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Pilot POH-GGZ in het sociaal wijkteam 

Begin dit jaar stelde de minister van Vws dat in het belang van de patiënt generalistische basis-GGZ veel meer 
georganiseerd moet worden in ketens en samenwerkingsverbanden. De introductie van de praktijkondersteuner GGZ 
(POH-GGZ) ziet zij daarbij als een belangrijke eerste zet. OCE Praktijkondersteuning, dochterorganisatie van OCE 
nijmegen, nam eerder al de eerste praktijkondersteuners GGZ in dienst, in 2013. sindsdien is het team gegroeid tot 
negentien POH's-GGZ die geestelijke gezondheidszorg verlenen aan patiënten binnen diverse huisartsenpraktijken in de 
regio nijmegen.

Vanaf 2014 leent OCE Praktijkondersteuning drie POH's-GGZ uit aan sociale wijkteams (swt's) in nijmegen. Dat doen 
we omdat we zien dat de GGZ-problematiek in het sociaal wijkteam toeneemt door de hervormingen in de zorg en de 
transitie naar de gemeente. we beschouwen de POH-GGZ als een belangrijke schakel in het leveren van kwalitatief 
goede, doelmatige en kostenbesparende geestelijke gezondheidszorg. Om duidelijkheid te geven over de rol, 
verantwoordelijkheden en taken van de POH-GGZ in het sociaal wijkteam, stelden we het profiel ‘POH-GGZ in het 
sociaal wijkteam’ op. Hiermee wilden we komen tot een eenduidige werkwijze van de POH-GGZ van OCE 
Praktijkondersteuning in de sociale wijkteams.

Voordat we ingaan op binnenkomende verzoeken om meer POH's-GGZ uit te lenen aan sociale wijkteams, wilden we 
onderzoeken of het werkt wat we doen. in een pilot die liep van april 2015 tot en met juni 2015 toetsten we of de 
POH-GGZ inderdaad van meerwaarde is binnen het sociaal wijkteam. En of de rol, verantwoordelijkheden en taken 
zoals beschreven in het profiel, op een zinvolle manier bijdragen aan deze meerwaarde. 

Linking pin
"Praktijkondersteuners GGZ zijn vaak de ogen en oren van de huisarts in de 
wijk, zeker wat betreft het sociaal domein. Binnen het sociaal wijkteam 
weten ze als geen ander zorg en welzijn met elkaar te verbinden, als 
'verlengde arm van de huisarts'. Iets waar wij als huisartsen zelf niet altijd 
aan toekomen, omdat we gewoonweg niet de tijd hebben aan alle 
netwerken deel te nemen. Terwijl we die integrale benadering van de 
patiënt zeer belangrijk vinden. Met de POH-GGZ als linking pin tussen het 
zorgdomein en het sociaal domein lukt dat wel. De patiënt krijgt goed 
afgestemde en passende zorg dicht bij hem in de buurt. Precies zoals we 
het graag zien."

wim van Beurden, huisarts en bestuurder CiHn 
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na afloop van de pilot voerden we een toegepast evaluatieonderzoek uit. Via een enquête hebben we teamleiders en 
teamleden van sociale wijkteams gevraagd naar hun ervaringen en bevindingen. Ook vroegen we hoe POH's-GGZ tegen 
hun rol in het sociaal wijkteam aankijken. Er zijn drie verschillende vragenlijsten uitgezet, ieder met een eigen doelgroep:

Bijeenkomst met veldpartijen
De resultaten van de enquête presenteerden we tijdens een bijeenkomst aan een vertegenwoordiging van het veld. 
we bespraken ze aan de hand van stellingen. aanwezig waren:

Opzet evaluatieonderzoek  

Doelgroep Benaderd Respons

swt waaraan een POH-
GGZ deelneemt

•   3 teamleiders, met verzoek de enquête zelf in te  vullen 
én door te sturen aan teamleden die (veel) samenwerken 
met de POH-GGZ.

•   4 POH’s-GGZ die deelnemen aan een SWT.

• 2 teamleiders
• 7 teamleden
• 4 POH’s-GGZ

swt waaraan geen POH-
GGZ deelneemt

•   3 teamleiders, met verzoek de enquête zelf in te vullen 
én door te sturen aan teamleden die (veel) werken met 
cliënten met GGZ problematiek.

