
Amstelveen, april 2020 
 
 
Aan alle GZ psychologen, vrijgevestigd en in de basis GGZ werkzaam in de regio Amstelland 
(Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouderkerk a/d Amstel) 
 
Betreft: aansluiting bij Psychologen Netwerk Amstelland (PNA) 
 
 
Beste collega, 
 
In 2019 is de nieuwe financiering eerstelijnszorg van kracht geworden, Organisatie en 
Infrastructuur geheten (O&I)1. De gedachte is dat O&I de eerste lijn versterkt waardoor 
betere zorg geleverd kan worden tegen beheersbare zorgkosten. Samenwerken in de regio is 
nodig om gezamenlijke belangen af te stemmen, knelpunten op te lossen, de 
aanspreekbaarheid van de zorg te vergroten en kansen te benutten voor betere 
ondersteuning, modernisering en innovatie. Een brede inzet van expertise en een efficiënte 
organisatie komt de zorg aan de patiënt/cliënt ten goede en voorkomt dubbel werk. Om dit 
te bereiken is een versterking van de organisatiegraad in de eerstelijn én regionale 
samenwerking nodig. De grootste verzekeraar in onze regio, Zorg en Zekerheid, onderschrijft 
dit uitgangspunt volledig, en zet daarom in op (financiering van) 
wijksamenwerkingsverbanden als basis voor de wijk en een multidisciplinaire regio-
organisatie op populatieniveau. 
De gedachte is dat de sterkte van deze organisatiestructuur het vermogen verhoogt meer 
zorgvraag op te vangen.  
 
Vorig jaar hebben coöperaties/zorggroepen van huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers 
de Regio organisatie Amstelland opgericht.  
De regio organisatie verbindt, monitort en ondersteunt zorgverleners bij het bieden van 
geïntegreerde multidisciplinaire eerstelijnszorg, en treedt daarbij op als regionaal 
aanspreekpunt voor samenwerkingspartners. Omdat ook psychologen een rol in het 
landschap van zorgaanbieders hebben, is het van belang dat ook zij gesprekspartner in de 
regio zijn.  
 
Tot nu toe is dat niet het geval, omdat de psychologen regionaal niet verenigd zijn. Er is 
bijvoorbeeld een regionale werkgroep GGZ, waarin nu alleen POH GGZ en huisartsen zitten. 
In het kader van de multidisciplinaire samenwerking is het logisch om die uit te breiden met 
andere disciplines, waaronder psychologen.  
 
Gezien bovenstaande, heeft een aantal collega’s uit de regio een intentieverklaring getekend 
met als doel een netwerk op te richten. Psychologen Netwerk Amstelland bestaat nu sinds 
november 2019. Onze intentie is dat zoveel mogelijk GZ psychologen aansluiten bij het 
Netwerk zodat we met één stem kunnen spreken als bijvoorbeeld om onze mening 
betreffende GGZ zaken in de regio wordt gevraagd, of we belangrijke zaken onder aandacht 
van de Regio organisatie willen brengen. 

 
1 Rapport Edwin Velzel, oktober 2016 



 
Is jouw interesse in het onderwerp gewekt? En wil je ook het netwerk verder helpen 
ontwikkelen en je bij ons aansluiten? Neem dan contact op met Marcella Udenhout  
mudenhout@coping.nl   
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens Psychologen Netwerk Amstelland, 
Marcella  Udenhout 

mailto:mudenhout@coping.nl

