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Werkgebied GGz Breburg. Circa 1 mln. inwoners



Brabanders houden van gezelligheid…………en hoe



27 februari 2020 ……..het briefje aan toenmalig minister Bruins



Dave Snowden: Cynefin framework

En toen was er een crisis …..





Landelijke, regionale en lokale organisatie crisisfunctie

Bestuurders van 
GGZ aanbieders, NK,  Vierspong, GGD, 
ziekenhuizen.
Strategisch niveau

Monitor NAZB
Wekelijkse update

Monitor intern 
over beschikbare 
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besmettingen, 
beschikbare 
faciliteiten
Dagelijkse update

ROAZ

ROAZ-GGZ 
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Managers crisisdienst, HIC, 
Cohort, somatische dienst, 
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Concernbeleid Operationele aansturing
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GGz Breburg, RvA, GGzE, GGZ OB,  NK,  
Vierspong.
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Crisisteam GGz Breburg



Monitoren # besmette personen ROAZ regio 



Monitoren # bezette bedden cohort ROAZ regio 



Monitoren # ziekteverzuim ROAZ regio 





Lokale initiatieven…….voorbeelden

Wat speelde er?
Regionale ambulancediensten toenemend belast met vervoer Corona 
patiënten van en naar de ziekenhuizen
GGz Breburg startte een eigen vervoersdienst, bemenst door medewerkers 
van werk- en leerprojecten en ondersteunende diensten ‘op de bank’. 



Lokale initiatieven…….voorbeelden

Wat speelde er?
GGD testcapaciteit ontoereikend waardoor van corona verdachte clienten
onnodig lang in isolatie moesten afwachten. Onrust op de afdelingen!
Oprichten eigen testbrigade met medewerkers van de somatische dienst en 
andere ondersteuners zoals team HR en facilitair.



Lokale initiatieven…….voorbeelden

Wat speelde er?
Toename aantallen corona en van corona verdachte klinische cliënten. Teveel 
verstoring van het normale leefklimaat.
In deelregio’s Breda en Tilburg inrichten cohort afdelingen. Personeel extra getraind 
in het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en extra somatische zorg.





Het gevoel dat bleef hangen……..



De werkelijkheid veranderde……….

• Na de zoveelste golf en bijbehorende lock down die zich aandiende,
• Vanwege weer een nieuwe variant,
• En omdat medewerkers in de zorg – zeker ook GGZ medewerkers – de neiging hebben om wat – te - lang 

door te gaan…………





Vergeet jezelf niet als je voor een ander zorgt………



Mentale gezondheid van medewerkers van GGz Breburg



Lessons learned……

• Snelle besluitvorming en proactief handelen maakt veel mogelijk en in een relatief kort tijdsbestek. 
Zeker!!

en

• Grenzen beslechten, verbinden, samen optrekken en risico’s durven nemen, maakt iedereen 
slagvaardig en genereert de “can do” mentaliteit. 



Lessons learned……

Maar ook…….

• De impact van de pandemie op de GGZ, de cliënten en hun naasten maar zeker ook op de 

medewerkers – jullie dus - is veel te lang onderbelicht gebleven. Daarom:



Lessons learned……

Vergeet jezelf niet als je voor een ander zorgt……



……en dank voor jullie aandacht !


