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1. Het college besluit akkoord te gaan met het verlenen van subsidie voor de uitvoering van
collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg aan Prezens inGeest voor 2011.

2. De kosten van het besluit bedragen € 66.562. Het besluit wordt gedekt uit Programma 3
Welzijn, gezondheid en zorg, beleidsveld 3.3 Zorg en dienstverlening voor mensen met een
beperking.

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
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DOEL: Besluiten
Het college is bevoegd te besluiten over de toekenning van subsidie 2011 voor collectieve preventie
geestelijke gezondheidszorg. De commissie Samenleving wordt over de te verstrekken subsidies
geïnformeerd.
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Onderwerp: Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg, subsidie 2011
Prezens inGeest
Reg. Nummer: 2010/395113

1. Inleiding
In het kader van de publieke gezondheidszorg zet de gemeente in op preventie in de
geestelijke gezondheidszorg. Het gaat daarbij om collectieve preventie: gericht op
alle Haarlemmers of op groepen uit de bevolking met een hoog risico. Tot de komst
van de Wet maatschappelijke ondersteuning werd Prezens inGeest hiervoor door de
Zorgkantoren gefinancierd. Daarna zijn de preventie activiteiten voortgezet op basis
van een subsidierelatie met de gemeente.
De activiteiten vallen onder beleidsveld 3.1 Publieke Gezondheid van Programma 3
Welzijn, Gezondheid en Zorg.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit akkoord te gaan met het verlenen van subsidie voor de

uitvoering van collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg aan
Prezens inGeest voor 2011.

2. De kosten van het besluit bedragen € 66.562. Het besluit wordt gedekt uit
Programma 3 Welzijn, gezondheid en zorg, beleidsveld 3.3 Zorg en
dienstverlening voor mensen met een beperking.

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie

Samenleving.

3. Beoogd resultaat
Met de activiteiten collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg wordt een
bijdrage geleverd aan de gezondheid van de Haarlemse inwoners door het
voorkomen van depressieve klachten en angststoornissen en een vroege signalering
daarvan en toeleiding naar laagdrempelige hulp.

4. Argumenten

Preventie is nodig.
Prezens inGeest zet zich al lange tijd in voor de geestelijke gezondheid van de
inwoners, voorheen gefinancierd vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten
en sinds 2007 gefinancierd door de gemeente. Uit de gezondheidsonderzoeken van
de GGD onder ouderen (2007) en volwassenen (2008) blijkt de behoefte aan inzet .
De Haarlemse cijfers over psychische gezondheid zijn ongunstiger dan de regionale
cijfers en deze zijn op hun beurt al ongunstiger dan de landelijke cijfers.
In Haarlem hebben we het dan over ruim 44.000 volwassenen en ouderen met een
matig tot hoog risico op een depressie of angststoornis en ruim 7.000 met een hoog
risico. Het is belangrijk deze mensen vroegtijdig te bereiken om klachten niet
ernstiger of chronisch te laten worden. Depressie of angststoornis vormt een
belemmering bij het eigen functioneren en bij deelname aan de samenleving.
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Inzet gericht op doelgroep zelf en intermediairs
De activiteiten van Prezens inGeest richten zich op de doelgroep in het algemeen
met informatiemateriaal, maar ook met het aanbieden van laagdrempelige screening
en advies met een vragenlijst via internet (Snel weer wel). Voor specifieke
risicogroepen zoals mantelzorgers worden informatiebijeenkomsten georganiseerd.
Beroepskrachten en vrijwilligers wordt geleerd op tijd te signaleren en door te
leiden naar preventieve interventies.

Bereik
In 2009 zijn door Prezens via informatiebijeenkomsten, cursussen,
ondersteuningsgroepen en adviesgesprekken ongeveer 4.500 personen bereikt.
Daarnaast is met advertenties, advertorials en informatiemateriaal de bevolking
meer in het algemeen bereikt. Er zijn circa 200 beroepskrachten bereikt met het
aanbod deskundigheidsbevordering.

Activiteiten passen in nieuw gemeentelijk gezondheidsbeleid
In 2011 wordt nieuw gemeentelijk gezondheidsbeleid vastgesteld. Collectieve
preventie geestelijke gezondheidszorg maakt daar deel van uit. Dit beleid wordt
mede gebaseerd op de eerder genoemde onderzoeken van de GGD. De inzet van
Prezens inGeest richt zich op het verminderen van de daarin aangegeven risico’s.

Kostenopbouw activiteiten is inzichtelijk
De kosten van de inzet van Prezens zijn voornamelijk personeelskosten van
academisch personeel. Prezens werkt met een alleszins redelijke overhead van 10%.

Financiën
De kosten van het besluit bedragen € 66.562. Het besluit wordt gedekt uit
Programma 3 Welzijn, gezondheid en zorg, beleidsveld 3.3 Zorg en dienstverlening
voor mensen met een beperking, kostenplaats 2342-1100-4756 Project cpggz.

5. Kanttekeningen

Regionaal plan van aanpak
De inzet van Prezens inGeest is gebaseerd op hun eigen ’Regionaal plan Preventie
van Depressie en Angst bij volwassenen en ouderen’. Enerzijds betekent dit dat
door een grotere schaal de inzet efficiënt kan worden georganiseerd en door
samenhang tussen de verschillende interventies versterkt wordt. Anderzijds moet er
voor gewaakt worden dat voldoende aanbod in de naaste omgeving van de inwoners
van Haarlem georganiseerd wordt. Dit is het geval omdat de regionale activiteiten
grotendeels in Haarlem georganiseerd worden.

Effect
Bij preventie is een directe relatie tussen de inzet van Prezens en het effect in
Haarlem, in de zin van behoud van deelname aan de samenleving, niet aan te tonen.
Onderzoek toont aan dat met preventie wel echte stoornissen kunnen worden
voorkomen (Meijer et al 2006). Bewezen effectieve interventies zijn beschikbaar en
worden gebruikt.

Aanbodgericht wordt vraaggericht
In het regionale plan doet Prezens inGeest een aanbod van inzet, gebaseerd op hun
analyse van de gezondheidssituatie. De gemeente gaat samen met de instelling
bezien of dit aanbod voldoende tegemoet komt aan de vraag.
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6. Uitvoering

Aan de instelling wordt een subsidie verstrekt waarmee de activiteiten worden
uitgevoerd. De subsidie wordt verleend op basis van de Algemene Subsidie
Verordening van de gemeente.

7. Bijlagen
- Regionaal plan ‘Preventie van Depressie en Angst bij volwassenen en ouderen’
2011 van Prezens (GGZ inGeest).

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester






























































