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Organisatieprofiel 
 

1.1 Historie en profiel van Respaldo  

 

Fundacion Salud Mental Aruba Respaldo is de stichting voor de geestelijke gezondheidszorg voor Aruba 

zoals die tot stand is gekomen door samenwerking tussen het Land Aruba, de Algemene Ziektekosten 

Verzekering, het Horacio E. Oduber Hospital en de psychiaters, deels in loondienst van het hospitaal en 

deels vrijgevestigd in de maatschap ‘Balance’. 

Al decennia was er bij een ieder het besef dat de geestelijke gezondheidszorg van Aruba aan 

verzelfstandiging binnen de algemene gezondheidszorg toe was. Voor de geestelijke gezondheidszorg 

was er in het verleden steeds onvoldoende aandacht voor kwaliteit, een te beperkte financiering, een 

sterke versnippering en onvoldoende focus in de grotere organisaties van waaruit de geestelijke 

gezondheidszorg werd gepresenteerd. Het aantal psychiaters, het aantal GGZ-bedden, het aantal 

medewerkers in de GGZ en de uitgaven aan de GGZ per capita bleken hierdoor over de afgelopen jaren 

ernstig te zijn achtergebleven in vergelijking met de andere delen van het Koninkrijk. Verschillende 

pogingen om te komen tot een voor de GGZ in Aruba overkoepelende stichting bleven echter over de 

afgelopen 30 jaar steken in welwillende maar ook kostbare mislukkingen. Respaldo werd uiteindelijk 

mogelijk gemaakt doordat de neuzen van alle van belang zijnde stakeholders in de GGZ in dezelfde 

richting wezen en er voldoende was geleerd uit de verzande pogingen van voorheen. 

In 2015 waren er de eerste verkennende gesprekken tussen het Hospitaal, de psychiaters, het personeel 

van de PAAZ, het UO AZV, de DVG en de toenmalige minister van Volksgezondheid, de heer Dr. 

Schwengle. In 2016 bracht de vakgroep van de psychiaters een nota uit waarin gepleit werd voor meer 

ambulante zorg in de vorm van FACT-teams en geïntegreerd met de PAAZ. In het najaar van 2016 werd 

het project GGZ Aruba opgestart met als doel één zorgorganisatie voor de hele GGZ. In februari 2017 

werd hiertoe een intentieverklaring getekend tussen het Hospitaal, de psychiaters, de overheid en het 

UO AZV. In juni 2017 werd de stichting GGZ Aruba (later omgedoopt tot FSMA Respaldo) opgericht en 

ging de vrijgevestigde zorg op in Respaldo. In januari 2018 werd de hele ziekenhuispsychiatrie (PAAZ en 

Poliklinieken volwassenenzorg en Kinderen en jeugd) aan personeel en goederen door het Hospitaal 

overgedragen aan Respaldo. In november 2018 is gestart met de eerste direct outreachende activiteiten 

van Respaldo door de start van het eerste FACT-team.  

Doelstelling bij de oprichting van Respaldo was om te komen tot een uitbreiding van het aanbod, het 

kwalitatief doorontwikkelen aan de hand van moderne inzichten, het personeel de 

werkomstandigheden, de middelen en de ruimte te geven om betere zorg te kunnen leveren, meer 

budget beschikbaar te kunnen stellen voor bij- en nascholing en een grotere betrokkenheid vanuit het 

bestuur aan de GGZ te bieden. Vanaf de tweede helft 2018 is met actieve inbreng vanuit de gehele 

organisatie gewerkt aan het vaststellen van de missie en visie van Respaldo. Een en ander is begin 2019 

geformaliseerd in de hieronder vermelde missie en visie: 



3 

 

 

Missie: ‘Hunto nos ta respalda salud mental na Aruba.’ 