• 2 teamleiders
• 13 teamleden

POH's-GGZ die niet 
deelnemen aan een swt

•   4 POH's-GGZ • 4 POH's-GGZ

Organisatie Functie toelichting

swt Dukenburg teamleider, teamlid, POH-GGZ swt mét POH-GGZ

swt Oud-west teamleider, teamlid, POH-GGZ swt mét POH-GGZ

swt nijmegen Zuid teamleider, teamlid swt zónder POH-GGZ

swt nijmegen Oost teamleider, teamlid swt zónder POH-GGZ

swt Groesbeek teamleider, teamlid swt zónder POH-GGZ

OCE Praktijkondersteuning 2 POH’s-GGZ POH’s-GGZ die niet in een swt 
zitten

Specifieke kennis
"Een POH-GGZ heeft specifieke kennis in huis die bijzonder waardevol kan 
zijn. Dat merkten we in een vastgelopen casus met iemand die een 
meervoudige persoonlijkheidsstoornis bleek te hebben. De POH-GGZ hielp 
ons de impasse te doorbreken. Door met zo'n professional te sparren, 
worden we als team steeds sterker en breder. Dat kan als ieder zijn eigen 
rol blijft houden. Vergelijk het met een bouwklus: de één is een goede 
loodgieter, de ander een uitstekende elektricien; samen bouw je aan een 
sterk huis."

Harald te Grotenhuis, wijkteamleider team nijmegen Zuid
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‘Kunt u grofweg een inschatting maken voor welk percentage van de cliënten de deelname van de POH-GGZ aan het 
SWT een meerwaarde is?’

 
  
  
  
 

‘Wat is voor de cliënten de meerwaarde van deelname van de POH-GGZ aan het sociaal wijkteam?’ 
(multiple choice, meerdere antwoorden mogelijk)

• betere inventarisatie van de problematiek (83%);
• zorgvuldige afweging m.b.t. doorverwijzing (58%);
• betere bejegening van de cliënten (50%);
• zorg op maat (25%);
• vergroting zelfregie van de cliënt (25%);
• meer cliënttevredenheid (8%).

‘Wat is de meerwaarde van deelname van de POH-GGZ voor het sociaal wijkteam?’ 
(multiple choice, meerdere antwoorden mogelijk)

• aanvullende kennis en expertise (100%);
• professioneler SWT (83%);
• vast aanspreekpunt GGZ binnen SWT (75%);
• tijdsbesparing (58%);
• preventieve aanpak (42%);
• betere samenwerking met GGZ-ketenpartners buiten SWT (33%);
• kostenbesparing (25%)*;
• minder incidenten en meer veiligheid voor SWT (25%).

* In een latere stelling over kostenbesparing was 66% het er (zeer) mee eens dat de inzet van de POH-GGZ tot kostenbesparing leidt.

De belangrijkste resultaten uit de enquête
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Respondenten geven allen aan dat de deelname van de POH-GGZ aan het SWT van 
meerwaarde is voor de cliënten

Respondenten geven allen aan dat deelname van de POH-GGZ aan het SWT van 
meerwaarde is voor het SWT

SWT	  Nijmegen	  Oost	   Teamleider,	  teamlid	   SWT	  zónder	  POH-‐GGZ	  
SWT	  Groesbeek	   Teamleider,	  teamlid	   SWT	  zónder	  POH-‐GGZ	  
OCE	  Praktijkondersteuning	   2	  POH's-‐GGZ	   POH's-‐GGZ	  die	  niet	  in	  een	  SWT	  zitten	  

	  

De	  belangrijkste	  resultaten	  uit	  de	  enquête	  
	  

Respondenten	  geven	  allen	  aan	  dat	  de	  deelname	  van	  de	  POH-‐GGZ	  aan	  het	  SWT	  
van	  meerwaarde	  is	  voor	  de	  cliënten	  

‘Kunt  u  grofweg  een  inschatting  maken  voor  welk  percentage  van  de  cliënten  de  deelname  van  de  
POH-‐GGZ  aan  het  sociaal  wijkteam  een  meerwaarde  is?’  
  
