
Data en data-uitwisseling
De benodigde data ontbreekt soms. 
 Data-uitwisseling moet AVG-proof zijn
wat leidt tot vertraging.

Iedereen aan tafel wil het beste voor de
cliënt: een goede behandeling met een
acceptabele wachttijd.

Cliënt staat centraal

Toekomstige wachtlijsten
Hoe zorg je ervoor dat de wachtlijsten
niet oplopen met de toestroom van
cliënten?

Transfer tweedaagse
De transfer tweedaagse heeft het
transfermechanisme een goede opstart
gegeven en gaf de deelnemers inzicht in
waar de knelpunten lagen.

Verwijzingen via ZorgDomein
In Zorgdomein wordt gestuurd op
retrospectieve wachttijden i.p.v. op
beschikbare behandelcapaciteit.

CMD-transfermechanisme
Het transfermechanisme voor patiënten met
een Common Mental Disorder functioneert
goed.

Contact tussen de GGZ-
aanbieders in de regio

Welke successen heeft de transfertafel behaald en welke knelpunten spelen er?

Transfertafel
Taskforce GGZ

Successen Knelpunten

Meervoudig complexe
doelgroep
Er zijn nog geen afspraken of
transfermechanisme voor de groep patiënten
met meervoudige complexe problematiek.

De GGZ-aanbieders denken verschillend over
het ontwikkelen van een transfermechanisme
voor deze groep. 

Duurzame lange termijn oplossing
Het is volgens de deelnemers belangrijk om het initiatief ‘de transfertafel’ duurzaam te organiseren. Hiervoor zal
gekeken moeten worden hoe de transfertafel op een minder projectmatige manier een plaats kan vinden in de
reguliere processen. Daarbij zal vastgesteld moeten worden wat er geborgd wordt en welke processpelregels

daarvoor worden opgesteld.

GGZ-aanbieders kennen elkaar en
weten elkaar te vinden.

Resultaten op deze infographic z�n verzameld d.m.v. interviews met de deelnemers van de
transfertafel en input van de procesbegeleiders.

Kortere wachtlijsten.
Capaciteit zo goed mogelijk benutten.
Een gezamenlijke verantwoordelijkheid krijgen voor de wachtenden in de GGZ-zorg.

Financiëring en bekostiging
De financiering en bekostiging is
gekoppeld aan het diagnostische
proces.

Sturen op beschikbare capaciteit 
De transfertafel stuurt op beschikbare capaciteit
in de regio i.p.v. sturen op wachttijd of op het
aantal wachtenden

De transfertafel heeft meer inzicht geven in de
beschikbare SGGZ capaciteit. Dit heeft ook inzicht
geven in voor welke specifieke doelgroepen er
geen passend aanbod in de regio was/is.

Inzicht in beschikbaar aanbod

Doelen van de transfertafel

Sociaal domein
Het sociaal domein is niet aangesloten bij de
transfertafel.
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