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1. Voorwoord 
 
Dit is de laatste keer dat u de naam SVP-CN tegen komt in ons jaarverslag. Per 1 januari is Mental Health Caribbean (MHC) 
onze nieuwe naam! Gekozen is voor deze nieuwe naam omdat ‘Mental health’ een ruimer begrip is en meer omvat dan 
verslavingszorg en psychiatrie in engere zin en daarmee beter aansluit bij onze werkzaamheden. Bij ‘Mental Health’ staat 
psychisch en sociaal welbevinden veel meer op de voorgrond. Dat geldt zowel voor de lichte als de zwaardere vormen van 
zorg en ondersteuning die MHC biedt. Daarnaast kan verslavingsproblematiek gedefinieerd worden als een psychisch 
ziektebeeld. De term ‘Mental Health’ past ook hier beter bij. 
 

SVP-CN/MHC is als organisatie de afgelopen jaren sterk gegroeid. De pioniersfase is voorbij, ook al staan ons de komende 
jaren weer vele nieuwe ontwikkelingen te wachten. In 2016 heeft MHC zich met name doorontwikkeld op de volgende 
terreinen: het aanbod voor enkelvoudige problematiek door versteviging van de samenwerking met de vrijgevestigde 
psychologen, de gezamenlijke vormgeving van de transmurale psychiatrie met ziekenhuis Fundashon Mariadal, het aanbieden 
van kind- en jeugd-GGZ in het nieuwe team Kind en Jeugd en versterking van ons aanbod op Saba en Sint Eustatius in het 
algemeen. 
 

In 2016 is gestart met de voorbereidingen van het aanbieden van een forensisch behandel- en zorgaanbod, dit in 
samenwerking met de forensische keten en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Afgelopen jaar is er veel aandacht 
geweest voor mensen met een licht verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met GGZ-problematiek. Samen met de 
keten wordt geprobeerd hier een passend zorg- en begeleidingsaanbod voor te creëren. In 2016 stond tevens de versterking 
van de interne organisatie op de agenda: een MT is vormgegeven, passend scholingsbeleid is ontwikkeld, processen zijn 
gestroomlijnd en procedures vastgesteld.  
 

Het jaarverslag 2016 van SVP-CN/MHC is opgesteld ter toelichting op de jaarrekening en ter evaluatie van de mate waarin de 
beleidsdoelstellingen voor 2016 zijn bereikt. Het is gemaakt op geleide van de verantwoordingsverplichtingen die een 
zorginstelling kent en geeft een inkijk in onze organisatie .  
 

Ik wens u veel leesplezier. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Erik Jansen 
directeur 



 

2. Profiel van de organisatie  
 
Doelstelling van de organisatie 
Doelstelling van MHC is het verzorgen van het gehele palet van geestelijke gezondheidszorg en de ontwikkeling naar een 
allround GGZ op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland). Dit is een verbreding ten opzichte van het 
oorspronkelijke Plan van Aanpak voor de periode 2012-2016. Afstemming vindt plaats met de VU/AMC op het terrein van de 
psychiatrie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de jumelageregeling die is afgesloten met Fundashon Mariadal. Specifiek voor 
de verslavingszorg wordt samengewerkt met Novadic-Kentron. 
 
MHC blijft investeren in het sluiten van de zorgketen en een goede samenwerking met ketenpartners, het informele systeem 
rond cliënten en overige stakeholders op Caribisch Nederland en de overige eilanden in het Caribisch gebied, zoals huisartsen, 
eerstelijnspsychologen, verwijzende specialisten, ziekenhuis, scholen en openbare lichamen. 
 
Door middel van behandeling en begeleiding wordt beoogd: 

 het verbeteren van kwaliteit van leven voor cliënten en hun familie; 

 het integraal behandelen en benaderen van cliënten: dit heeft een economische meerwaarde in vergelijking met het 
aanbieden van versnipperde zorg; 

 verminderen van overlast in het dagelijkse straatbeeld. 
 
Door het succes van de werkwijze van MHC in Caribisch Nederland wordt MHC regelmatig geconsulteerd door de omringende 
eilanden zoals Curaçao, Aruba en Sint Maarten, met name als het gaat om het inrichten van ambulante zorg- en 
dienstverlening.  
 
Aanbod 
MHC biedt met zo’n veertig, veelal lokale, medewerkers verslavingszorg, psychiatrische zorg (volwassenen en kind en jeugd), 
forensische zorg en zorg voor licht verstandelijk beperkten in relatie tot psychiatrische of verslavingsproblematiek. Sinds 2015 
wordt tevens specialistische kinder- en jeugd-GGZ verzorgd. MHC biedt daarmee in principe het hele spectrum aan zorg, van 
enkelvoudig poliklinisch tot meervoudig intensief. Vanuit de ambitie om het beroep op klinische zorg en behandeling zo veel 
mogelijk te beperken, is vanaf de start van MHC een belangrijke rol toebedeeld aan FACT-zorg (Functie Assertive Community 
Treatment), waarmee zo nodig intensieve en outreachende zorg kan worden geboden aan cliënten met ernstige 
problematiek. Aansluitend bij de lokale mogelijkheden wordt daarbij ook intensief samengewerkt met het systeem rondom 
de cliënt.  



 

Structuur 
MHC heeft als besturingsmodel het zogenaamde Raad van Toezicht-model. MHC heeft een nauwe relatie met Novadic-
Kentron, zorgaanbieder voor verslavingszorg in Europees Nederland. Dit is ook zichtbaar in de governance: de Bestuurder van 
MHC is dezelfde als de Bestuurder (Raad van Bestuur) van Novadic-Kentron. Ook de Raad van Toezicht is dezelfde. De 
Bestuurder is als eindverantwoordelijke belast met het op hoofdlijnen besturen van de zorgorganisatie en heeft een directeur 
benoemd die werkgever is en aanspreekpunt voor de Adviesraad. De Bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van 
Toezicht (RvT). De taken en bevoegdheden van de Bestuurder en RvT zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. De RvT 
bestaat uit een voorzitter en zes leden. Hiermee wordt beantwoord aan de uitgangspunten van de Zorgbrede 
Governancecode 2010. 
 
De directeur heeft voor zowel de Bovenwinden als voor Bonaire een manager aangesteld als onderdeel van de uitvoerende 
functie. Een MT is gevormd. Dit construct blijkt goed te werken en zorgt voor een lokale inbedding met oog en respect voor 
de drie eilanden, waarbij het beleidsperspectief van de opdrachtgever (VWS en ZVK) niet wordt vergeten. De directeur is 
frequent op de eilanden aanwezig en werkt aan de verdere organisatieontwikkeling binnen de afgesproken kaders. Het 
organogram ziet u op de volgende pagina.  
 



 

 



 

In 2016 is het proces in gang gezet om een nieuwe, meer passende governancestructuur te kiezen. Aanleiding hiervoor is 
onder andere de wens tot meer lokale betrokkenheid in de RvT. De RvT en RvB hebben in 2016 een eerste verkenning gedaan 
naar een structuur waarbij de stichtingen MHC en NK ‘nevengeschikt’ gaan opereren en waarbij de bestaande personele unie 
van de RvT en RvB van beide stichtingen wordt opgeheven en een nieuwe invulling wordt opgesteld. 
 
De RvB heeft een Raad van Advies benoemd. De taken en bevoegdheden van de Raad van Advies zijn statutair vastgelegd. In 
de Raad van Advies hebben zitting: 
 

 namens Bonaire: de heer Franklin (Bòi) Antoin, hoofdredacteur van de krant Extra Bonaire, radio- en televisiepresentator, 
schrijver en uitgever; 

 namens Sint Eustatius: Mevrouw Anica Marsdin, voormalig adjunct-secretaris van de eilandraad Sint Eustatius; 

 namens Saba: Mevrouw Joka Blaauwboer, directeur van Saba Healthcare Foundation. 
 