	  Aantal	  respondenten	   1   2   3   4   5  

Voor  0%	  van  de  cliënten  biedt  de  POH-‐GGZ  in  SWT  een  meerwaarde                               

Voor  25%  van  de  cliënten  biedt  de  POH-‐GGZ  in  SWT  een  meerwaarde                           

Voor  35%  van  de  cliënten  biedt  de  POH-‐GGZ  in  SWT  een  meerwaarde                           

Voor  50%  van  de  cliënten  biedt  de  POH-‐GGZ  in  SWT  een  meerwaarde                           

Voor  75%  van  de  cliënten  biedt  de  POH-‐GGZ  in  SWT  een  meerwaarde                           

Voor  100%  van  de  cliënten  biedt  de  POH-‐GGZ  in  SWT  een  meerwaarde                           

	  
  
‘Wat  is  voor  de  cliënten  de  meerwaarde  van  deelname  van  de  POH-‐GGZ  aan  het  sociaal  wijkteam?’    
(multiple  choice,  meerdere  antwoorden  mogelijk)  
  

• betere	  inventarisatie	  van	  de	  problematiek	  (83%);	  
• zorgvuldige	  afweging	  m.b.t.	  doorverwijzing	  (58%);	  
• betere	  bejegening	  van	  de	  cliënten	  (50%);	  
• zorg	  op	  maat	  (25%);	  
• vergroting	  zelfregie	  van	  de	  cliënt	  (25%);	  
• meer	  cliënttevredenheid	  (8%).	  
	  

Respondenten	  geven	  allen	  aan	  dat	  deelname	  van	  de	  POH-‐GGZ	  aan	  het	  SWT	  van	  
meerwaarde	  is	  voor	  het	  SWT	  

‘Wat  is  de  meerwaarde  van  de  deelname  van  de  POH-‐GGZ    voor  het  sociaal  wijkteam?’  	  	  
(multiple  choice,  meerdere  antwoorden  mogelijk):	  
	  

• aanvullende	  kennis	  en	  expertise	  (100%);	  
• professioneler	  SWT	  (83%);	  
• vast	  aanspreekpunt	  GGZ	  binnen	  SWT	  (75%);	  
• tijdsbesparing	  (58%);	  
• preventieve	  aanpak	  (42%);	  
• betere	  samenwerking	  met	  GGZ-‐ketenpartners	  buiten	  SWT	  (33%);	  
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‘Wat zou u missen wanneer de POH-GGZ geen onderdeel zou zijn van het SWT?’
(open vraag)

‘Welke taken verricht de POH-GGZ in het sociaal wijkteam waaraan u deelneemt?’

* De respondenten die antwoord ‘anders’ aanvinkten (83%), lichten toe dat de POH-GGZ meegaat bij 
keukentafelgesprekken/huisbezoeken. Deze taak is niet benoemd als taak in het profiel POH-GGZ in het sociaal wijkteam.

• kennis/expertise over GGZ (9x);
• advies/consultatie (4x);
• coachende rol (3x);
• schakel tussen huisartsenpraktijk en SWT (2x);
• triage (2x);

• sparringspartner (1x);
• informatie over patiënten en achtergronden (1x);
• korte lijntjes en informatie (1x);
• uitzetten van bepaalde acties (1x);
• professionaliteit in SWT (1x).

92% van de respondenten zou de inzet van de POH-GGZ missen wanneer deze geen 
onderdeel meer zou zijn van het SWT

83% geeft aan dat de POH-GGZ de juiste taken verricht

6
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Er is een verschil tussen SWT's mét POH-GGZ en SWT's zónder POH-GGZ  in het aangegeven 
percentage van cliënten waarbij GGZ-problematiek speelt

‘Kunt u grofweg een inschatting maken bij hoeveel cliënten van het sociaal wijkteam GGZ-problematiek speelt?’
(multiple choice)

* Anders, geen idee (2x); 40% (2x)

7

Duidelijke taakverdeling
"Wat kan of mag een POH-GGZ binnen het wijkteam doen? Wat zijn de 
valkuilen? Hoe zit het met de privacy van de cliënt? Hoe besteed je die 
vier uur per week zo efficiënt mogelijk? Wil je duidelijkheid creëren, naar 
de POH-GGZ én naar de leden van het wijkteam toe, dan helpt zo'n 
profiel enorm. Je moet het zien als een richtlijn en niet als keurslijf. Want 
ieder sociaal wijkteam en iedere POH-GZZ is weer anders. Het is goed 
om te horen dat de teamleden van het sociaal wijkteam de taken van de 
POH-GGZ (detecteren, inventariseren, coachen en adviseren) herkennen 
en op waarde schatten." 