Visie:  ‘Als betrouwbare organisatie biedt Respaldo onze medewerkers de kaders waarbinnen zij op 

professionele wijze alle vormen van geestelijke gezondheidszorg kunnen bieden die onze cliënt nodig 

heeft, zowel door direct te behandelen als ook door een goede afstemming met onze 

maatschappelijke partners.’ 
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Respaldo is, zoals beschreven, een instelling die zich inzet op het bieden van zorg bij mentale 

problematiek in de breedste zin des woords. De cliënten van Respaldo betreffen (grotendeels) de 

formeel door de huisartsen verwezen mensen uit alle leeftijdsgroepen met een psychiatrische stoornis. 

Verslavingen worden door Respaldo ook gezien als zijnde psychiatrische stoornissen, conform de 

internationale wetenschappelijke inzichten.  

Respaldo biedt dus psychiatrische hulp aan iedereen met een passende zorgbehoefte binnen de gehele 

bevolking van Aruba. Vanwege de noodzaak aan outreachende zorg wordt een deel van de 

behandelcapaciteit ter plaatse, dus waar de cliënt te vinden is, ingezet. Naast de geregistreerde (en dus 

AZV-gedekte) inwoners van Aruba, biedt Respaldo in noodzakelijke gevallen ook hulp aan anderen, zoals 

toeristen, niet-gedocumenteerden of een enkele uitgezondene vanuit de zustereilanden binnen de BES. 

De geboden zorg kan zowel laagcomplexe problematiek betreffen, als vooral de hoogcomplexe, 

multiprobleemzorg. Afhankelijk van het type problematiek en de mate waarin bijvoorbeeld de huisarts, 

de SPD of een van de diverse andere maatschappelijke stichtingen op Aruba een zorgrol kunnen 

invullen, wordt het behandelaanbod vanuit Respaldo zoveel mogelijk op de individuele zorgbehoefte 

aangepast. Mede daarom is de groei van Respaldo ook ingezet om een multidisciplinair zorgaanbod 

verder uit te bouwen. Gezien het feit dat bij de patiënten die Respaldo zal begeleiden/behandelen er 

ook mensen zullen zijn met een zeer chaotische levenswandel zal een klein cohort van de patiënten nog 

niet officieel door de huisarts verwezen zijn bij aanvang van de behandeling. Dit geldt ook voor 

vluchtelingen dan wel voor psychiatrisch zieke illegalen. De inschatting is dat deze beide groepen van 

(nog niet) door de huisarts verwezen patiënten een zeer kleine groep zal zijn. 

Ambulantisering, verhogen van de zorgkwaliteit en zorgmogelijkheden in de kliniek/poliklinieken en 

voorlichting werden dan ook gesteld als de drie belangrijkste speerpunten voor de komende jaren. In 

het kader van de ambulantisering werd als doel gesteld het oprichten van FACT-teams (Flexible 

Assertive Community Treatment) voor de behandeling en begeleiding van EPA-patiënten (Ernstige 

Psychiatrische Aandoeningen) en op termijn ook het opleiden van POH-GGZ (praktijkondersteuners GGZ 

voor de huisartsen). 

Vanaf januari is gestart met het aannemen van nieuw personeel waarbij in de loop van 2018 de 

capaciteit van 55 medewerkers naar ongeveer 80 vaste medewerkers is gegroeid. Dit is een beperktere 

groei dan oorspronkelijk geraamd, mede omdat er in afstemming met de AZV is besloten de werving pas 

begin 2018 van start te laten gaan en vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. 

Respaldo heeft als bestuursmodel een Raad van Bestuur, bestaande uit een medisch directeur en een 

directeur bedrijfsvoering, en een Raad van Toezicht met vijf leden. De financiering van Respaldo 

geschiedt op dit moment bijna volledig door het UO AZV, aangevuld met een klein aantal particuliere 

consulten, een enkele opgenomen toerist en rapporten t.b.v. de rechtspraak. Respaldo hanteert de 

Governance Code Zorg Aruba uit juni 2017 als kader. Respaldo kent geen winstoogmerk, en is als 

zorggerichte stichting vrijgesteld van omzet- en winstbelasting. 

