2013 Jaar van consolidatie
2013 betekent een jaar van consolidatie voor De Hoofdlijn. Vanaf de start in 2006 tot
begin 2013 was sprake van geleidelijke groei. Het aantal patiënten, dat zich bij de
Hoofdlijn aanmeldde, steeg voortdurend. Tot 2013 waren er geen
productiebeperkingen van de kant van verzekeraars. In 2013 verandert dit. De
Hoofdlijn krijgt voor het eerst te maken krijgt met een productieplafond. Dit heeft
allerlei gevolgen. Patiënten kunnen niet altijd meer terecht. Van enkele verzekeraars
is de productiebeperking zodanig dat er op een gegeven moment geen nieuwe
patiënten meer konden worden ingeschreven. Daarnaast is De Hoofdlijn bijvoorbeeld
voortdurend bezig met de vraag of zij een rol kan en wil vervullen bij het
ondersteunen van de eerstelijnszorg, d.w.z. de praktijkondersteuners GGZ bij de
huisarts en de nieuw vorm te geven Basis GGZ, die een vervanging en uitbreiding
inhoudt van het werk van de eerstelijnspsycholoog.
Eigenaars en oprichters van de BV zijn Mevrouw Ilonka Boomsma, psychiater en
medisch directeur en Dhr Ebel Dijkstra, algemeen directeur.
Dhr Geert Jan Meijerhof is als financieel directeur vanaf het begin bij De Hoofdlijn
betrokken.
De voorgestelde Raad van Commissarissen van BV Frans Hals IJmond bestaat uit
Mevrouw Drs. B. Kouwenhoven, voorzitter en
Dhr. C. de Ceuninck van Capelle, lid
Er is een vacature voor een derde lid van de RvC.
Het patiëntenbestand van de Hoofdlijn is wat betreft de ernst van de problematiek
vergelijkbaar met dat van de poliklinieken van de reguliere GGZ instellingen. Alle
stoornissen behoudens chronisch psychotische stoornissen worden behandeld. Deze
laatste stoornissen kan de Hoofdlijn niet behandelen omdat daarvoor vaker zorg in de
thuissituatie en bemoeizorg aanwezig moet zijn.

Behandeling
Aanmelden bij De Hoofdlijn gaat op basis van een verwijzing van de huisarts, collega
psychiater of bedrijfsarts. Er wordt middels een model voortdurend gestreefd naar
een zo effectief en efficiënt mogelijk zorgaanbod.. De Hoofdlijn past wat betreft
problematiek en specialistisch zorgaanbod in het specialistisch zorgaanbod.
Het afgelopen kalenderjaar heeft De Hoofdlijn 1167 patiënten zorg geboden. In DBC
termen werden korte en lange(re) behandelingen aangeboden, alsmede alleen
diagnostiek. Van alle patiënten die in 2013 behandeld werden heeft 60% inmiddels
zowel de start- als eind vragenlijst. De tevredenheidvragenlijst werd door patiënten
gemiddeld met een 8.2 op een schaal van 1-10 gewaardeerd.

Vooruitblik.
In 2014 wordt de eigen bijdrage geschrapt en wordt het eigen risico verhoogd naar
360 euro. Dit zal voor patiënten een financiële impact hebben. Onze taak is het
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informeren van cliënten betreffende deze kwestie. Dit wordt gedaan door actuele
informatie op onze website te zetten en elke nieuwe patiënt een brochure te geven met
belangrijke informatie zoals de kosten voor het eigen risico en de
behandelmogelijkheden. Voor dit doel wordt de brochure met praktische informatie,
die in 2013 werd samengesteld, aan alle clienten bij intake aangeboden.
In 2014 zal de generalistische basis GGZ binnen de Hoofdlijn worden vormgegeven..
Op elke locatie zal dit worden aangeboden.Zowel voor de specialistische als voor de
basis GGZ willen wij een hoge kwaliteit waarborgen en toegankelijk zijn en blijven.
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