Claudia meulemans, huisarts en kaderarts GGZ
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De samenwerking tussen SWT mét POH-GGZ en POH-GGZ wordt beter ervaren dan de 
samenwerking tussen SWT zónder POH-GGZ met een andere GGZ-professional

‘Wie wordt er geraadpleegd door het sociaal wijkteam bij GGZ-gerelateerde zorgvragen (de GGZ-professional)?’
(vraag aan SWT zónder POH-GGZ, multiple choice, meerdere antwoorden mogelijk)

*Anders, SPV-er van de gemeente; collega ambulant team
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'Hoe verloopt de samenwerking binnen het sociaal wijkteam met POH-GGZ versus hoe verloopt de samenwerking in het 
sociaal wijkteam zonder POH-GGZ waarbij anderen worden geraadpleegd op het gebied van GGZ problematiek’.

* Deze vraag is niet gesteld aan de SWT met POH-GGZ.
**Anders, samenwerking grote GGZ aanbieder verloopt al lange tijd  zeer moeizaam; het wisselt per teamlid; het is in 
ontwikkeling en kan meer uit gehaald worden; prettig, omdat we veel van elkaar leren.

‘Noteer drie factoren om de inzet van de POH-GGZ te verbeteren.’ 

meest genoemde verbeterpunten:
• meer beschikbaarheid (7x), o.a. aanwezigheid tijdens casusverdeling, 
 meer mogelijkheden om mee te gaan op gesprek;
• uitbreiding taken (7x), o.a. maatwerkvoorzieningen, actievere rol.

DE POH-GGZ in HEt sOCiaal wijktEam 2015

83% van de respondenten geeft aan dat de inzet van de POH-GGZ in het SWT kan verbeteren

9
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De resultaten van de enquête hebben we tijdens een bijeenkomst gepresenteerd aan een vertegenwoordiging van het 
veld. we bespraken de resultaten vervolgens aan de hand van de volgende stellingen:

stelling
‘aanwezigheid van de POH-GGZ tijdens keukentafelgesprekken heeft meerwaarde, maar alleen het 
eerste jaar.’

alle deelnemers zijn het hiermee oneens. Ze gaven de volgende reacties:
• “Om een grondig beeld van GGZ-problematiek te krijgen is het belangrijk om een POH-GGZ in het SWT te hebben. 

Hij/zij moet ook in de voorfase op gesprek gaan om GGZ-problematiek te duiden. Deze essentiële inzet moet zeker 
niet worden beperkt tot het eerste jaar.”

•  “Het is een grote meerwaarde om een POH-GGZ in het SWT te hebben. De specifieke GGZ-kennis kan niet worden 
overgedragen in één jaar, maar de POH-GGZ moet structureel onderdeel van het swt zijn."

•  “De POH-GGZ moet vooronderzoek doen, d.m.v. keukentafelgesprekken en feeling krijgen met het veld en niet 
alleen van papier."

•  “Het is niet efficiënt om met twee personen op keukentafelgesprek te gaan. De POH-GGZ kan op GGZ-gebied beter 
verhelderen wat er speelt."

stelling
‘De coachende en signalerende rol van de POH-GGZ in het sociaal wijkteam is per definitie eindig’.

alle deelnemers zijn het hiermee oneens. Ze gaven de volgende reacties:
• “Een timmerman zal geen dakdekker of loodgieter worden, maar ze kunnen wel samen een huis bouwen.”
• “Iedereen in het SWT heeft een brede rol, maar een specialist op een ander gebied word je niet een-twee-drie."
•  “De POH-GGZ haalt ook kennis uit het SWT voor het werk in de huisartsenpraktijk, zoals  kennis over het bestaan 

van een wandelclub, werking van maatwerkvoorzieningen en de informatie en advieslijn. Dit draagt bij aan het werk 
in de praktijk.”