De directeur heeft periodiek overleg met de leden van de Adviesraad. De Adviesraad komt minimaal eenmaal per jaar bij 
elkaar en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de directie van MHC. De Adviesraad is samengekomen op 14 
oktober 2016 te Curaçao. 
 



 

3. Speerpunten in 2016 
 

Strategie 
Het jaarplan 2016 droeg als motto “Samen voor ketensamenwerking: Building on Mental Health Caribbean”. In 2016 bouwde 
MHC voort op het strategisch plan 2015-2020 waarin de koers en richting voor de komende jaren zijn beschreven. Voor 2016 
lag het accent op de volgende drie thema’s:  
 
1. Doorontwikkeling naar een allround GGZ-organisatie 

In 2016 heeft MHC verdere stappen gezet in de doorontwikkeling naar een allround GGZ-organisatie. Keuze is gemaakt 
voor de uitbreiding van de oorspronkelijke focus - op de chronische doelgroep in de verslaving en psychiatrie in 
combinatie met preventie - met de thema’s enkelvoudige problematiek, PAAZ, Kind en Jeugd GGZ, Forensische zorg en 
LVG in combinatie met verslaving en psychiatrie. Deze thema’s volgen hun eigen tijdlijn, ook afgestemd op de behoeften 
van cliënten en samenwerkingspartners. In de paragrafen hierna geven we nadere toelichting. 

 
2. Samenwerking in ketens 

MHC bleef ook in 2016 investeren in het sluiten van de zorgketen en een goede samenwerking met ketenpartners zoals 
huisartsen, eerstelijnspsychologen, verwijzende specialisten, ziekenhuis, scholen en openbare lichamen. Dit geldt ook 
voor de overige stakeholders op Caribisch Nederland en de andere eilanden in het Caribisch gebied. Gezien de 
doorontwikkeling van MHC naar een allround GGZ-organisatie investeert zij in de relatie met partners op het gebied van 
jeugd-GGZ en in de ondersteuning van partners in volwassenen- en ouderenzorg. Daarbij is er speciale aandacht voor 
herstelondersteuning en empowerment van de cliënt en zijn omgeving in de vorm van de ontwikkeling van 
resourcegroepen rondom de cliënt. De cliënt, zijn of haar steunsysteem en de professionele behandelaren en 
steunbronnen werken samen aan door de cliënt geformuleerde doelen. 

 
3. Professionalisering van de interne organisatie 

MHC streeft ernaar een best practice te zijn voor zowel Caribisch Nederland als Europees Nederland. Dit bereikt zij aan 
de ene kant door kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren, gebruikmakend van innovatieve concepten en aan de andere 
kant door goede interne condities te scheppen. In 2016 heeft MHC de aansturing van de organisatie nieuw vormgegeven 
door een MT in te richten met resultaatverantwoording. Processen zijn beschreven, een verkenning is gestart naar een 
beter passende governancestructuur en een start is gemaakt met de ontwikkeling van nieuw HR-beleid.  

 



 

Het realiseren van activiteiten op deze strategische thema’s draagt bij aan de passie, droom en visie van de SVP-CN/ 

MHC, zoals beschreven in het strategisch venster hieronder.  

 

 
 

 

 

 

 

Kind en jeugd  
Sinds september 2016 is MHC, naast de zorg voor volwassenen, gestart met zorg voor kinderen en jeugdigen door de 
inrichting van een eigen team en zorglijn. Het team van MHC Kind en Jeugd biedt ambulante diagnostiek, behandeling en 
begeleiding van kinderen en jeugdigen met een psychiatrische of psychische kwetsbaarheid en hun gezin/familie op Caribisch 
Nederland. Tevens zal MHC Kind en Jeugd zich inzetten voor preventie en (vroeg)signalering van psychische en psychiatrische 
problematiek bij kinderen en jeugdigen en hun gezin/familie.  
 
In het werk staat het samenwerken met andere ketenpartners in de zorg, onderwijs en het maatschappelijk veld hoog in het 
vaandel. Waar nodig zet MHC Kind en Jeugd zich ook in voor sociaal-maatschappelijke bewustwording en beïnvloeding van 
belangrijke bevorderlijke of belemmerende factoren, binnen en buiten de woon- en leefwereld van de kinderen en jeugdigen. 
Naast de zorg voor kinderen en jeugdigen op Bonaire, biedt MHC Kind en Jeugd op consultatieve basis, ondersteuning aan de 
jeugdhulpverlening op Saba en Sint Eustatius.  
 



 

De ambitie van het team is “Building on Fair Chances for All Youth” 
 

Parallel aan de versterking van de bestaande ambulante jeugdhulpverlening op Caribisch Nederland, werkt MHC Kind en 

Jeugd aan de voorbereidingen van het Behandelcentrum Kind en Jeugd voor CN. Hier kunnen kinderen en jeugdigen tijdelijk 

opgenomen worden indien noodzakelijk. Zwaartepunt blijft altijd bij het ambulante traject liggen. In overleg met 

ketenpartners bekijkt MHC hoe het centrum een goede plaats in de samenleving kan krijgen, bij voorkeur in een 

laagdrempelige, multifunctionele setting. Belangrijk is dat géén stigmatisering optreedt. Begin 2018 zal het centrum worden 

geopend.  

 

 

 
MHC maakt gebruik van de inhoudelijke expertise van Karakter, een expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in 
Nederland. De partijen hebben in 2016 een samenwerkingsovereenkomst geformuleerd, vergelijkbaar met de afspraken met 
Novadic-Kentron (ten aanzien van psychiatrie en verslavingszorg voor volwassenen). Deze overeenkomst zal in 2017 
geformaliseerd worden. Mocht toch opname in Nederland nodig zijn, dan zullen deze plaatsvinden via Karakter, waarbij 
optimale afstemming geborgd is.  
 
Zoals beschreven staat de samenwerking en afstemming met ketenpartners op het terrein van jeugdzorg bij MHC hoog op de 
agenda. Samen met Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland (JGCN) heeft MHC op 12 oktober 2016 een brede 
bijeenkomst voor ketenpartners op Bonaire georganiseerd. Doel van deze bijeenkomst was met ketenpartners te bespreken 
hoe de zorg voor jongeren en jeugdigen op Bonaire gezamenlijk verder vorm te geven. Er zijn in deze bijeenkomst een paar 
stappen voorwaarts gemaakt naar een sluitende samenwerking in de keten. Gezamenlijke uitgangspunten en visie zijn 
besproken: de zorg is zelf aan zet, organisaties in eigen kracht zetten, meer aandacht voor preventie, vroegsignalering en het 



 

sociale domein en het verduidelijken van verwijsroutes. Ook is afgesproken in het voorjaar 2017 een vervolgbijeenkomst te 
plannen en zal kinder- en jeugd ook meer op de beleidsagenda van Saba en Sint Eustatius komen te staan. 
 
