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Geachte collega,
De uitbraak van het Corona-virus heeft voor ons allen een flinke impact op onze normale
werkzaamheden. In aanvulling op onze eerdere berichtgeving, vragen we aan onze verwijzers en
ketenpartners ook graag aandacht voor het volgende.
Het zijn barre tijden waarin wij met elkaar proberen om de zorg voor hen die ons nodig hebben op
peil te houden waarbij de veiligheid van onze patiënten en medewerkers onder druk staat. Altrecht
spant zich tot het uiterste in om alle acute functies beschikbaar en bereikbaar te houden zoals de
crisisdienst, WVGGZ-verplichtingen en acute opnameafdelingen en voorts continuïteit van reguliere
behandelingen te bieden door deze zoveel mogelijk via contact op afstand (telefonisch, bit-to-bit,
beeldbellen) te organiseren. Medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. In aanvulling hierop
zijn er altijd medewerkers op onze locaties aanwezig om patiënten op te vangen en indien nodig
worden patiënten thuis of op locatie face-to-face gezien. Waar nodig ondersteunt ambulant, staf en
ander personeel in de klinieken om de zorg daar doorgang te laten vinden. Ons Crisisteam en
Operationeel Team stemmen dagelijks met elkaar af wat er nodig is.
Wij willen daarbij ook graag een appèl doen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid en verwijzers
en collega-instellingen vragen maximaal bij te dragen aan het opvangen van crisissen van hun eigen
patiënten.


Verwijzingen van huisartsen voor crisisbeoordelingen kunnen onverminderd door ons gezien
worden.



Daarbij gaan we er van uit dat de huisarts zelf de somatiek zo goed mogelijk inschat, maar
ook de crisisdienst zal tijdens haar triage daar nadrukkelijk aandacht aan besteden.



De triage is zoals altijd gericht op het bepalen van urgentie en noodzaak van een
crisisbeoordeling. Ontbreekt de noodzaak / is er geen sprake van een hoge urgentie, dan
beoordeelt de crisisdienst niet, maar dat doen wij normaal ook niet. Onder urgente zorg
wordt verstaan “zorg die binnen 24 uur geleverd moet zijn (U2 t/m U4)”.



Voor SEH geldt hetzelfde als voor huisartsen. We komen als daar noodzaak / urgentie toe is.
We zien de patiënt als hij somatisch is vrijgegeven, daar verandert niets in. We zullen nu
nadrukkelijk stil staan bij:
o

een somatisch vrijgegeven patiënt naar de crisisdienst (laten) vervoeren zodat we in een
rustige omgeving met meer fysieke afstand de patiënt kunnen spreken;
o bij hectiek en drukte op de SEH iemand naar ons toe laten komen ter ontlasting van de
SEH;
o wanneer door toenemende aantallen patiënten met corona verschijnselen de zorg op de
SEH onder druk komt te staan, zal de crisisdienst op aangeven van de SEH
beoordelingsverzoeken van de SEH triageren met een hoge urgentie (U2).
Wij zullen een patiënt niet naar ons toe laten komen als deze corona symptomen vertoont;
ook kan er reden zijn de patiënt toch op de SEH te zien vanwege (te grote) drukte op de
crisisdienst.


Er is in de GGz en bij Altrecht een groot tekort aan beschermende materialen. Bij het zien van
patiënten in het ziekenhuis zullen wij ons aanpassen aan de gebruiken die gelden in het
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ziekenhuis rondom beschermende materialen. Wij verwachten dat het ziekenhuis ons deze
materialen zal geven.


Van de ketenpartners verwachten wij, net zoals anders, dat zij hun patiënten in crisis zelf
gaan zien en vervolgen, tevens, ook net zoals anders, terughoudend zullen zijn met het
stellen van een opname indicatie (risicovolle omgeving)



De IHT-functie van Altrecht (Crisisdienst, Spits en Acute deeltijd) gaan door met alle zorg die
geen uitstel verdraagt, wel zal face-to-face zo veel mogelijk beperkt worden, groepen
worden klein gehouden met veel ruimte tussen de personen.

Nogmaals willen we graag het belang benadrukken om te voorkomen dat door maatregelen bij de
ene ggz-aanbieder de druk aan de voordeur bij een andere ggz-aanbieder (te) hoog oploopt. We
verzoeken iedere ggz-aanbieder en ketenpartner er mede voor te zorgen dat er geen overbelasting
ontstaat op ons gezamenlijke ggz zorgstelsel, waaronder ook specifiek de crisisfuncties, door op
passende wijze continuïteit van zorg te bieden en de zorg zoveel als mogelijk digitaal, telefonisch en
via beeldbellen doorgang te laten vinden. Op die manier houden we met elkaar de geestelijke
gezondheidszorg zo lang en zo goed mogelijk in de lucht. Mocht dat onverhoopt voor uw praktijk of
organisatie niet langer uitvoerbaar zijn, informeer ons dan over de maatregelen die u heeft moeten
treffen.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben of in overleg willen treden, dan kunt u
contact opnemen met Gerard de Valk, per mail g.de.valk@altrecht.nl of telefonisch 06-12662322.
Mocht ons beleid wijzigen, dan krijgt u opnieuw bericht van ons. We verzoeken u nadrukkelijk dit
bericht verder te verspreiden onder collega’s uit uw organisatie op een wijze die u passend vindt.
Met vriendelijke groet,

Marielle Ploumen
Lex de Grunt
Raad van Bestuur Altrecht

