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Strategie
Provico staat voor toegankelijke, laagdrempelige,
effectieve, snel en flexibel geleverde zorg, op maat
voor de patiënt. Waarbij optimaal met de patiënt
wordt samengewerkt, zodat deze zijn eigen regie
behoudt.

Missie
2

Provico ondersteunt de huisartsenpraktijk
en daarmee indirect het netwerk bij het bieden
van integrale (huisartsen)zorg. Dit ter verbetering
van de (ervaren) kwaliteit van zorg. We streven
naar een soepele doorstroming bij verwijzingen.

Provico faciliteert de huisartsenpraktijk met een
zorgpad met toegankelijke expertise, bijbehorende
tools en deskundigheidsbevordering. Provico
is een regionaal platform voor de ggz en
het sociaal domein in Noord-Limburg.

Visie
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Terug blik 2019
In 2019 vierden we alweer het vijf-jarig bestaan van Provico. Het
was echt een feestje met een paar mooie lezingen en veel bekenden
van Provico bijeen. Voor ons was het een bewogen jaar door een
aantal wisselingen in het team van het eerste uur. Spannend, maar
inmiddels hebben we een nieuw team dat enthousiast aan de slag
is geweest om van de ‘startup’ een volwassen bedrijf te maken.
En dat staat er inmiddels. We bouwen in 2019 verder aan onze
strategie: integrale huisartsenzorg, ondersteund door een sterk
netwerk van samenwerkingspartners rondom de praktijken heen.
Hierin bevinden zich samenwerkingspartners uit de gb- en s-ggz,
sociaal domein, ervaringsdeskundigen en in 2019 aangevuld met een
aantal consultanten uit de verstandelijk beperkte zorg. Inmiddels zijn
in bijna alle huisartspraktijken vaste consultanten aanwezig en zien
we een groei in het aantal patiënten dat zelf aan de slag gaat met
ehealth, een preventiecursus of een groeps- of individueel traject
met een ervaringsdeskundige vanuit het Zelfregiecentrum.

De ggz binnen de huisartsenpraktijk bloeit, alle praktijken op één
na zijn aangesloten bij het netwerk en we hebben inmiddels 65
poh-ggz werken binnen het netwerk en moeten uitkijken dat we
daar geen structurele wachttijden krijgen. Dit noopt om in 2020 de
samenwerking aan te gaan trekken en niet alleen de huisartsenzorg
in de praktijk te gaan ondersteunen, maar ook de verwijzing en te
zorgen voor de juiste zorg op de juiste plek.
Op naar een nieuw mooi jaar, wens ik jullie veel leesplezier.
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65
poh-ggz

10
ervaringsmedewerkers

55
consultanten
gb-, s en vb

29.000 patiënten
25
gezinscoaches
112
huisartsen
36 praktijken
99% van cohesie

Patiënten stroom
In 2019 zijn er bijna 9000 patiënten vanuit de huisartsenpraktijk
begeleid door een praktijkondersteuner ggz. Dit is 3,8 % van de
populatie die staat ingeschreven bij de huisartsen.
De meeste patiënten melden zich op eigen initiatief bij de huisarts.
In 2019 wordt 2,5% vanuit de s-ggz of gb-ggz terugverwezen. Een
aantal patiënten komt twee maal bij de huisarts voor een traject. Zie
voor dit aantal het volledige traject op pagina 17.

Patiëntenaantallen sinds start Provico

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

6

14
20

2015

2016

2017

2018

2019

jaarverslag 2019
Provico faciliteert de huisartsen met een aantal tools
bij de begeleiding van de patiënt
We zien een stijgend aantal patiënten dat gebruikt maakt van de
mogelijkheden binnen het netwerk, zoals Ehealth, zelfmanagement,
preventiegroepen en herstelgroepen. Kortom de patiënt gaat zelf
aan de slag en neemt zijn eigen regie met ondersteuning van de
praktijkondersteuner ggz. In 2019 maakt 19% van de patiënten
gebruik van eHealth en volgt 3,1% een preventiecursus binnen de
huisartsenpraktijk. Denk hierbij aan veel ingezette preventiecursussen
als Mindfulness, Stress de Baas en Beter slapen.
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Ervaringsdeskundigen zetten hun eigen herstelervaringen in ten
behoeve van het herstel van anderen. We zien het aantal patiënten
dat baat heeft bij begeleiding van een ervaringsdeskundige stijgen.
Op basis van de opgedane ervaringen met herstelgroepen bij twee
pilotpraktijken, zijn er bij meerdere prakijken herstelgroepen gestart.
Ook verwijzen de poh-ggz patiënten door naar het zelfregiecentrum
voor individuele ondersteuning, een cursus uit het participatiepalet
en de open inloopfaciliteit.