Resultaten uit de bijeenkomst met 
veldpartijen

Coachen
"Als POH-GGZ ga ik geregeld mee naar keukentafelgesprekken. Doel is 
de situatie en het netwerk van een cliënt in kaart te brengen en de 
hulpvraag te verduidelijken. Laatst troffen we een pas gescheiden man 
van 58 met issues op het gebied van werk, lichamelijke en psychische 
gezondheid, financiën, sociale contacten... Ik kon onder andere de 
wijkverpleegkundige coachen in het omgaan met zijn depressieve 
klachten en alcoholmisbruik. Ik zorgde voor korte lijnen met de huisarts. 
En ik gaf een goede vriendin van de cliënt tips en adviezen. Zo hebben 
we samen een opname weten te voorkomen."

sylvia Coppens, POH-GGZ in sociaal wijkteam nijmegen Oud-west 
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stelling
‘GGZ-problematiek wordt onvoldoende herkend wanneer er geen POH-GGZ aanwezig is in het 
sociaal wijkteam.’

twee deelnemers zijn het hiermee oneens, de rest is het ermee eens. Ze gaven de volgende reacties:
• “In het SWT zonder POH-GGZ wordt de problematiek herkend, maar er is te weinig expertise om er dieper op in te   
 gaan. Het zetten van vervolgstappen is lastig, omdat er weinig kennis is binnen het swt op GGZ gebied.”
•  “Bij SWT zonder POH-GGZ wordt niet altijd recht gedaan aan de cliënt, want GGZ-problematiek wordt deels 

gesignaleerd, maar het is onvoldoende te duiden en aan te pakken. Hiervoor is sparren met een GGZ-professional 
noodzakelijk”. 

•  “De POH-GGZ draagt bij aan minder stempels, een korte en preventievere inzet.”

stelling
‘structurele deelname van een POH-GGZ aan ieder sociaal wijkteam is niet realistisch vanwege 
kosten en teamomvang.’

alle deelnemers zijn het hiermee oneens. Ze gaven de volgende reacties:
•  “De meerwaarde van de POH-GGZ in het SWT is zo groot, dat die zeker opweegt tegen de kosten. Daarbij heeft één 

persoon die vier uur per week in het swt werkt geen grote impact op de teamomvang.”
•  “Het SWT zonder POH-GGZ is heel veel tijd bezig om te zoeken naar de juiste ketenpartners, en de juiste aanpak 

voor de GGZ-cliënt. Dit kost zeker meer dan de inzet van een POH-GGZ.”
•  “Van de POH-GGZ leert het SWT ook om af te bakenen, te wachten en geduld te hebben bij GGZ-problematiek. Dit 

heeft ook een besparende werking.”
• “De inzet van POH-GGZ verdient zich zeker terug in tijd en in kwaliteit.”
• “Het verdient zich terug in het sociaal domein én in het zorgdomein, 50/50.”
•  “Het verdient zich op korte termijn terug in het zorgdomein door minder inzet van de tweede lijn. Het verdient zich 

op lange termijn terug in het sociaal domein, door het activeren van cliënten.” 

afsluitende vraag 
‘wat hebben jullie nodig om de begeleiding van GGZ-cliënten op een goede manier te kunnen 
(blijven) doen?’

• SWT zonder POH-GGZ: “Een korte lijn met de huisarts, d.m.v. deelname POH-GGZ aan het SWT.”
• SWT met POH-GGZ: 
 -  “Meer vrijheid om de POH-GGZ effectiever in te zetten. Iets minder kaders vanuit OCE Praktijkondersteuning om   
  de POH-GGZ optimaal in te zetten, zodat de POH-GGZ bijvoorbeeld zelf op keukentafelgesprek kan gaan.”
  - “Meer uren, want vier uur per week is te weinig voor wijken met veel GGZ-problematiek. Dukenburg bijvoorbeeld  

 heeft 23.000 inwoners en één POH-GGZ. Dit is dus 0,6 seconden per inwoner per week.”
 -  “Het trainen van de POH-GGZ in benaderingen zoals de sociale-netwerkstrategie. Dit is de fundering van de 

manier waarop de cliënten worden benaderd vanuit het swt, gestoeld op eigen kracht, inzet van eigen netwerk. 
Daarbij is de cliënt leidend.” De POH's-GGZ reageren hierop: "Dit zit ook al deels in onze opleiding. Het zou goed 
zijn eens naast elkaar te leggen wat er wél en eventueel niet in onze opleiding zit."

• Allen:
 -  “Het spreken van dezelfde taal.”
 -  “Praktische zaken, zoals uren, planning, flexibiliteit, beschikbaarheid.”