Zorg voor mensen met complexe en/of chronische problematiek 
In de outreachende en multidisciplinaire zorg voor mensen met complexe en/of chronische problematiek, zoals deze vanuit 
het FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment) op Bonaire en het Mix-team op Sint Eustatius en Saba wordt 
gerealiseerd, hebben in 2016 geen wezenlijke wijzigingen plaatsgevonden. Op Bonaire is de voorbereiding en vormgeving van 
de transmurale psychiatrie aangepast, in afwachting van de verwachte ingebruikname van de PAAZ en van een Kortdurende 
Observatie en Onderzoeksruimte (KOOR) bij het ziekenhuis Fundashon Mariadal. Bij de ingebruikname blijft de ambitie om 
het beroep op opnamecapaciteit zo laag en de duur zo kort mogelijk te houden. Ambulante zorg en grote betrokkenheid van 
het systeem rond de cliënt, aansluitend bij de situatie en (familie)cultuur van Bonaire, zijn de uitgangspunten die worden 
gecombineerd met wetenschappelijk onderbouwde principes voor transmurale zorg. Verder zijn de eerste stappen gezet ter 
voorbereiding van de hercertificering van het FACT-team in 2017. Het verder vormgeven van de herstelvisie, waarbij hulp- en 
ondersteuningsvragen van cliënten het uitgangspunt zijn voor behandeling en begeleiding, is onverminderd onder de 
aandacht gebleven. Hetzelfde geldt voor de betrokkenheid van het systeem van cliënten bij de zorgverlening. Op Bonaire was 
bij 80% van de cliënten van het FACT-team het systeem tenminste bij één behandelgesprek aanwezig. Voor Sint Eustatius en 
Saba bedroeg dit percentage zelfs 90%.  
 
Ketensamenwerking met vrijgevestigde psychologen 
In 2015 is de samenwerking met vrijgevestigde psychologen voorbereid. Dit past binnen de doorontwikkeling van een breed, 
allround GGZ-beleid in een ketensamenwerking, met aandacht voor kwaliteitsmonitoring bij zowel Mental Health Caribbean 
als bij de vrijgevestigde psychologen. In 2016 heeft dit, in overleg met het Zorgverzekeringskantoor, geresulteerd in 
samenwerkingsovereenkomsten met afspraken over kwaliteitsontwikkeling en borging. Zie tevens de paragrafen over 
Samenwerking en over Kwaliteitszorg.  
 

Forensische zorg 
De forensisch casemanager participeert binnen de JICN (Justitiële Inrichting Caribisch Nederlands) aan het multidisciplinair 
overleg (MDO). Samen met de JICN is er in 2015 een plan samengesteld waarbij er aandacht werd besteed aan het gebruik 
van middelen binnen en buiten de gevangenis door de gedetineerden. De bedoeling is om de gedetineerden vanuit detentie 
te ondersteunen en te motiveren tot meer kennis over middelen, invloed van middelen op het gedrag en denkvermogen, en 
om samen te kijken naar mogelijkheden tot gedragsverandering. Door al binnen de JICN te starten met de begeleiding en 
bewustwording omtrent middelengebruik en de invloed daarvan op gedrag, is de aansluiting op hulpverlening buiten de 
gevangenis sneller op te pakken. 



 

In 2016 zijn in dit kader, als pilot, voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd, spreekuren gedraaid en er is een zogenaamde 
Libermantraining gegeven.  
 
De forensisch casemanager en de maatschappelijk werker in de JICN zijn gestart met wekelijkse voorlichtingsbijeenkomsten 
aan een groep van veertien gedetineerden en spreekuren waarbij de gedetineerden individueel werden gesproken. Het ging 
om een groep gedetineerde mannen die wel vaker in problemen kwamen omdat er sprake was van middelengebruik of -
misbruik binnen en buiten de gevangenis. Tijdens de spreekuren werd geïnventariseerd wat de vragen waren die ze hebben, 
waarna ze door konden stromen naar groepstraining. Daarbij werd gebruik gemaakt van motiverende gespreksvoering en 
aandacht besteed aan terugvalpreventie. De spreekuren werden gebruikt voor individuele vragen en verdiepingen van 
thema’s die een gedetineerde had, naar aanleiding van een groepssessie. 
 
Aan het einde van het jaar is de pilot geëvalueerd, aangepast en klaargemaakt om deze aanpak voort te zetten in 2017. De 
pilotgroep is uitgevoerd met gedetineerden die veel gebruikten binnen de JICN; er is nog geen rekening gehouden met de 
duur tot het moment van hun ontslag uit detentie. Bij de selectie voor een volgende groepstraining zal daar wel rekening mee 
worden gehouden. Als een gedetineerde nog langer dan een jaar dient te zitten, dan wordt hij niet automatisch op de lijst 
gezet voor de training. Daarnaast zijn er nu geen aparte voorlichtingsbijeenkomsten over middelengebruik.  
 
Naast haar werkzaamheden binnen de JICN, neemt de forensisch casemanager ook deel aan de vergaderingen van het 
Veiligheidshuis (VHH). Ter bevordering en verbetering van het VHH Bonaire is de forensische casemanager samen met een 
medewerker van de reclassering en de procesmanager van het VHH Bonaire in juni 2016 naar Nederland gereisd voor een 
studieweek. Tijdens deze studieweek heeft de forensische casemanager meegelopen met VHH Haaglanden en Midden 
Holland. Hier heeft zij een kijkje kunnen nemen hoe de vergaderingen daar worden geleid, welke casussen in het VHH terecht 
komen en is er aandacht besteed aan de privacywetgeving. 
 
De forensische casemanager werkt verder nauw samen met de Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN). Cliënten 
die in zorg zijn bij MHC, waarbij ook sprake is van reclasseringstoezicht, worden regelmatig samen bezocht tijdens 
huisbezoeken door de forensisch casemanager en de toezichthouder om zo gezamenlijk de zorg en het toezicht te evalueren. 
In 2016 zijn er veertien nieuwe aanmeldingen gedaan vanuit de SRCN. In de samenwerking rond deze cliënten is het doel van 
beide partijen terugdringen van recidive van delictgedrag, door onder andere een goed plan van aanpak op te stellen. De 
forensisch casemanager wordt ook vaker consultatief benaderd om zo de zorg rondom een cliënt te coördineren.  
 
In 2016 hebben het Ministerie van Veiligheid en Justitie en MHC verder de eerste aanzet gemaakt voor een business case die 
erop is gericht te komen tot beveiligde klinische behandelplaatsen voor gedetineerden en forensische cliënten en daarnaast 



 

ook civielrechtelijke cliënten voor wie een beveiligde klinische setting geïndiceerd is. Beoogd wordt de voorziening zoveel 
mogelijk een transmuraal karakter te geven. De planning is erop gericht om de voorziening gefaseerd vorm te geven en om 
eind 2017 met de eerste fase, gericht op behandeling van gedetineerden, te kunnen beginnen.  
 
Woontraining  
In 2016 heeft het team van de woontraining flexibel ingespeeld op de veranderende zorgvraag vanuit de Bonairiaanse 
gemeenschap naar hulp en ondersteuning voor mensen met een verslaving of psychiatrische problematiek met betrekking tot 
wonen. De tendens is dat meer participanten vragen om ondersteuning vanuit een ambulant kader in plaats van verblijf in de 
woontraining.  
 
Dit betekent dat in 2016 MHC naast de mogelijkheid voor tijdelijk verblijf ten aanzien van het aanleren van 
woonvaardigheden ook de mogelijkheid tot dagbesteding is gaan bieden. Hierbij kunnen de participanten op afgesproken 
dagdelen gebruik maken van de aangeboden activiteiten. De dagbesteding wordt geboden in het kader van structuur 
aanbieden, ontspanning, maar ook als onderdeel van de behandeling bij MHC. In 2016 hebben zeven participanten gebruik 
gemaakt van dagbesteding.  
 
Om participanten ook kennis te laten maken met voor hen andere vormen van tijdsinvulling, heeft het team naast de regulier 
aangeboden dagbesteding verschillende activiteiten georganiseerd met bepaalde thema’s, bijvoorbeeld Valentijnsdag, 
Vaderdag of bezoek aan Magasina di Rei. Sinds december 2016 beschikt MHC over een eigen bus voor het vervoeren van de 
participanten naar de dagbesteding.  
 
Tevens is er in 2016 gestart met een pilot met betrekking tot de ambulante trajecten. Deze trajecten ondersteunden twee 
participanten bij de uitstroom vanuit de woontraining naar huis, bijvoorbeeld bij het aanbrengen van structuur in de eigen 
omgeving.  
 