Voor wat betreft de organisatorische structuur van Respaldo wordt verwezen naar onderstaande 

organogram: 
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In 2018 zijn twee werkgroepen opgericht binnen Respaldo: een werkgroep ‘onderhoud en renovatie 

Kliniek’ en een werkgroep ‘landscaping en bewegingsmodaliteiten binnentuin kliniek’. De kliniek is in 

onderhoud vele jaren ernstig achtergebleven. Eenzelfde geldt voor de binnentuin. Sinds het wegvallen 

van de gymzaal van de toenmalige PAAZ ten bate van de dialyse-afdeling van het Hospitaal is er gebrek 

aan bewegingsmogelijkheden voor de opgenomen patiënten en voor die van de dagbehandeling. De 

werkgroep komt nu met een voorstel hoe beweging voor patiënten via de binnentuin weer vorm kan 

krijgen. Bij de landscaping wordt ook aandacht besteed aan meer schaduw en privacy gezien het feit dat 

vanuit het nieuwe hospitaal ruim zicht is op al wat in de binnentuin geschiedt en wie zich daar bevindt. 

Ook is er sprake van overmaat van zonlicht met alle dermatologische risico’s van dien voor de zich daar 

bevindende long stay-patiënten. 

Naast deze werkgroepen, kent Respaldo een interne commissie die zich bezighoudt met de afhandeling 

van zorggerelateerde incidenten binnen de organisatie, de VIM-commissie. Deze commissie bestaat uit 

vertegenwoordigers van de diverse zorgberoepen binnen Respaldo en heeft als rol om gemelde 

incidenten nader uit te zoeken en te adviseren voor passende follow-up door de organisatie. 

Binnen de Raad van Toezicht is er een aparte commissie opgericht, de auditcommissie, die zich richt op 

de financiële status van Respaldo. Daarnaast wordt het starten van een kwaliteitscommissie voorbereid. 
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1.2 Infrastructuur en organisatie 

 

Eind 2017 is besloten dat Respaldo om de bereikbaarheid en toegankelijkheid te verhogen, dichter bij de 

drukbevolkte delen van Aruba aanwezig moet zijn. Daarom wordt gezocht naar twee nieuwe locaties 

(boven en onder de brug) waarbij de FACT teams en de poliklinieken volwassenenzorg en kinderen en 

jeugd hun nieuwe plaats gaan innemen. Vanaf september 2018 zijn onderhandelingen gevoerd met 

aanbieders van panden in centrum Oranjestad om daardoor dichter bij de cliënten de zorg aan te 

kunnen bieden. Die onderhandelingen hebben geleid tot beter inzicht in de ruimte-behoefte van 

Respaldo waardoor er in 2019 tot concretisering zal worden gekomen. Het bestuur van Respaldo heeft 

lang als doel gesteld zich te vestigen in de eventueel vrij te komen dialysekliniek van het HOH, vanwege 

de aanpandigheid aan de kliniek van Respaldo. Eind 2018 is gebleken dat het vrijkomen van dit pand 

mogelijk niet op relatief korte termijn zal gebeuren. 

Gedurende 2018 was Respaldo gevestigd op drie locaties, met een tijdelijke uitbreiding gedurende het 

laatste kwartaal: 

De kliniek van Respaldo (de vroegere PAAZ) waarbinnen ook ruimtes aanwezig zijn voor de polikliniek 

volwassenenzorg door drie psychiaters en één GZ-psycholoog. De kliniek bestaat uit een opname 

afdeling met twee isolatiecellen en één overgangskamer. Er kunnen in totaal negen patiënten 

opgenomen zijn. Daarnaast is er een vervolgafdeling zonder isoleerruimtes waar acht patiënten kunnen 

worden doorbehandeld. Er is een verblijfsafdeling voor achttien cliënten en faciliteiten ten behoeve van 

dagbehandeling, gericht op vijftien cliënten per dag. 

De polikliniek Kinderen en Jeugd is gevestigd tegenover de ingang van het parkeerterrein van het 

hospitaal. Hier is adequate behandelruimte voor vier tot vijf therapeuten (psychiaters, psychologen, 

orthopedagogen en maatschappelijk werkers).  

