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Werkwijze Overlegtafel



Transfertafel versus Overlegtafel

Vraag: Kan een wachtende bij een andere 
zorgaanbieder sneller een behandeling krijgen?

Startdatum Transfertafel: 30-9-2021

• Wachtenden voor SGGZ > Treeknorm

Beoogd resultaat:

• Volledige transfer: andere GGZ-aanbieder 
neemt de client over.

• Gedeeltelijke transfer: een andere 
zorgaanbieder kan gedeeltelijk invulling 
geven aan de hulpvraag: diagnostiek, 
deelbehandeling, begeleiding.

Frequentie: elke laatste donderdagmiddag van 
de maand van 16:00 – 17:00 uur.

Vraag: Waar kan ik ondersteuning vinden die 
(beter) aansluit op de vraag van de client?

Startdatum Overlegtafel: 16-12-2021

Kan een vraag betreffen ter bevordering van 
instroom, doorstroom EN uitstroom.

• Elke partij in de regio kan een casus 
presenteren (dus ook vanuit sociaal domein, 
huisartsen, poh ggz...)

• Domeinoverstijgend kijken naar 
mogelijke (deel)oplossingen.

Frequentie: elke donderdagmiddag een half uur 
(5 tot 6 casussen) m.u.v. laatste 
donderdagmiddag van de maand.
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D
Datum presentatie

Overlegtafel



Overlegtafel

✓ Een multidisciplinair overleg van verschillende partijen en aanbieders in de ggz

✓ Een gezamenlijke digitale plek waar we wekelijks een half uur casussen bespreken (1x 
in de maand niet = laatste donderdag van de maand = Transfertafel)

✓ Een plek waar de inbrengende partij advies wenst of op zoek is naar een passende 
plek voor zorg

✓ Een plek waar we gebruik maken van elkaars expertise

✓ Een plek waar we kortere lijnen creëren omdat we elkaar leren kennen
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Overlegtafel

Wekelijks vast moment: donderdagmiddag van 15:30 – 16:00 uur.

Deelnemers: inhoudsdeskundigen vanuit diverse partijen en ggz-aanbieders 
(multidisciplinair)

Voorzitter = regiebehandelaar Pro Persona

Procesbegeleider: Proscoop (voor opstart)

Doel:

➢ Cliënten de best passende zorg/begeleiding bieden (niet automatisch 
(sec) behandeling)

➢ Wachttijden terugdringen

➢ Doorstroom bevorderen

➢ Uitstroom bevorderen

➢ Samenwerking bevorderen
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Overlegtafel

Doelgroep:

1. De patiënt is nog niet in zorg bij een GGZ-instelling en het is niet helder waar 
passend aanbod te vinden is (POH GGZ/HA/wijkteam);

2. De patiënt heeft de diagnostiek doorlopen en is niet passend bij de huidige 
instelling, waar wel is ook niet helder (GGZ-partij);

3. Gedurende de behandeling is de huidige instelling (alleen) niet voldoende voor de 
vraag van de patiënt (GGZ-partij);

4. Gedurende de behandeling blijkt afschaling mogelijk, het is niet helder waar 
passend aanbod te vinden is (GGZ-partij);

5. In de reguliere verwijsafspraken wordt tegen blokkades aangelopen (alle partijen).
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Spelregels overlegtafel

1. Ingevuld aanmeldformulier aanleveren voor woensdag (voorafgaand aan 
overlegtafel op donderdag) 12:00 uur op Overlegtafel.Arnhem@propersona.nl.

2. (Inbrenger) Krijg je bericht als je op de agenda staat, inclusief vergaderlink in teams
van de procesbegeleider (Proscoop). Er word van je verwacht bij de Overlegtafel
(digitaal) aanwezig te zijn!

3. Presenteer jij je casus tijdens de Overlegtafel in 1 minuut (iedereen zit goed 
voorbereid aan tafel en heeft jouw casus al gelezen)

4. Neem je deel aan het overleg om gezamenlijk passende vervolgzorg/begeleiding te 
bedenken en afspraken te maken.

5. Als verder overleg buiten de Overlegtafel nodig is, krijg je de contactgegevens van de 
juiste personen per mail toegezonden van de procesbegeleider (Proscoop).

14-7-2022 7

Vaste deelnemers schuiven elke week aan!



Wat verwachten we van de 
vaste deelnemers?

• Deadline aanleveren casuïstiek is woensdag (voor de Overlegtafel op de 
donderdag) 12:00 uur.

• Casuïstiek wordt aangeleverd door het aanmeldformulier in te vullen en te mailen 
naar Overlegtafel.Arnhem@propersona.nl

• Het aanmeldformulier is te vinden op Sharefile.

• De casussen worden op Sharefile geplaatst in de map ‘Overlegtafel’ en vervolgens 
gesorteerd op datum overlegtafel.

• Per overlegtafel kunnen maximaal 6 casussen worden besproken. Oftewel er zijn 5 
minuten per casus (duur overlegtafel 30 minuten). De inbrenger krijgt 1 minuut om 
zijn casus te presenteren.

• Van elke deelnemer aan de Overlegtafel wordt verwacht dat hij/zij de casussen (via 
het aanmeldformulier op Sharefile) van tevoren heeft doorgenomen

• 1 keer in de 8 weken duurt de overlegtafel een uur om de werkwijze, resultaten en 
opvallende (inhoudelijke) zaken te bespreken (combi overlegtafel + evaluatie)
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Uitgangspunten overlegtafel

➢ We zoeken samen naar de meest geschikte plek

➢ We nemen elkaars intake over, wijken daar alleen in specifieke gevallen vanaf

➢ Bij overname sturen we de huisartsenbrief met essentiële informatie mee

➢ We evalueren regelmatig (elke maand)

➢ We spreken cliënten binnen de termijn van:
➢ Wijkteam: binnen 4 weken (is nog niet definitief toegezegd!)

➢ HA + POH GGZ: binnen 4 weken

➢ GGZ-partijen: binnen 4 weken

➢ Elke partij in de regio kan casussen bespreken (inbrengen) aan de Overlegtafel
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Achtergrondinformatie 'overlegtafel' 

• Artikel in de Eerste lijns: https://www.de-eerstelijns.nl/2021/05/wachttijden-
ggz-verkorten-met-online-casuistiekbesprekingen/

• De Nederlandse GGZ: https://wegvandewachtlijst.nl/overlegtafel-eemland-
samen-voor-betere-en-snellere-zorg-en-ondersteuning
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Functie
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voor duurzame samenwerking 
in zorg en welzijn