In 2016 is de woontraining met verblijf, waarbij het aanleren van woonvaardigheden centraal staat, geboden aan veertien 
participanten, van wie er vijf zijn uitgestroomd naar een thuissituatie. Twee participanten zijn uitgestroomd naar een klinische 
opname op Curaçao. 
 
 



 

   
 
Specifieke ontwikkelingen op Saba 
Het team op Saba heeft in 2016 gewerkt aan het stroomlijnen van de verwijslijnen en het beschrijven ervan. Dit heeft 
geresulteerd in het prominent positioneren van de huisarts als primaire verwijzer naar MHC. Hierdoor is er niet alleen meer 
duidelijkheid gekomen over hoe behandelingen werden vormgegeven en welke partijen waren betrokken bij de zorg, maar 
ook waar hiaten lagen in het ggz-aanbod.  
 
Verbeteringen in het ggz-aanbod bleken voornamelijk te liggen bij jeugdzorg: (meet- en) ontwikkelingsdiagnostiek, 
systeembehandeling en een gestructureerd multidisciplinair teamoverleg. De samenwerking en aansluiting wordt gezocht 
met de onlangs opgestarte specifieke kinder- en jeugdlijn. Afspraken over onderlinge uitwisseling werden gemaakt. In 2017 
gaat MHC verder met dit proces waarbij verdere formalisatie van samenwerking en stroomlijning zullen worden nagestreefd.  
 
Op het gebied van de volwassenzorg heeft het team de eerste lijn (lees: de BasisGGZ) verder vormgegeven, gepositioneerd en 
geïntroduceerd bij de ketenpartners. Voor 2017 wil MHC de eerste lijn verder implementeren in het primaire zorgproces en 
introduceren bij de ketenpartners.  

 
Op Saba zijn in 2016 twee verpleegkundig specialisten GGZ aangenomen. Hiermee heeft MHC een kwaliteitsslag willen maken 
en taakherschikking willen introduceren. Een obstakel in de verdere implementatie van de functie en het vormgeven van de 
samenwerking tussen verpleegkundig specialisten en medisch specialisten was de afwezigheid van een beroepdefiniërende 
wet op de BES, zoals in Nederland de Wet BIG. Om dit hiaat te vullen is, in afstemming met ketenpartners en IGZ, een 
implementatietraject en bijbehorende planning voorgesteld.  



 

Nieuwe behandel- en kantoorruimte op Saba is gerealiseerd. De feestelijke opening heeft in december plaatsgevonden. Het 
betreft een opgeknapt historisch pand in de eilandkern Windwardsite. Het pand is voorzien van drie spreekkamers, een 
vergaderruimte die ook door ketenpartners kan worden gebruikt, een wachtkamer, kantoor, keuken en een medische ruimte 
voor onderzoek en opslag van medisch materiaal.  

 

 
 
Specifieke ontwikkelingen op Sint Eustatius 
Ook op Sint Eustatius hebben personele wisselingen plaatsgevonden. Er is een nieuwe sociaal-psychiatrisch verpleegkundige 
aangenomen. De sollicitatieprocedure voor een psycholoog voor de bovenwinden is eind 2016 in gang gezet. Met het hele 
team zijn stappen gezet in het verder uitbouwen en het versterken van de samenwerking met ketenpartners (Centrum voor 
Jeugd en Gezin, reclassering, huisartsen, Public Health departement, politie en lokale overheid Openbaar Lichaam). Er is veel 
aandacht geweest voor het afstemmen over en het implementeren van protocollen en werkinstructies. De communicatie, 
samenwerking en afspraken tussen de huisartsen, psychiaters en apotheker als het om medicijnenbeleid gaat, zijn sterk 
verbeterd. 
 
De inhoudelijke ondersteuning van de preventietaken van het Openbaar Lichaam is goed op gang gekomen. Bijvoorbeeld: 
cliënten spreken zich via lokale tv-uitzendingen uit over hun klachten, zoals depressie, en de zorg die zij krijgen. Medewerkers 
van MHC en Public Health zijn bij deze uitzending aanwezig en geven nadere informatie over klachten, oorzaken, preventie en 
behandeling. 
 



 

Andere speerpunten op Sint Eustatius blijven de nodige aandacht vragen: 
 

 Problemen met betrekking tot jeugdgezondheid (mishandeling, seksueel misbruik, gedragsproblemen, crimineel gedrag, 
et cetera) worden groter en meer zichtbaar en de aanpak complexer. 

 

 Toenemende problemen die wij binnen MHC blijven tegenkomen met betrekking tot de zorg voor volwassen forensische 
patiënten/cliënten. Hiervoor behoeft de samenwerking met justitie sterke verbetering. Justitie legt sterke nadruk op 
bestraffingen (repressie) in plaats van te kijken naar de onderliggende oorzaken en ons inziens is bij hen meer kennis en 
inzicht nodig wat betreft sociaal-economische en sociaal-emotionele problematiek, vele malen als gevolg van sociale en 
pedagogische verwaarlozing bij met name de groep jongeren. Dit is afgelopen jaar regelmatig onderwerp van gesprek 
geweest in de ketensamenwerking 

 

 Resocialisatievoorziening en zorginhoudelijke ontwikkeling (het bieden van bijvoorbeeld perspectief) voor 
kinderen/jongeren na behandeling of kinderen/jongeren die uit huis zijn geplaatst is een groot punt van aandacht en 
besproken in de keten. 

 

 Verdere uitbouw Jeugd GGZ in afstemming met Bonaire en verstevigen samenwerking met GGD met betrekking tot  
jeugdgezondheidszorg. 

 
Preventie van middelengebruik  
In opdracht van het Openbaar Lichaam Bonaire voerde MHC op de eilanden preventie-activiteiten uit. In 2016 hebben we 
dezelfde projecten gecontinueerd waarmee we in 2014/2015 een start hebben gemaakt.  
 
Scholierenonderzoek 
In mei 2016 hebben we het scholierenmiddelengebruikonderzoek uitgevoerd op het SGB. In totaal hebben 768 scholieren van 
het SGB meegedaan aan het onderzoek. Dit onderzoek laat zien dat het alcohol- en drugsgebruik onder scholieren op Bonaire 
vergelijkbaar is met scholieren in Nederland. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er aanbevelingen gedaan voor eventuele 
preventie-interventies voor Bonaire.  
 
B-Smart 
In 2016 is er voor het eerst op een Nederlandstalige school op Bonaire de B-Smart-module aangeboden. We houden nu een 
tweejaarlijkse cyclus aan. Ook op Saba is B-Smart geïntroduceerd en hebben alle groep 8 klassen B-smart gehad. B-smart zal 
in de toekomst door de verpleegkundige op Saba gegeven worden.  



 

KVO/KOPP groepen 
We hebben het afgelopen jaar ook weer de KVO-groepen (Kinderen van Verslaafde Ouders) voortgezet. Tevens is er een 
collega uit Nederland ingezet om de trainers op Bonaire specifiek voor deze module te trainen. We hebben in 2016 twee 
KVO/KOPP-groepen gedraaid. De KVO/KOPP-groepen van dit jaar waren minder succesvol dan de jaren ervoor. Het viel ons 
op dat er meer uitval was van kinderen dan de jaren daarvoor. Dit had onder andere te maken met andere aangeboden 
activiteiten op het eiland en vervoersproblemen. Wanneer de nieuwe groepen gaan starten, is dit een aandachtspunt.  
 
De kinderen die de groepsessies wel hebben afgemaakt, hebben de groep als prettig ervaren. Wij bespeurden bij sommige 
kinderen merkbare veranderingen, waaruit blijkt waarom deze groep zo belangrijk is voor kinderen uit een thuissituatie met 
een ouder die verslaafd is of een psychische stoornis heeft. 
 