De locatie ‘Eagle’ is gebruikt voor het bestuur en de ondersteunende staf van Respaldo met daarbij twee 

ruimtes voor de polikliniek volwassenzorg. De Raad van Bestuur was begin 2018 nog kort gevestigd op 

de locatie ‘Balance’ in de Emanstraat, en is verhuisd naar ‘Eagle’ zodra die ruimte beschikbaar kwam. De 

locatie ‘Eagle’ is gelegen bij de uitgang van het grote parkeerterrein van het Hospitaal. In de toekomst 

zal het bestuur en de staf van Respaldo verhuizen, waarvoor steeds rekening is gehouden met het 

beschikbaar komen het gebouw van de huidige dialyse-afdeling van het Hospitaal. 

 Mede door de aanname van nieuw personeel is er sprake geweest van een tekort aan ruimte. Dit is 

opgevangen door het huren van aanvullende kantoorruimte in het zogeheten Mirto-gebouw naast het 

Hospitaalterrein. Daar zijn de leden van het FACT-team ondergebracht, en een aantal activiteiten van de 

polikliniek Kinder- en Jeugd zodat binnen het poligebouw aanvullende ruimte vrij is gekomen voor het 

zien van cliënten. Na lang zoeken is Respaldo nu in afronding van onderhandelingen voor de eerste 

uitgebreide locatie voor FACT/Poliklinieken in Oranjestad. Deze wordt naar verwachting de aankomende 

zomer in gebruik wordt genomen. 
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De algemene telefonische bereikbaarheid loopt via de telefooncentrale van het Hospitaal, die een 24 

uurs-bereikbaarheid biedt. Het rechtstreekse algemene nummer van Respaldo is 5274800. Verder is er 

de website www.respaldo.aw, waar algemene informatie over Respaldo en het zorgaanbod te vinden is. 

Deze website is Nederlandstalig. In 2019 volgt een uitbreiding naar Papiamento en/of Engels. Daarnaast 

is Respaldo aanwezig op Facebook. 

Respaldo is 24 uur per dag telefonisch beschikbaar via de opname-afdeling van de kliniek. Buiten 

werktijden, dus gedurende weekdagen van 17.00 tot 08.00 en in de weekenden, is via het hospitaal 

(5274000) de dienstdoende psychiater bereikbaar. Deze spreekt en onderzoekt op vraag van de Spoed 

Eisende Hulp-afdeling van het Hospitaal binnen de SEH. Hierbij behoort opname in de kliniek tot de 

mogelijkheden. 

Respaldo levert zorg tijdens 24 uur per dag, gedurende 7 dagen per week. De kliniek en de acute 

bereikbaarheidsnoodzaak vereisen dat. Daarnaast zijn de poliklinieken tijdens reguliere kantoortijden op 

weekdagen open voor directe zorg. Dit geldt vanaf de aanvang in november 2018 ook voor de FACT-

activiteiten.  

Zoals vermeld was bij aanvang 2018 de staat van de kliniek slecht te noemen. Gedurende zomer 2018 is 

daarom een renovatie uitgevoerd op de meest dringende onderhoudsachterstanden. Eind 2018 is er op 

verzoek van Respaldo een onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de langdurige en hardnekkige 

schimmelproblematiek, wat moet leiden tot verdere verbeteringen in de loop van 2019. 

Een inventarisatie door het Hospitaal uit 2017 laat zien dat een volledige renovatie (naar het niveau van 

de nieuwbouw van 35 jaar geleden) rond de AWG 1 miljoen zal kosten. Gegeven deze investering, en het 

feit dat een dergelijke renovatie geen gebouw oplevert dat past bij de moderne eisen binnen de 

psychiatrie, zal de komende jaren moeten worden besloten tot ofwel een modernisering van het huidige 

gebouw wordt overgegaan, ofwel tot het neerzetten van een nieuw gebouw wat een investering van 

diverse miljoenen zal vergen. Voor dat laatste moet dan natuurlijk ook nog afdoende financiering 

worden gevonden.  

