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Samen, beter in 2017
2017 was een enerverend jaar. Een jaar waarin
‘Samen, beter.’ meer dan ooit tot leven kwam.
Zo kreeg de samenwerking met Spirit concreet
vorm en hebben wij onze werkwijze aangepast om
onze zorg nog beter af te stemmen op onze cliënten
en hun omgeving. De inrichting en organisatie
van onze behandelteams sluit nu aan op de regio’s
en organisaties waar onze cliënten zich bevinden.
Kortom, in 2017 hebben wij een stevige basis
gelegd voor de toekomst. En daar zijn wij trots op.

2017 stond in het teken van
3 grote veranderingen

Samen, beter
2017 waren wij er voor 3.756 kinderen, jongeren en hun
607 collega’s,
die samenwerkten in 3 clusters met in totaal 17 teams.
En samen met 81 scholen, 155 gemeentes, 762 verwijzers,
6 zorgverzekeraars en 42 andere organisaties.
In

broertjes, zusjes en ouders. Dit deden wij samen met

Samen, beter met Spirit
In 2017 kreeg de samenwerking met Spirit steeds meer vorm.
• Samenwerking in de Forensische Formatie.

1. Samenwerking met Spirit:
intensivering van de samenwerking, die geleid heeft tot een
bestuurlijke fusie op 31 december 2017.
2. Bascule in beweging:
werken vanuit regioteams waarin de verschillende
expertises zijn gebundeld.
3. Transformatie:
nieuwe werkwijze voor specialistische jeugdhulp in de
regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland met
de ondersteuningsbehoefte van het gezin als uitgangspunt.

• Samenwerking bij Intensieve Behandeling Thuis voor
Jeugdigen (IBT-J).
• Samenwerking tussen de scholen van de Bascule en
jeugdhulp van Spirit.
• Samenwerking tussen pleegzorgafdelingen van de Bascule
en Spirit.
• Samenwerking tussen de medewerkers van de Koppeling
en het behandelteam van de Bascule.

Samen, beter voor onze cliënten: 		
Bascule in Beweging
Met ‘Bascule in Beweging’ is een nieuwe werkwijze geïntroduceerd: alle
expertisegebieden van de Bascule komen samen in een team en verschillende
teams vormen samen een cluster. Een flinke
uitdaging. Maar wel een die het gewenste resultaat oplevert. Want
nu kunnen wij onze zorg nog beter afstemmen op de behoeftes van onze
cliënten en hun omgeving. En daar gaat het om.
Het resultaat: 3 clusters
1 cluster Centraal:
• 6 teams voor (dag)klinische en spoedzorg
• 17 groepen voor emotionele stoornissen, autisme,
gezinspsychiatrie en crisiszorg en 1 (IBT-J) outreachend zorgteam
voor ambulante crisiszorg

Nieuwe TOPGGz keurmerken
Iedere dag zetten wij alles op alles om de best
mogelijke zorg te leveren. En als dat wordt beloond,
kunnen wij alleen maar trots zijn. In 2017 kregen
wij 2 nieuwe TOPGGz keurmerken. De teller staat
in totaal op 3! Onze TOPGGz afdelingen:

1. Poliklinieken Complexe gedragsstoornissen en
Forensische jeugdpsychiatrie (2017)

2. Centrum voor Trauma en Gezin (2017)

3. Centrum Dwang, Angst en Tics (2012)

1 cluster Amsterdam
5 teams voor ambulante en poliklinische behandelingen op het gebied van
emotionele stoornissen, trauma en gezin, complexe gedragsstoornissen en
forensische psychiatrie, ontwikkelingsstoornissen (waaronder autisme en
leerstoornissen)
• Noord en Basisklas Professor Waterinkschool
• Oost/Centrum
• West/Zuid en Forensische Formatie
• Zuidoost en Altra College Bleichrodt
• Nieuw-West en Klas 5/School2Care
1 cluster Buiten Amsterdam
6 teams voor ambulante en poliklinische behandelingen op het gebied van
emotionele stoornissen, trauma en gezin, complexe gedragsstoornissen en
forensische psychiatrie, ontwikkelingsstoornissen (waaronder autisme en
leerstoornissen)
• Amstelland
• Gooi en Vechtstreek/Flevoland en behandelklas de Regenboog
• Midden- en Zuid-Kennemerland/Haarlemmermeer
• Zaanstreek-Waterland en behandelklas Bets Frijlingschool
• Ziekenhuisteam
• Landelijk Team
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Verzorgingsgebied
In 2017 hadden wij contracten met 5 jeugdhulpregio’s en de VNG:
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Amsterdam-Amstelland: 55%
Zaanstreek-Waterland: 8%
Haarlemmermeer: 5%
Midden- en Zuid-Kennemerland: 4%
Gooi en Vechtstreek: 8%
Rest van Nederland: 20%
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Publicaties, referaten, promoties 		
en oraties
De oogst van 2017:
53 wetenschappelijke artikelen
25 referaten
20 onderzoeksprojecten
18 postdoc’s en promovendi
3 hoogleraren
4 promoties:
• M. Cohn: Childhood arrestees: neural correlates of antisocial
and psychopathic development.
• M. Bottelier: Affect modulation of methylphenidate in patients
with attention deficit hyperactivity disorder.
• I. van der Kooij: Child abuse and neglect in Suriname.
• M. Güldner: Gezonde en kwetsbare positieve zelfwaardering
bij kinderen.