Trends 
In 2016 kwamen er veel meer meldingen binnen van jongeren die met bijvoorbeeld paddo’s, GHB, spacecake en xtc 
geëxperimenteerd hebben. Opvallend was dat de jaren daarvoor dit minder het geval was. Vooral xtc en spacecake waren 
een “hot item” onder de jeugd. Scholen en instanties pakten dit goed op en namen bij incidenten direct contact op met MHC 
om met deze jongeren in gesprek te gaan.  
 
Ook over het dealen van drugs onder jongeren komen steeds meer geluiden. Alleen willen ouders en jongeren vaak anoniem 
blijven als het gaat om dealen. In dit soort gevallen verwijst preventie de ouder of jongere naar de politie. We hebben in 2016 
meerdere malen voorlichting gegeven op scholen en bij instanties over genoemde drugs.  
 
Samenwerking met organisaties 
Samenwerking is ontzettend belangrijk voor preventie. We hebben in 2016 dan ook nauw samengewerkt met Jeugdzorg, 
Centrum van jeugd en gezin, Forma, BYOF en Stichting EQ. Ook blijven we investeren in een goede samenwerking met de SGB 
(scholengemeenschap Bonaire). 
 
 



 

4. Financiële informatie  
 
Inleiding  
Dit hoofdstuk beschrijft de financiële situatie van de MHC. Het geeft een overzicht van de resultatenrekening 2016 en de 
balans per 31 december 2016.  
 
De totale begrotingsaanvraag voor 2016 steeg ten opzichte van 2015. De reden hiervan liggen onder andere in de uitbreiding 
van taken en het volledig operationeel worden van ingezette trajecten (o.a. woontraining Bonaire, fase 2) en in het 
organiseren van de kinder- en jeugd GGZ.  
 
De zorgactiviteiten van de MHC worden gefinancierd uit de middelen van het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland 
(ZVK). De MHC heeft voor 2016 een begroting opgesteld van de exploitatiekosten. Op basis hiervan is een subsidiebedrag 
met het ZVK overeengekomen.  
 
Tot 31 december 2015 heeft de stichting de Euro als functionele valuta gehanteerd (de afrekening van de subsidie van het 
zorgkantoor vindt plaats in USD tegen een vaste verrekenkoers in Euro's). Aangezien het merendeel van de overige 
transacties echter lokaal in de lokale valuta (USD) uitgevoerd wordt, heeft het bestuur ervoor gekozen om vanaf 1 januari 
2016 de USD als functionele valuta te hanteren. De impact van deze aanpassing per 1 januari 2016 bedraagt USD 5.533 en is 
verwerkt als positief koersresultaat in de resultatenrekening van 2016. 
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta's worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. 
Transacties in vreemde valuta's gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers die geldt op 
de datum van de transactie. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in 
de resultatenrekening. 
 
De tabel hieronder geeft de resultatenrekening over 2016 en de balans per 31-12-2016. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   
Ref. 2016 

 
2015 

    

$ 
 

$ 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: 
      

       Subsidies  
  

6 4.516.895 
 

3.523.604 

Som der bedrijfsopbrengsten 
   

4.516.895 
 

3.523.604 

       

       BEDRIJFSLASTEN: 
      

       Personeelskosten 
  

7 2.319.033 
 

1.913.053 

Overige bedrijfskosten 
  

8 2.060.287 
 

1.630.283 

Som der bedrijfslasten 
   

4.379.320 
 

3.543.336 

       BEDRIJFSRESULTAAT 
   

137.575 
 

-19.732 

       Financiële baten en lasten 
   

0 
 

0 

    

  
 

  

RESULTAAT BOEKJAAR 
   

137.575 
 

-19.732 

       

       RESULTAATBESTEMMING 
      Het resultaat is als volgt 

verdeeld: 
   

2016 
 

2015 

    

$ 
 

$ 

Toevoeging/(onttrekking): 
      Algemene reserve 
   

137.575 
 

-19.732 

Bestemmingsreserve 
   

0 
 

0 

    

137.575 
 

-19.732 

       

        



 

    
Ref. 31-dec-16 

 
31-dec-15 

     

$ 
 

$ 

ACTIVA 
       

        Vaste activa 
      

        Inventaris 
   

1 28.681 
 

39.024 

Vervoermiddelen 
  

1 50.460 
 

14.424 

Totaal vaste activa 
   

79.141 
 

53.448 

        

        Vlottende activa 
      

        Vorderingen 
  

2 197.555 
 

92.211 
Liquide middelen 

  

3 1.004.943 
 

1.207.860 

Totaal vlottende activa 
  

1.202.498 
 

1.300.071 

        Totaal activa 
   

1.281.639 
 

1.353.519 

        

        

    

Ref. 31-dec-16 
 

31-dec-15 

PASSIVA 
    

$ 
 

$ 

        Eigen vermogen 
  

4 
   Algemene reserves 

   

252.446 
 

114.871 

Bestemmingsreserves 
   

0 
 

0 

Totaal eigen vermogen 
  

252.446 
 

114.871 

        Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 5 
   Kortlopende schulden 

   

1.029.193 
 

1.238.648 

        

        
Totaal passiva 

   

1.281.639 
 

1.353.519 

         
 



 

 
Cliëntenpopulatie  
Hieronder vindt u het overzicht van de cliëntenpopulatie van MHC, verdeeld over de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius. 
 

Aantal patiënten Bonaire Sint Eustatius Saba Totaal 

Aantal cliënten in zorg per 1 januari 2016 1) 172 72 86 330 

Aantal cliënten in zorg per 31 december 2016 2) 142 76 53 271 

 
1) Het aantal cliënten Bonaire is bepaald o.b.v. aantal cliënten in het vierde kwartaal (1 oktober t/m 31 december) 2015 een 

behandeling hebben gehad. Hierbij wordt aangenomen dat elke patiënt eenmaal per kwartaal behandeld wordt. 
Het aantal cliënten Saba en St. Eustatius is bepaald o.b.v. aantal cliënten die in het laatste half jaar (1 juli t/m 31 
december) 2015 een behandeling hebben gehad. Hierbij wordt aangenomen dat elke patiënt eenmaal per half jaar 
behandeld wordt. 
 

2) Het aantal cliënten Bonaire is bepaald o.b.v. aantal cliënten in het vierde kwartaal (1 oktober t/m 31 december) 2016 een 
behandeling hebben gehad. Hierbij wordt aangenomen dat elke patiënt eenmaal per kwartaal behandeld wordt. 
Het aantal cliënten Saba en St. Eustatius is bepaald o.b.v. aantal cliënten die in het laatste half jaar (1 juli t/m 31 
december) 2016 een behandeling hebben gehad. Hierbij wordt aangenomen dat elke patiënt eenmaal per half jaar 
behandeld wordt. 