 

1.7 Gehanteerde registraties en bijbehorende procedure 

 

Respaldo maakt gebruik van de VIM-registratie zoals die ook in het Hospitaal geschiedt. De medisch 

directeur van Respaldo heeft toegang tot deze VIM-registratie voor zover het de psychiatrie betreft en 

wordt via de verzendlijst op de hoogte gehouden van de VIM-meldingen. 

Respaldo neemt een aantal diensten af van het Hospitaal. Één daarvan is het inhuren van de benodigde 

capaciteit van de klachtenbemiddelaar van het Hospitaal ten behoeve van Respaldo. Deze ingehuurde 

klachtenbemiddelaar verzorgt de bemiddeling van de klachten die bij Respaldo worden gedeponeerd. 

De registratie van klachten worden eveneens door deze klachtenbemiddelaar bijgehouden. De 

klachtenbemiddelaar werkt jegens Respaldo en zijn bestuur op dezelfde wijze als binnen het Hospitaal, 

en heeft dus directe toegang tot het bestuur van Respaldo. Respaldo heeft voor de patiënten een eigen 

http://www.respaldo.aw/
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folder over de mogelijkheid klachten in te dienen. Deze is in vier talen beschikbaar, namelijk 

Papiaments, Nederlands, Engels en Spaans. In de eerste helft van 2019 wordt de klachtenregeling nader 

worden gereviseerd.  

 

Buitenkant brochure Klachtenregeling 

Het bestuur van Respaldo houdt in eigen beheer de registratie van complicaties en van calamiteiten bij. 

Respaldo volgt hierbij de door de Inspectie voorgestelde regelgeving. 

Respaldo heeft een Klokkenluidersregeling die medewerkers de veiligheid moet bieden om eventuele 

misstanden onder de aandacht te brengen ingeval ze menen dat de reguliere weg via hun 

leidinggevende onveilig kan zijn. Deze regeling is voor de medewerkers beschikbaar.  

 

1.8 Terugblik verslagjaar 2018 

 

Per 1 januari 2018 heeft de formele overdracht van alle psychiatrische zorg van het Hospitaal naar 

Respaldo plaatwgevonden, waarmee de kliniek (de vroegere PAAZ) en de poliklinieken volwassenenzorg 

en Kinderen en Jeugd toe toetraden tot Respaldo, en dus al het in de betreffende organisatieonderdelen 
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werkzame personeel Respaldo als werkgever kreeg. De verantwoordelijkheid van de lopende 

behandelingen is ook per die datum overgegaan naar Respaldo. 

Lopende het jaar hebben de psychiaters in het kader van het up to date houden van hun kennis diverse 

bij- en nascholingsactiviteiten ondernomen. Deze activiteiten zijn ook ingebracht ter verantwoording 

van hun registratie als psychiater in het BIG-register. 

Gedurende de tweede helft van 2018 zijn de voorbereidingen getroffen voor een externe evaluatie voor 

de status van de organisatieontwikkeling van Respaldo. Deze evaluatie heeft in januari 2019 

plaatsgevonden. Ook zijn er contacten aangegaan met de NVvP (Nederlandse vereniging van Psychiatrie) 

ter voorbereiding van een visitatie in de zomer van 2019. 

Klachten van cliënten worden afgehandeld onder begeleiding van de klachtenfunctionaris in dienst van 

het Hospitaal, conform de samenwerkingsafspraken tussen Respaldo en het hospitaal. In 2018 is er één 

formele klacht binnengekomen. Dit betrof de bejegening door een niet-medische medewerker. De 

klacht is direct vanuit de Raad van Bestuur afgehandeld tot tevredenheid van betrokkene. De klacht is 

mede aanleiding geweest om het thema ‘hospitality’ op te nemen als input voor trainingen van het 

personeel in 2019.  

