December 2021

Beste lezers,
Zoals waarschijnlijk ook velen van u, hadden wij de hoop dat we Covid-19 in 2021
achter ons zouden kunnen laten. Jammer genoeg is dit niet het geval. Met hier en
daar soms wat aanpassingen, is het onzes inziens goed gelukt op een passende
manier hulpverlening te bieden.
We stellen uw medewerking in deze ook erg op prijs; namelijk het naleven van de
door de overheid gestelde gedragsregels. Bij binnenkomst het ontsmetten van uw
handen, in de openbare ruimtes het dragen van een mondmasker en het bewaren
van de welbekende 1.5 meter afstand. Handen schudden we al lang niet meer en
de hulpverlener voorziet u van iets te drinken, in de spreekkamer hoeft het
mondmasker niet gebruikt te worden.
We zijn ons heel goed bewust van het feit dat ieder hier een eigen mening en
zienswijze over heeft en die wijkt mogelijk af van bovenstaande. Toch vragen we u
wel aan bovenstaande te conformeren. Kunt u dit niet dan zal het contact
telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden. We gaan ervan uit dat als u
gezondheidsklachten heeft u dit op voorhand meldt, de afspraak zal dan telefonisch
of digitaal plaatsvinden.
Vanaf de start van de pandemie hebben we binnen onze instelling, in vergelijking
met de landelijke cijfers, een erg laag ziekteverzuim. Daar zijn we heel blij mee en
het betekent ook dat de hulpverlening niet stagneert of er erg lange wachtlijsten
ontstaan.
In 2022 gaat er een start gemaakt worden met groepsbehandeling. In eerste
instantie gericht op het thema Herstellen doe je zelf. Mocht uw behandelaar dit een
geschikte behandeloptie voor u vinden dan zal hij of zij dit met u bespreken, u kunt
natuurlijk ook zelf bij uw behandelaar informatie hierover vragen. De startdatum is
afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de pandemie. We hopen in het voorjaar
een start te kunnen maken.

Team
Ook dit jaar zijn er wat veranderingen in de teamsamenstelling van De-Kering.
Jordy Adan, verpleegkundige GGZ vertrekt per 1-1-2022. Hij gaat via zijn andere
werkgever de opleiding tot GGZ Verpleegkundig Specialist volgen. We wensen Jordy
de komende 3 jaar hier heel veel succes mee en bedanken hem voor zijn inzet in de
afgelopen 2 jaar!
Vanaf 1-5-2021 is Jolentte Heestermans, SPH ons team komen versterken. Verder
bestaat het kernteam nog steeds uit de volgende mensen; Hans Vissers, GGZ
Verpleegkundig Specialist, Pieter de Visser, psychiater, Sanne van Dort, GGZ Agoog,
Renee Kikkert, HBO verpleegkundige, Cynthia Jansen, Verpleegkundige GGZ , Petra
Moorlag, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige.
Riemer van der Wal, Govert Bras en Anita Eerland zijn werkzaam als Sociaal
Psychiatrisch Verpleegkundige en vormen tevens het bestuur van De-Kering.
Ook werken we nog steeds met een aantal zzp’ers samen die als behandelaar
opdrachten voor De-Kering uitvoeren; Bernadette van Rossum, GZ Psycholoog, Trees
Kats, PIT verpleegkundige, Kurt Pijpers, Psychomotorisch Therapeut (PMT), Walther
Rovers, psychiater; hij vertrekt per 26-1-2022. Mocht hij uw regie behandelaar zijn dan
zal hij dit met u bespreken. Per 3-1-2022 komt Aleksandra Nowak als GGZ
Verpleegkundig Specialist het team versterken.
Op het secretariaat en aan de telefoon treft u Jacolien, Joscha of Sonja. De
administratie is in handen van Miranda.
Contracten met zorgverzekeraars in 2022
We hebben met nagenoeg alle verzekeraars een contract kunnen afsluiten. Zie onze
website https://www.de-kering.nl/tarieven-en-vergoedingen welke zorgverzekeraars
dit zijn. Mocht u een verzekering hebben of willen aangaan met een verzekeraar
waar wij geen contract mee hebben, dan dient u een deel van de behandeling zelf
te betalen. Het algemene advies is dan om te overwegen een overstap te maken
naar een gecontracteerde partij of te kiezen voor een restitutiepolis.

Per 1-1-2022 wordt de financieringsstructuur van de gehele GGZ aangepast. Waar
we het nu nog hebben over de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) wordt het
straks het Zorg Prestatie Model (ZPM). In de praktijk zult u daar niet zoveel van
merken. De zorg die u krijgt verandert niet. Wel de afhandeling van de declaraties
die maandelijks plaats gaan vinden i.p.v. jaarlijks. Op onze website www.de-kering.nl
kunt u een folder vinden over het ZPM of u kunt uw behandelaar een folder vragen.

Recepten
Met het oog op de feestdagen vragen we u uw recepten ruim van te voren aan te
vragen. Bij voorkeur via de mail naar: info@de-kering.nl
Op vrijdag 24 december is de praktijk de gehele dag gesloten en op vrijdag 31
december zijn wij na 14.00 uur niet meer bereikbaar.
Met feestdagen en buiten kantoortijd dient u voor spoedvragen en situaties altijd
contact op te nemen met de Huisartsenpost in uw regio.

Tot slot wensen we u fijne feestdagen en een gezond en mooi 2022!
Team De-Kering