DE POH-GGZ in HEt sOCiaal wijktEam 2015 11



Uit de resultaten blijkt dat de respondenten vanuit hun verschillende achtergronden de deelname van de POH-GGZ aan 
het swt als een duidelijke meerwaarde ervaren. Hun deskundigheid en ervaring op het gebied van GGZ-klachten levert 
een zinvolle en onmisbare bijdrage aan de kwaliteit van de begeleiding van mensen met GGZ-klachten in de swt’s. Dit 
was onze inschatting vooraf. we zijn er trots op dat onze POH’s-GGZ de verwachtingen met glans waarmaken.
 
De respondenten geven daarnaast aan dat de POH-GGZ de juiste taken verricht binnen het swt. De professionals 
in het SWT laten bovendien expliciet weten dat er de behoefte is om de POH-GGZ veel vaker te betrekken bij 
keukentafelgesprekken. Dit kwam ook sterk naar voren tijdens de bijeenkomst met de veldpartijen. Die deelname aan 
de keukentafelgesprekken is niet als taak opgenomen in het huidige profiel POH-GGZ in swt. 

Conclusies

DE POH-GGZ in HEt sOCiaal wijktEam 201512

Minder onnodige hulp
"De GGZ-cliënt wordt steeds zichtbaarder in het sociaal wijkteam. 
Daarmee neemt ook de vraag naar de POH-GGZ toe. Onze ervaring is: 
als de POH-GGZ vanaf het begin bij een hulpvraag meekijkt, dan krijgt 
de cliënt minder onnodige hulp. Dat scheelt in de kosten. Bovendien 
zorgt de POH-GGZ voor terugkoppeling naar de eigen huisarts van de 
cliënt - alleen met diens toestemming natuurlijk. Dat vinden we van groot 
belang, aangezien we de huisarts als de poortwachter beschouwen van 
de eerstelijnszorg. Door deelname van de POH-GGZ aan het sociaal 
wijkteam zijn we meer dan ooit aangesloten op elkaar."

Rick Peters, manager POH-GGZ binnen OCE Praktijkondersteuning 
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Gezien de resultaten van het onderzoek en de positieve ervaringen van onze POH’s-GGZ en de teamleden van het swt, 
zien we meer dan voldoende reden om verder te gaan met deelname van de POH-GGZ in swt’s in de gehele regio van 
OCE nijmegen. Uit de diverse openstaande verzoeken om deelname van de POH-GGZ aan swt’s, blijkt dat we voorzien 
in een behoefte. nu er een functionele basis is gelegd voor de POH-GGZ in het swt, willen wij verder gaan op het 
ingeslagen pad. in dit kader zullen wij als OCE Praktijkondersteuning aan de gemeenten een aanbod doen voor de inzet 
van onze POH’s GGZ in de sociale wijkteams. Ook zullen wij het ‘Profiel POH-GGZ in het sociaal wijkteam’ opnieuw 
tegen het licht houden.

we geloven er sterk in dat met een beperkte investering veel winst behaald kan worden in de aanpak en oplossing 
van psychosociale problematiek in de eerste lijn. En dat het juist de POH-GGZ is die bínnen het sociaal wijkteam de 
verbinding weet te leggen tussen welzijn en zorg. 

Dit boekje bevat een samenvatting van de resultaten. Wilt u de volledige resultaten inzien, dan kunt u deze opvragen 
via ocepraktijkondersteuning@cihn.nl.

DE POH-GGZ in HEt sOCiaal wijktEam 2015

Hoe nu verder?
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Professionalisering
"Al snel na de introductie van de POH-GGZ in het sociaal wijkteam 
omschreven we het profiel. We vinden het belangrijk dat de POH's-GGZ 
weten wat hun rol precies is. Dat de andere teamleden weten wat ze aan 
hen hebben. En dat wat de POH's doen goed aansluit bij de praktijk. Die 
profielomschrijving draagt bij aan de professionalisering van de functie 
van POH-GGZ binnen het sociaal wijkteam. Mooi om te merken hoe 
positief iedereen is. De meerwaarde van de POH-GGZ wordt echt ín het 
veld ervaren."

mayke van der Hoff, CiHn projectleider, projectleider pilot 'POH-GGZ in 
het sociaal wijkteam'



COLOFON    

Uitgave OCE nijmegen  |  tekst  OCE nijmegen  |   Redactie Einder Communicatie  |  Fotografie Rob Gieling, Zorginbeeld Frank muller   
Vormgeving Bureau ketel 

alle rechten voorbehouden. niets uit de uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OCE nijmegen.

Oktober 2015
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