Naast klachten, zijn er intern ook een aantal incidenten gemeld via de VIM-procedure. Het totale aantal 

meldingen betrof 64. Daarbij ging het om 17 bijna-incidenten en 47 daadwerkelijke incidenten. Één van 

de meldingen is bij de Inspectie gemeld vanwege van een het vermoeden van een mogelijke calamiteit. 

Hier is daarna, conform beleid van de Inspectie, een intern onderzoek opgestart. 

In de geleverde zorg is het duidelijk dat het verhogen van het aanbod door Respaldo direct wordt 

ingevuld door de aanwezige zorgvraag. De wachttijden binnen de polikliniek Kinder- en Jeugd zijn in 

eerste instantie enorm teruggelopen, maar daarna –mede door de bekendheid bij de maatschappelijke 

partners met de toegenomen capaciteit- weer opgelopen. De onduidelijkheid vanuit de overheid over 

het al dan niet toekennen van een subsidie vanuit het Fonds Sociaal Crisisplan heeft ertoe geleid dat de 

beoogde structurele uitbreiding van het aanbod en de samenwerking met andere partners niet zo is 

ingevuld als beoogd.  

Ook de start van de FACT heeft duidelijk voorzien in een grote zorgvraag. Cliënten, mensen in hun 

nabijheid en de maatschappelijke partners geven aan dat de FACT-activiteiten van Aruba een grote 

meerwaarde hebben. Er zijn mensen in zorg gekomen die anders niet of pas veel later de nodige zorg 

zouden krijgen. 

Binnen de kliniek en de poliklinieken zijn de eerste inhoudelijke stappen voorbereid voor modernisering 

en uitbreiding van het behandelaanbod aldaar. Er is een concept Memorandum of Understanding 

opgesteld met SABA om een aantal cliënten van Respaldo binnen de locatie van SABA te gaan 

huisvesten, onder de medische eindverantwoordelijkheid van Respaldo. Deze samenwerking dient 

ervoor te zorgen dat cliënten die zorg- en leefomstandigheden hebben die optimaal aansluit bij hun 

levensfase en mogelijke kwaliteit van leven.  
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Jaarplan 

2.1 Doelstelling voor verslagjaar 2019 

 

Met het vaststellen van de missie en visie voor Respaldo, kan in het tweede kwartaal van 2019 het 

strategisch plan voor de komende jaren worden geformaliseerd. Aan de hand hiervan volgen plannen en 

acties op diverse vlakken. Conform de beleidsdoelen van Respaldo zal het jaar 2019 zal zich kenmerken 

door verdere ambulantisering met de twee nieuwe locaties voor zowel de FACT-teams als en de 

poliklinieken (volwassenzorg en Kinderen en Jeugd), en het goed laten aansluiten van de 

werkzaamheden in de kliniek met het extramurale zorgaanbod van Respaldo, zowel in procedures als in 

de inhoud van het aanbod.  

Risico’s die Respaldo daarbij voorziet, liggen in de beperkte investeringen die in het verleden door de 

werkgever zijn gedaan om het up to date houden van kennis van medewerkers, en een cultuur waarin 

het nemen van initiatief niet optimaal werd gefaciliteerd. Verder is ook de afstemming met andere 

stakeholders nog onvoldoende om de cliënt heen georganiseerd, waardoor er zowel lacunes als 

dubbelingen kunnen ontstaan. Als laatste is er bij groei altijd het risico dat er een breuk ontstaat tussen 

nieuw en oud, waardoor er juist meer in plaats van minder langs elkaar heen wordt gewerkt. En 

aanvullend risico ligt in het nog niet volledig zijn uitgewerkt van de samenwerking met het HOH. Ook is 

de relevante wetgeving voor verplichte behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg van Aruba 

nog gebaseerd op wetgeving uit 1884. Deze sluit niet aan bij de moderne inzichten op rechten van de 

patiënt/cliënt. Als laatste moeten de risico’s die volgen uit vertraagde besluitvorming binnen de 

overheid betreffende het Sociaal Crisisplan, de rol van de SPD en de toekomst van de verslavingszorg 

worden genoemd. Langdurige onduidelijkheid maakt dat er tussen de diverse stakeholders niet optimaal 

kan worden ingezet op het concretiseren van de samenwerking, waardoor burgers niet op een optimale 

manier worden geholpen. Tegelijk is er natuurlijk alle begrip voor de overheid die ook zelf met diverse 

uitdagingen wordt geconfronteerd en daarom de tijd neemt om tot kwalitatief goed beleid te komen. 

