Spiegelrapportage 2016-2018
Lionarons GGZ: beter in het aanbieden van de juiste zorg
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Aantal unieke cliënten in de GB-GGZ: 930
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Gemiddeld aantal behandelminuten
per GB-GGZ product 2018

Uit de spiegelrapportage van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ 2018 is een aantal opvallende conclusies te trekken m.b.t. de kwaliteit van de geboden
zorg bij Lionarons GGZ:
In verhouding tot de landelijke benchmark hebben méér cliënten die bij Lionarons GGZ voor behandeling in de GB-GGZ instromen, voorafgaand aan
hun behandeling al geestelijke gezondheidszorg ontvangen.
Vergeleken met de benchmark zijn van de cliënten die voorafgaande aan de GB-GGZ al behandeling hebben gehad, meer cliënten die bij Lionarons
GGZ instromen, eerder al behandeld in de S-GGZ (15 vs 12%). Het gaat dus om cliënten met relatief zwaardere problematiek. De belangrijkste
behandelaanleiding in de S-GGZ betrof in dat geval bovendien zwaardere problematiek dan bij de benchmark (persoonlijkheidsproblematiek vs
depressie).
In vergelijking tot de landelijke benchmark is bij Lionarons GGZ:
• de gemiddelde wachttijd voor behandeling korter.
• het gemiddeld aantal behandelminuten lager binnen de producten kort, middel en intensief.
• het gemiddeld aantal minuten binnen het product Chronisch hoger vanwege het groter aantal ouderen dat wij binnen dit product behandelen.
• de gemiddelde doorlooptijd binnen alle producten korter.
In verhouding tot de landelijke benchmark heeft een lager percentage van de cliënten na behandeling nog zorg nodig. Wanneer cliënten klaar zijn
bij Lionarons GGZ, dan zijn ze ook echt klaar.
Áls er na de GB-GGZ nog zorg nodig is, vindt die overwegend plaats bij de POH-GGZ (minder complex en daardoor minder duur van aard). In de
landelijke benchmark wordt na de GB-GGZ vaker doorbehandeld in de S-GGZ.
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