 

Personele bezetting 
 

Beschrijving Bonaire Fte per 01-01-2016 Fte per 31-12-2016 

Beheerder 1 1 

Casemanager LVG 1 1 

Casemanager forensisch 2 1* 

Coördinator Preventie 1 1 

Eilandmanager  1 1 

Ervaringsdeskundige 1 0 

(GZ) psycholoog  1 2*  

(Kinder- en jeugd)psychiater 0.1 0.9  

IPS 0 1* 

Medewerker huishouding  0.5 0.5 

Medewerker receptie  1 1 

Nachtdienstmedewerkers 
Woontraining 

2 2 

Teamleider FACT  1 1 

Teamleider Woontraining 1 1 

Teamleider GGZ Jeugd 0 1* 

SPV kind en jeugd 1 0* 

Systeemtherapeut 0 0.9* 

Verpleegkundige 2 1  

Verpleegkundige senior 1 2  

Woonbegeleider senior 1 1 

Woonbegeleider  4.55 5 

Woonbegeleider assistent 0.95 0.95 

   

Totaal Bonaire 24,1 26,25 
 



 

Beschrijving Saba en Sint Eustatius Fte per 01-01-2016 Fte per 31-12-2016 

Activiteitenbegeleider 1 1 

Eilandmanager 0.89 0.89 

Medewerker huishouding en voeding 0.5 0.5 

Secretarieel medewerker 0.7 0.9 

SPV senior 3 1*  

Verpleegkundige 1 1  

Verpleegkundig Specialist 0 2 

   

Totaal Saba en Sint Eustatius 7,09 7,29 

   

Totaal MHC 31,19 33,54 

* Zie onderstaande tekst 
 

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het personeelsoverzicht van MHC te verdelen in de personele bezetting van de 
verschillende eilanden. Dit om de groei van de eilanden meer inzichtelijk te maken. 
 
Een van de twee forensische casemanagers van MHC is omgeschoold tot IPS’er. 
 
Zoals eerder vernoemd, zijn we in oktober 2016 gestart met jeugd-GGZ. In 2016 bestond dit team uit een kinder- en 
jeugdpsychiater, een teamleider, een psycholoog en een systeemtherapeut. De functie SPV kind en jeugd is komen te 
vervallen. Dit team zal in 2017 fors uitgebreid worden. 
 
Tevens is één senior verpleegkundige van Saba naar Bonaire gekomen in de functie van teamleider kind en Jeugd.  



 

5. Risico’s en maatregelen 
 

In dit hoofdstuk beschrijven we de risico’s en daarmee samenhangende maatregelen die MHC heeft genomen over 2016. De 
risico’s hangen samen met thema’s rondom de doorontwikkeling naar een allround GGZ-organisatie en zijn onderling nauw 
met elkaar verbonden. 
  
Van pionier naar borgen 
MHC is vijf jaar geleden gestart als pionier in verslavings- en psychiatrische zorg op Caribisch Nederland. Na vijf jaar 
ontwikkeling en de recente doorontwikkeling naar een allround GGZ-organisatie, is MHC bezig de slag naar volwassenheid te 
maken. Dat betekent ook de wens om meer inzicht te verkrijgen in data, processen, kostprijsmodellen en 
borgingsmechanismen. De voortgang hierin beschrijven we elders in dit jaarverslag. Om het proces van borging te 
ondersteunen, heeft MHC de aansturing van haar organisatie heringericht: verantwoordelijkheden lager in de lijn en 
duidelijkere lijnen ten aanzien van borgen van uitvoering en beleidsontwikkeling (VIM, procesbeschrijvingen, et cetera). 
Daarnaast is het formuleren en dragen van een gezamenlijke ambitie een voorwaarde om tot een stevige volwassen 
organisatie te komen. 
 
Groei personeelsbestand 
Door verbreding van taken groeit MHC en is meer personeel nodig om de nieuwe taken uit te voeren. Het blijft een uitdaging 
om voldoende passend personeel te vinden, met name als het gaat om opleidingsniveau en kennis van de Caribische 
eilandcultuur. Ook de aantrekkende arbeidsmarkt in Europees Nederland maakt het lastiger om personeel te vinden dat 
vandaaruit naar Caribisch Nederland wil vertrekken. Het werving- en selectieplan en opleidingsplan bieden het management 
en HR handvatten om kwalitatief goed personeel aan te trekken.  
 
Specialist versus generalist 
MHC groeit en krijgt – veelal op verzoek van het Zorgverzekeringskantoor of andere stakeholders – taken op nieuwe 
zorgterreinen erbij. Denk aan forensische verslavingszorg en psychiatrie of GGZ voor kinderen en jeugdigen. Dit zijn 
specialismen die vragen om specifieke kennis en nieuwe samenwerkingspartners. Tegelijk komt MHC haar grenzen in het 
specialiseren tegen. Op de kleine eilanden is te veel specialistisch werken te duur en vanwege de kleinschaligheid is een veel 
groter aantal zorgorganisaties – en daarmee versnippering – niet wenselijk. MHC streeft naar zoveel mogelijk integraal 
werken. De kracht van MHC is het werken met “specialistische generalisten”. 
 
 



 

Relatie met Novadic-Kentron 
MHC heeft een nauwe relatie met Novadic-Kentron, zorgaanbieder voor verslavingszorg in Europees Nederland. Onder 
andere door gebruik te maken van de backoffice in Nederland is MHC geworden wat ze nu is. De relatie is ook zichtbaar in de 
governance: de Bestuurder van MHC is dezelfde als de Bestuurder (Raad van Bestuur) van Novadic-Kentron. Ook de Raad van 
Toezicht is dezelfde. In 2016 is het proces in gang gezet om voor MHC een nieuwe, meer passende governancestructuur te 
kiezen en MHC te ‘ontvlechten’ van Novadic-Kentron en te verzelfstandigen. Aanleiding hiervoor is onder meer de wens tot 
meer lokale betrokkenheid in de RvT.  
 
De RvT en RvB hebben in 2016 een eerste verkenning gedaan naar een structuur waarbij de stichtingen MHC en Novadic-
Kentron ‘nevengeschikt’ gaan opereren en waarbij de bestaande personele unie van de RvT en RvB van beide stichtingen 
wordt opgeheven en een nieuwe invulling wordt opgesteld. Hierbij is de insteek dat MHC volledig juridisch ontvlochten wordt 
van NK, maar dat er wel middels een samenwerkingsovereenkomst en SLA een basis voor nauwe samenwerking blijft bestaan. 
De ambitie is om per 1 augustus 2018 dit proces te hebben voltooid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Samenwerking 
 

Ook gezien de ontwikkeling naar een allround GGZ-organisatie bleef MHC ook in 2016 investeren in het sluiten van de 

zorgketen en een goede samenwerking met ketenpartners, het informele systeem rond cliënten en overige stakeholders op 

Caribisch Nederland en de overige eilanden in het Caribisch gebied, zoals huisartsen, eerstelijnspsychologen, verwijzende 

specialisten, ziekenhuis, scholen en openbare lichamen. Huisartsen hebben een belangrijke taak in de ketenafstemming. MHC 

zet zich in om nauw contact met hen te onderhouden. De nadruk in de samenwerking ligt in het verbeteren van en 

afstemmen over protocollair werken en in het door- en terugverwijzen van cliënten. 

 
Kind en jeugd 

Zoals gezegd staat de samenwerking en afstemming met ketenpartners bij MHC hoog op de agenda, zo ook op het terrein van 

zorg voor kinderen en jeugdigen. Samen met Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland (JGCN) heeft MHC op 

12 oktober 2016 een brede bijeenkomst voor ketenpartners op Bonaire georganiseerd. Doel van deze bijeenkomst was met 

ketenpartners te bespreken hoe de zorg voor kinderen en jeugdigen op Bonaire gezamenlijk verder vorm te geven. Er zijn in 

deze bijeenkomst een paar stappen voorwaarts gemaakt naar een sluitende samenwerking in de keten. Gezamenlijke 

uitgangspunten en visie zijn besproken: de zorg is zelf aan zet, organisaties in eigen kracht zetten, meer aandacht voor 

preventie, vroegsignalering en het sociale domein en het verduidelijken van verwijsroutes. Er is afgesproken in het voorjaar 

2017 een vervolgbijeenkomst te plannen. Aansluitend hierop heeft MHC het initiatief genomen tot het opzetten van een 

Directieberaad Kind en Jeugd Bonaire. Hieraan nemen Openbaar Lichaam Bonaire – Directie Samenleving & Zorg, Jeugdzorg 

en Gezinsvoogdij, Voogdijraad, Centrum voor Jeugd en Gezin, Expertisecenter Onderwijs Zorg en MHC deel. 
 