Om een en ander goed te laten verlopen, wordt er in 2019 verder ingezet op het verhogen en verbreden 

van de zorginhoudelijke kennis van de medewerkers. Ook wordt er werk gemaakt van het (letterlijk en 

figuurlijk) dichter bij elkaar brengen van de diverse organisatieonderdelen, waardoor onderlinge 

communicatie eenvoudiger en eenduidiger wordt. Een en ander wordt ingebed in een organisatiebreed 

meerjarig opleidingsplan, en in veel aandacht voor werkcultuur en samenwerking. 

In mei start het EPD-project (EPD=elektronisch patiëntendossier), gericht op het digitaliseren van 

relevante behandelinformatie onder andere om zo behandelaren hun zorg onderling beter te kunnen 

laten afstemmen. Hierin worden huidige zorgprocessen gezet naast de gewenste, en op basis daarvan 

worden de procedures aangepast en opgenomen in het EPD De verwachte totale doorlooptijd van dit 

project is ongeveer één jaar. 

In de tweede helft van 2019 zullen de diverse afdelingen van Respaldo overgaan op gerichte 

rapportages die inzicht geven in zowel de geleverde zorg, de personele zaken en de financiële 
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verantwoording. Deze rapportages worden zoveel mogelijk intern gedeeld om medewerkers beter zicht 

te geven op het belang van hun werk en de effecten van de ingezette veranderingen. 

Verder zet Respaldo in op het verder uitbouwen van de samenwerking met de relevante stakeholders.  

De samenwerking met het HOH dient in 2019 tot volledige formalisering te komen van de in 2018 

vastgestelde hoofdlijnen. Mogelijk brengen veranderingen binnen het HOH met zich mee dat Respaldo 

alsnog een aantal zaken direct zal uitvoeren in plaats van een uitbesteding aan het HOH. 

De nieuwe medewerkers voor Respaldo zijn vooral afkomstig uit Nederland en spreken (nog) geen 

Papiaments en zijn niet geaccultureerd. Zij zijn inmiddels gestart met een speciaal voor Respaldo 

ontwikkelde acculturatiecursus en met lessen Papiaments, maar er zal het verschil tussen de aanwezige 

medewerkers en het vrij grote cohort nieuwe medewerkers blijvend gelet worden.  

Verslag op basis van data 

3.1 Gehanteerde standaarden, protocollen, procedures en richtlijnen 

 

De beroepsvereniging voor psychiaters eist jaarlijkse bijscholing over verschillende competenties voor 

een vierjarige verlenging van de specialisatie tot psychiater. Binnen het Hospitaal participeren de 

psychiaters in het IFMS-systeem van de Federatie van Medische Specialisten (Individueel Functioneren 

Medische Specialisten). Binnen de kliniek zijn er velerlei uitgeschreven procedures op die terreinen waar 

kwaliteit van zorg een punt van aandacht is zoals bij gedwongen behandeling en isolatie. De psychiaters 

volgen de behandelrichtlijnen zoals door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie opgesteld voor 

evidence based practice. 

Binnen Respaldo worden verder zaken bijgehouden als hoofddiagnoses, wachttijden en doorlooptijden 

van een behandeling. Dit gebeurde in 2018 nog niet structureel. 

In 2018 zijn ten behoeve van de AZV alle (te declareren) klinische verrichtingen geregistreerd. Het EPD-

project moet ervoor zorgen dat ook de extramurale verrichtingen t.b.v. de AZV worden vastgelegd. 


