moeten en inzetten waar en hoe mogelijk is.
• zitting rechtbank telefonisch vind ik nadelig voor patiënt belang.

Cliënten

Vraag alleen gesteld aan de professionals!

Professionals

Hoe heb je het verlenen van de zorg op afstand ervaren?
• Wisselend. Veel stress door niet werkende apparatuur en onvoldoende kennis van de apparatuur
•Thuis een niet altijd goed werkende wifi. • weinig ruimte om met collega's te ventileren na bv een
zwaar of moeizaam contact • Afstandelijk, krampachtig en als redmiddel omdat we niet meer langs
mochten komen • afstandelijk, alleen telefonisch is erg beperkend • Als aanvulling en tijdelijke
ervaring prima • Als beperkend en hoofdzakelijk een stagnerende rol in behandelingen • Als een
tijdelijke oplossing • Als erg vermoeiend en intensief • Als ik een cijfer moet geven: 4. Ik werk veel
liever face to face, maar en blij dat ik wel door heb kunnen werken en cliënten heb kunnen
spreken/zien • Als positief maar wel als heel intensief en pittig, het heeft me veel energie gekost •
Als tekort in de behandeling naar de pat • Als veel vermoeiender en stressvoller dan FTF •
vernieuwend, heb er veel van geleerd. • Best ok • Beter dan gedacht maar tevens vermoeiender
dan echt contact • Dagelijks thuis werken en via telefoon contact houden vond ik zwaar • Deels
goed en deels niet • deels prima, deels tekortschietend • Een noodzakelijk kwaad in de corona tijd •
er ontgaat je veel van de patiënt • Erg mager, naar patiënten toe maar ook naar collega's. • Erg
vermoeiend en ik vond risicopatiënten moeilijk in te schatten. •Ik word er niet gelukkig van en ik
heb gemerkt de patiënten ook niet. • Even aanpassen, maar verloopt over het algemeen prima • gaf
een tekortschietend gevoel • Gematigd positief • Gezien de omstandigheden was het prima en
goed te doen. Maar het biedt niet de mogelijkheden die face to face contact wel biedt • goed (2 x)
•Het koste erg veel energie, uitputtend • Het moest en moet erg wennen • het thuiswerken is mij
vies tegen gevallen... ik miste het normale werken, de collega's, de rust/ mijn werkomgeving. • Het
was erg intensief. • Het was erg wennen • Ik vond dat het veel energie kostte en ervaarde veel
minder plezier in mijn werk. • Ik vond het lastig, had het gevoel altijd net tekort te komen in dat wat
mensen op dat moment van mij nodig hadden; echt contact, een arm om iemand heen. • in
sommige gevallen prima, andere gevallen schrijnend omdat de zorg tekortschoot • intensief en
zwaar • intensief maar ook een meerwaarde als het gaat om beeldbellen, een extra interventie
mogelijk binnen reguliere behandelaanbod • lastig (2 x) • niet prettig maar noodzakelijk • Op zich
wel positief, maar ook zeer vermoeiend. • overwegend positief, omdat ik merk dat mijn
dienstverlening er kwalitatief niet op achteruit gegaan is • Pittig • positief (2 x) • Prima (11 x) •
prima naar de patiënt toe • Redelijk oké. Het was niet anders • Soms frustrerend, niet altijd leuk •
soms moeizaam, mensen vonden het moeilijker zich aan de behandeling te binden. • Vaak
vermoeiend • Vermoeiend. Het kost veel energie om behandelcontacten telefonisch te doen. •
Vernieuwend en uitdagend • vervelend • Wisselend. Soms prettig en passend. Soms eenzaam en
zoekend. • zeer positief (2 x) • Zeer vermoeiend en inspannend • Zwaar en onvoorspelbaar
• Zwaar, maar zeker de moeite waard • zwaarder dan normaal.