Ketensamenwerking met vrijgevestigde psychologen 

In 2015 is de samenwerking voorbereid met vrijgevestigde psychologen, die zich richten op meer enkelvoudige psychische 
problematiek. Dit past binnen de doorontwikkeling van een breed, allround GGZ-beleid in een ketensamenwerking, met 
aandacht voor kwaliteitsmonitoring en een transparante inrichting van het primair proces bij zowel Mental Health Caribbean 
als bij de vrijgevestigde psychologen. Eind 2016 en begin 2017 heeft dit, in overleg met het Zorgverzekeringskantoor, 
geresulteerd in ondertekende samenwerkingsovereenkomsten met een drietal psychologenpraktijken.  
 
 
 
 



 

Saba 
Het team heeft zitting genomen in enkele maatschappelijke kernoverleggen vanuit de Openbare GGZ-verantwoordelijkheid 
van de organisatie:  

 het case-overleg waar dringende maatschappij-ontwrichtende toestanden worden besproken en waarbij samenwerking 
wordt gezocht en onderling wordt geconsulteerd; 

 de actiegroep Substance-abuse die nadenkt over het aanpakken van problematisch middelengebruik op het eiland;  

 de werkgroep huiselijk geweld van waaruit inmiddels een meldpunt huiselijk geweld is ontwikkeld.  
 
MHC zal aan de verdere implementatie en vormgeving actief deelnemen. 
 
Het team op Saba is in 2016 gestart met een pilot om te bezien of het EPD zoals dat door het ziekenhuis en de huisartsen 
wordt gebruikt, ook kan worden geïmplementeerd en/of geïntegreerd in een ander EPD door MHC. De ambities zijn hoog 
want met de introductie van een geïntegreerd EPD (een KIS) kan MHC een flinke slag maken, en zelfs op Europees Nederland 
vooruitlopen op een toekomstige ontwikkeling in de samenwerking in de keten.  
 
Sint Eustatius 
Met het hele team zijn stappen gezet in het verder uitbouwen en het versterken van de samenwerking met ketenpartners 
(Centrum voor Jeugd en Gezin, reclassering, huisartsen, Public Health departement, politie en lokale overheid Openbaar 
Lichaam). Er is veel aandacht geweest voor het afstemmen over en het implementeren van protocollen en werkinstructies. De 
communicatie, samenwerking en afspraken tussen de huisartsen, psychiaters en apotheker als het om medicijnbeleid gaat, 
zijn sterk verbeterd. 
 
Samenwerking buiten Caribisch Nederland 
Samenwerking en afstemming vindt ook plaats met overige eilanden in het Caribisch gebied, zoals Curaçao en Aruba op de 
terreinen van preventie en (klinische) psychiatrische zorg. Voor Bonaire zijn er, naast de overeenkomst met Brasami (gericht 
op zorg voor onder curatele gestelden), werkafspraken met de Capriles op Curaçao en met de PAAZ op Aruba. MHC heeft een 
start gemaakt met de intensivering van haar samenwerking met Curaçao door toe te treden tot de Stichting Federatie van 
Zorginstellingen. De federatie heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten 
instellingen en het desgewenst bieden van ondersteuning aan de zorginstellingen op Curaçao.  
 
Voor het realiseren van passende zorg op Saba en Sint Eustatius werkte MHC, net als voorgaande jaren, samen met de Mental 
Health Foundation (MHF) en Turning Point op Sint Maarten. Dit ten behoeve van klinische zorg, consultatie, ambulante 



 

woonbegeleiding en nazorg. Versterking van de samenwerking met ketenpartners binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie had 
op de Bovenwinden in 2016 specifieke aandacht. 
 
MHC heeft onderaannemersovereenkomsten met Novadic-Kentron in Nederland, Krusada op Bonaire, Mental Healthcare 
Foundation Sint Maarten (MHF-SXM), Turning Point Sint Maarten en Brasami op Curaçao. Bij de ontwikkeling van nieuwe 
taken en producten op het terrein van verslaving en psychiatrie kan MHC terugvallen op knowhow van Novadic-Kentron. 
Wanneer het taken betreft buiten de expertise van Novadic-Kentron, zoekt MHC ook samenwerking met derden. In het kader 
van de jeugd-GGZ maakt MHC gebruik van de expertise van Karakter, een expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie 
in Europees Nederland. 
 
Onderzoek ketenpartners 
Eind 2016 is een start gemaakt met het opzetten van het ketenpartnerstevredenheidsonderzoek, dit in samenhang met het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek dat MHC begin 2017 heeft gehouden. Het ketenpartnerstevredenheidsonderzoek 
staat in de eerste helft van 2017 gepland. Zie de figuur hierna voor een overzicht van stakeholders van MHC. 
 

 
 
 
 
 



 

7. Kwaliteitszorg 
 

MHC is nauw verbonden met Novadic-Kentron, een HKZ-gecertificeerde specialistische GGZ-organisatie. MHC heeft vanaf 
2012 instrumenten ingezet voor de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. 
 
Bij de deskundigheidsbevordering van de medewerkers van MHC lag het accent op: 

 deskundigheidsbevordering voor de medewerkers voor de hercertificering FACT in 2017: in 2015 is hiervoor een plan van 
aanpak geïmplementeerd en zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor hercertificering; 

 scholing rond wonen en woonbegeleiding, met aandacht voor aanpalende levensterreinen zoals toeleiding naar werk en 
financiën/budgetbeheer; 

 signalering, begeleiding en bejegening van mensen met licht verstandelijke beperkingen (LVB); 

 ondersteuning op maat ten behoeve van de justitiëel casemanagers, mede gezien hun positionering in het 
Veiligheidshuis; 

 deskundigheidsbevordering en afstemming met de ketenpartners jeugd; 

 agressieregulatietraining (ART) op Bonaire en St Eustatius; 

 motivationele gespreksvoering bij middelengebruik; 

 opleiding tot flight nurse van een van de verpleegkundige collega’s. 
 
Medewerkers volgen zoveel mogelijk scholingen in de regio. Ook wordt gebruik gemaakt van onlinescholing indien 
beschikbaar.  
 
Prestatie-indicatoren 
In 2016 heeft MHC gewerkt aan de doorontwikkeling van kwaliteit. Aanleiding was aan de ene kant de wens van MHC zelf om 
meer inzicht te krijgen in haar doelmatigheid en effectiviteit, aan de andere kant het tweeledige verzoek van het 
Zorgverzekeringskantoor aan MHC om: 

 ten behoeve van het contract 2016 een eerste set prestatie-indicatoren te beschrijven; 

 kwaliteitseisen te formuleren voor de ketensamenwerking met vrijgevestigde psychologen op de BES-eilanden. 
 

In 2016 heeft MHC een eerste set (proces)prestatie-indicatoren ontwikkeld, die inzicht geven in de doelmatigheid en 

effectiviteit van de inzet van MHC. De indicatoren zijn specifiek gemaakt voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba en in de teams 

ingevoerd. Informatie uit de indicatoren wordt gebruikt om samen de kwaliteit van zorg te verbeteren. 

 



 

KPI’s en vrijgevestigde psychologen 
Binnen de in 2016 gemaakte afspraken over ketensamenwerking met vrijgevestigde psychologen zijn kwaliteitscriteria 
geformuleerd voor zowel MHC als voor de vrijgevestigde psychologen. Deze kwaliteitscriteria zijn een doorvertaling van het 
strategisch beleid en de Key Prestatie Indicatoren van MHC. Binnen de gemaakte samenwerkingsovereenkomsten is aandacht 
voor onder meer concretisering van organisatorische en praktische samenwerking, overlegstructuur en 
informatieverplichting. De samenwerking heeft verder betrekking op gezamenlijke deskundigheidsbevordering, consultatie en 
collegiaal overleg, periodiek multidisciplinair overleg, informatie-uitwisseling en afstemming rond individuele casuïstiek en 
zorgprocessen, gezamenlijke dossiervoering en het signaleren en oppakken van knelpunten in de ketensamenwerking.  
 
Aanbevelingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
Naar aanleiding van het in november 2015 verschenen onderzoeksrapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), 
over de organisatie van de GGZ in Caribisch Nederland, heeft MHC in 2016 enkele resterende verbeterpunten gerealiseerd, 
die nog niet in 2015 waren gerealiseerd.  
 
Het betreft: 

 de schriftelijke borging van samenwerkingsafspraken door ondertekening van samenwerkingsovereenkomsten met 
ketenpartners, voor zover dat nog niet was gebeurd; 

 een verantwoord beheer en opslag van geneesmiddelen op de bovenwindse eilanden; 

 het vastleggen van een jaarlijkse medicatiereview (metabole screening) voor de bovenwindse eilanden, door de 
verpleegkundig specialisten van Saba; 

 het inrichten van een kwaliteitsbeleid inclusief calamiteitenmelding. 
 

De inrichting van een verantwoord systeem voor uitwisseling van behandel- en medicatiegegevens met ketenpartners is het 
enige punt dat niet kon worden gerealiseerd. De keuze en ingebruikname van een geschikt elektronisch patiëntendossier 
(EPD) is gehinderd door technische en financiële belemmeringen. We hopen in 2017 alsnog tot de inrichting van een passend 
EPD te kunnen overgaan. 
 
Overigens is MHC verheugd over de strekking van het IGZ-rapport: “De inspectie is van mening dat aan de inwoners van 
Caribisch Nederland in de meerderheid van de gevallen op verantwoorde wijze geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg 
wordt verleend. Deze zorg doet veelal niet onder voor de zorgverlening in Nederland en op sommige punten kan de zorg in 
Nederland zelfs een voorbeeld nemen aan de GGZ in Caribisch Nederland.” 
 
 



 

Kwaliteitssysteem 
In 2016 is in navolging van een inventarisatie door een extern adviesbureau een start gemaakt met de inrichting van een 
kwaliteitssysteem rondom een zestal onderwerpen. 
 
Procesmanagement 
Procesmanagment richt zich op continue verbetering van het identificeren, ontwerpen, inrichten en implementeren van 
processen tot en met het uitvoeren, beheren, beheersen, analyseren en verbeteren van processen. In 2016 is allereerst een 
proceslandschap ontworpen. Op basis van dit proceslandschap is begonnen met het identificeren en op uniforme wijze 
beschrijven van de primaire zorgprocessen van MHC.   
 

 



 

Beheer van documenten  
Om de kwaliteit van de binnen de organisatie ontwikkelde en gepubliceerde documenten te verbeteren en te garanderen 
heeft MHC in 2016 het gewenste proces voor de ontwikkeling, goedkeuring en uitgifte van documenten beschreven. 
Aangezien het huidige documentbeheersysteem het gewenste proces van ontwikkeling, goedkeuring en uitgifte van 
documenten onvoldoende ondersteunt, is tevens op zoek gegaan naar een alternatief systeem. Dit systeem zal in 2017 
worden geïmplementeerd.  
 
Protocollen en werkinstructies 
Om de uniformiteit van de door MHC ontwikkelde en gepubliceerde protocollen en werkinstructies te bevorderen, zijn in 
2016 algemene kwaliteitsnormen ten aanzien van dit type documenten gedefinieerd en vastgesteld. Het streven is om in 
2017 bij invoering van het nieuwe documentbeheersysteem de door MHC aangenomen protocollen en werkinstructies 
overeenkomstig deze kwaliteitsnormen te herzien en specifiek toepasbaar te maken voor de organisatie 

 
Klachtenregeling 
Medio 2016 is de klachtenregeling van MHC geformaliseerd en ingevoerd waarmee ieder cliënt de mogelijkheid wordt 
geboden om via de website, e-mail, klachtenbrievenbus of persoonlijk een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris. Ook 
wordt de mogelijkheid geboden om een compliment of idee in te brengen. De klachtenbrievenbus is ontworpen en gemaakt 
door cliënten van de woontraining. In 2016 zijn geen klachten, complimenten of ideeën ontvangen. In 2017 zal extra zorg 
worden besteed aan het verder onder de aandacht brengen van de mogelijkheid voor het inbrengen van een klacht, idee of 
compliment. 

 

 
 



 

Melden van incidenten 
In het laatste kwartaal van 2016 is het proces voor het Veilig Incident Melden (VIM) operationeel geworden en is gezocht naar 
een veiligheidsmanagementsysteem dat dit proces en de registratie van incidenten kan ondersteunen. Dit systeem zal in 2017 
in gebruik worden genomen.  
 
Meten van resultaten 
In 2016 zijn voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van tevredenheidsonderzoeken onder cliënten, medewerkers en 
ketenparters. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek en het ketenpartnerstevredenheidsonderzoek worden in het eerste 
kwartaal van 2017 afgenomen. Vanwege de start met de GGZ Jeugd binnen MHC is ervoor gekozen om het 
cliënttevredenheidsonderzoek in het laatste kwartaal van 2017 te plannen. Zodoende kunnen de cliënten van de GGZ Jeugd in 
dit onderzoek meegenomen worden.  



 

8. Profilering van de organisatie 
 

Zoals eerder benoemd is de doelstelling van MHC verbreed tot het verzorgen van het gehele palet van geestelijke 
gezondheidszorg en de ontwikkeling naar een allround GGZ op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.  
 
MHC heeft een duidelijke positie verworven in Caribisch Nederland en is zichtbaar voor publiek, samenwerkingspartners en in 
de regio. MHC stelt zich op als ambassadeur voor een ambulante en generalistische aanpak in de psychiatrie en 
verslavingszorg, gebruikmakend van FACT, en aansluitend bij de mogelijkheden en de beperkingen van het werken op 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba.  
 
Informatievoorziening  
Informatievoorziening vormt een belangrijke schakel tussen MHC en haar omgeving (cliënten, financiers, ketenpartners, 
medewerkers, et cetera). Hiervoor zijn verschillende middelen ingezet.  
 
Vanwege de naamswijziging en de groei naar allround GGZ is er een nieuwe website ontwikkeld: 
www.mentalhealthcaribbean.com.  
 

 
 

http://www.mentalhealthcaribbean.com/


 

Naast algemene informatie over MHC, is ook meer te lezen over het zorgaanbod en wordt er regelmatig nieuws gepubliceerd. 
Ook communiceren wij belangrijke ontwikkelingen via Facebook, LinkedIn en media als radio, televisie en (wijk)bladen. 
Tevens organiseren we netwerkbijeenkomsten met ketenpartners en nemen we deel aan bijeenkomsten. 
 
MHC zoekt de samenwerking met ketenpartners op, streeft naar synergie en creëert samen met andere partijen samenhang 
tussen verschillende voorzieningen en professies. MHC heeft zich hiermee een positie verworven als stabiele en betrouwbare 
organisatie. 
 

Transparantie door SQ Lapius  
De interne bedrijfsprocessen en de planning & control-cyclus van MHC zijn dermate volgroeid dat de organisatie steeds 
transparanter wordt. En dit is weer bevorderlijk voor de afstemming met het bestuur van MHC en met het 
Zorgverzekeringskantoor. Hierbij wordt gebruik gemaakt van SQ Lapius, een elektronisch patiëntendossier. Hierdoor beschikt 
MHC over steeds meer data, kan zij ontwikkelingen steeds beter analyseren en gebruiken ten behoeve van transparante 
communicatie. 
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