Onze expertisegebieden
Emotionele stoornissen:
Eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren,
dwang, angst, tics en depressie, lichamelijk onverklaarde klachten,
selectief mutisme.
Trauma en Gezin:
Trauma en wetenschappelijk onderzoek, trauma en Trauma
Focused – Cognitive Behavioral Therapy & Gezin, trauma en
EMDR, pleegzorg, traumadiagnostiek.
Forensisch en Gedrag:
Forensische jeugdpsychiatrie, complexe gedragsstoornissen,
neuro-psychologie, psychodiagnostiek en leerstoornissen,
ADHD.
Ontwikkelingsstoornissen:
Autisme, psychose, psychiatrie bij jonge kinderen, kinderen
met verstandelijke beperking.

2 oraties:
• Ramón Lindauer. Benoeming: hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie
AMC / UvA. Titel: Het psychisch kwetsbare kind, onze gezamenlijke
zorg.
• Lisbeth Utens. Benoeming: bijzonder hoogleraar cognitieve
gedragstherapie bij kinderen en adolescenten aan de UvA. Titel:
Ik ben niet bang meer! Cognitieve gedragstherapie bij kinderen
en adolescenten.
Opleiding:
• 38 WO+ opleidingsplekken
• 47 stagiaires
• 14 werkervaringsplaatsen

De problematiek van onze cliënten
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Verdeling

Rapportcijfers

Verdeling tussen kinderen/jongeren en adolescenten aan het begin
van de behandeling:

De mening van onze cliënten en hun ouders/verzorgers is belangrijk
voor ons. Heel erg belangrijk. Want goede zorg is pas goed als het zo
wordt ervaren. Vandaar dat wij ieder jaar vragen om ons een rapportcijfer te geven. Dit zijn de cijfers van 2017. Ondanks dat wij er trots
op zijn, leunen wij niet achterover. Want goede zorg kan altijd beter.

18- 18+
87% 13%

Ouders gaven een

7,8

Jongeren gaven een

7,3

Kinderen gaven een

9,3

Fondsenwerving
Een Gezond Kinderbrein voor Ieder Kind!
75% van alle psychische problemen start in de kindertijd. Van de
kinderen die hiervoor hulp ontvangen, herstelt 40% niet. Met grote
gevolgen: schooluitval, sociaal isolement, middelengebruik, suïcidaliteit,
criminaliteit en op termijn zelfs een verhoogde kans op hart- en
longziekten en kanker. Dat is onacceptabel. Het percentage kinderen
dat herstelt, moet naar 100%. En dat kan. Maar dan moet er wel
meer wetenschappelijk onderzoek worden gedaan. Daar gaan wij ons
hard voor maken. Want ieder kind verdient een gezond kinderbrein!
De Bascule wil investeren in onderzoek en innovatie om behandelingen
te verbeteren. Hiervoor is geld nodig. Daarom is de Bascule gestart
met het werven van fondsen. Tijdens vier inspirerende diners met
hoogleraren uit diverse sectoren, fondsenwervers, fondsenmanagers,
commerciële professionals en collega’s zijn de contouren van de
fondsenwervingsstrategie neergezet. De eerste fondsen hebben wij
inmiddels mogen ontvangen.

Leuk om te weten
173.000 kopjes koffie en 90.000 kopjes thee
		
1931 whatsapp berichten van/naar afdeling 020
2630 fietskilometers van de poli Forensische Jeugdpsychiatrie
			
93 parkeerschijven uitgereikt door receptie
41 geboortekaartjes van medewerkers
		
98 tweets verstuurd met 101.704 weergaven
				10.800 belminuten
		11 projecten voor cliënten, gefinancieerd
		
door de Stichting “Vrienden van”
		
5x leertafel goede zorg, met cliënten,
ouders, behandelaren, beleidsmedewerkers,
onderzoekers in gesprek over goede zorg

Samenwerken

De toekomst

Samenwerken is de sleutel tot de beste zorg. Daarom werken we met
ouders, kind, school en andere betrokken hulpverleners samen. Denk
bijvoorbeeld aan:
• Gecertificeerde instellingen zoals JBRA en de WSG.
• Jeugd- en opvoedhulporganisaties zoals Altra en Spirit.
• Organisaties voor verstandelijk beperkte kinderen zoals Cordaan,
Philadelphia en Lijn 5.
• Ziekenhuizen, zoals het AMC, Emma Kinderziekenhuis, VUmc 		
en Tergooi Ziekenhuis.
• Scholen, zoals de Pionier, de Professor Waterinkschool, Altra,
de Donnerschool en De Wijngaard.

Voor de komende jaren staat er veel op het programma.
‘Samen, beter beslissen’
Dit staat voor een nog betere dialoog met onze cliënten. Zodat wij
als behandelaren goed luisteren naar wat onze cliënten nodig hebben
en samen kijken welke hulp daar het beste bij past. Samen proberen we
behandeldoelen zo scherp mogelijk te beschrijven.
‘Samen, beter met ervaringsdeskundigen’
De komende tijd gaan wij meer samenwerken met ervaringsdeskundigen.
Omdat wij ervan overtuigd zijn dat hun ervaring kan helpen om onze
zorg nog verder te verbeteren. We starten daarom met het opleiden
van een aantal ex-cliënten.
‘Samenwerking met Spirit’
In 2017 heeft onze samenwerking met Spirit een vliegende start
gemaakt. Dat smaakt naar meer. De komende periode gaan wij dan
ook intensiever en in meer projecten samenwerken.