“Ik gun iedereen een Jan; dat was veel beter voor me dan al
die psychiaters en psychologen die me alleen maar wilden
volstoppen met pillen. Jan kwam me niet vertellen dat hij me
beter ging maken. Hij luisterde echt naar mijn verhaal en keek
niet op de klok. Als hij wegging was er niks opgelost maar
voelde ik me toch een beetje beter.”

In 2019 is aan bijna alle praktijken een consultatiepartner gekoppeld.
Daarnaast heeft het fact-team kennis gemaakt in veel praktijken en is
de fact-psychiater en/of een spv-er een bekend gezicht om op terug
te vallen. Dit draagt bij aan een betere afstemming bij verwijzing
en terugverwijzing en zorgt voor het gemakkelijker raadplegen van
elkaar.
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Jaardoelen en andere hoogtepunten
WIJS

Eind 2019 zijn we zover dat we kunnen starten met WIJS. Het
verwijsbureau van Provico dat de huisarts kan ondersteunen met
advies, alvorens hij gaat verwijzen. De aanleiding voor dit bureau
waren veel gestelde vragen als:
Wie biedt welke zorg aan?
Hoe lang is de wachtlijst voor een behandeling?
Hoe beoordelen andere patiënten de zorg van een aanbieder?
Bij welke aanbieder wordt de zorg voor mijn patiënt vergoed?
Deze onduidelijkheden hebben geleid tot onnodig lange wachtlijsten,
tijdsverlies en ontevredenheid bij verwijzers en patiënten. Half
november is de pilot gestart met als doel om een antwoord te vinden
op deze vragen en de kennis hierover te bundelen en te gebruiken
om de samenwerking binnen het netwerk te verbeteren. We hebben
hiervoor twee ervaren parktijkondersteuners kunnen inhuren die
binnen een team met een ervaringsdeskundige, de kaderhuisarts ggz
en een psychiater op de achtergrond advies kunnen geven aan de
vragende huisarts of poh-ggz over ingebrachte casuïstiek. De eerste
korte ervaringen zijn positief. Naast het vragen van advies over een
verwijzing wordt er meegedacht over andere zaken als wachttijden,
vragen over kind en jeugd, wat te doen bij een crisis. Dit kan resulteren
in overname van het advies maar ook juist een patiënt doorverwijzen
of bijvoorbeeld het inzetten van Ehealth of ervaringsdeskundigheid.

Positieve Gezondheid

De pilot in 2018 met 2 huisartsenpraktijken heeft ons geleerd
dat het invoeren van deze methodiek het beste samen kan met
andere partijen rondom de huisartsenpraktijk zoals werkers binnen
het sociaal domein, de ggz en in de zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking. Je kunt Positieve Gezondheid niet goed
enkel en alleen binnen de huisartsenzorg implementeren omdat de
samenwerking met andere sectoren van belang is voor het slagen.
De start is uiteraard dat de huisartsenpraktijken zelf gemotiveerd zijn
om de methodiek te implementeren.
Eind 2019 hebben, naast de twee praktijken die meegedaan hebben
aan de pilot, nog eens 11 praktijken belangstelling getoond voor
deze methodiek. Van 8 van deze belangstellende praktijken zijn de
poh-ggz getraind in de Yucel-methode. Op de foto is Mehmed Yucel
zelf aan het trainen tijdens ons 5-jarig symposium.
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De Yucel-methode is een methode waarmee met symbolische
blokken belastende en ondersteunende factoren in iemands leven in
beeld worden gebracht.

De Yucel-trainingen hebben steeds plaatsgevonden in een multidisicplinair gezelschap met medewerkers vanuit de huisartsenzorg,
vanuit de ggz (Vincent van Gogh en Lionarons), vanuit de verstandelijk
gehandicaptenzorg (PSW), ervaringsdeskundigen (Zelfregiecentrum),
maatschappelijk werk (Wel.kom, Synthese en Vorkmeer) en
gezinscoaches van een aantal betrokken gemeentes.
Met de hierboven benoemde samenwerkingspartners hebben we de
methodiek van Yucel omgezet naar een beweging, waarbij we ook in
samenwerking met de provincie het gedachtengoed van Positieve
Gezondheid verder willen uitrollen en de medewerkers die getraind
zijn willen voorzien van jaarlijkse intervisie. Uiteraard krijgt dit
speerpunt in 2020 verder aandacht.

Deskundigheidsbevordering

In 2019 worden 11 verschillende scholingen verzorgd door onze
vaste scholingspartner Praktijksteun. De 11 scholingen zijn vaker
gegeven, verdeeld over 28 bijeenkomsten. De scholingen betreffen
de onderwerpen: jeugd, ouderen, Yucel, ACT, bespreken van seksuele
klachten, communicatie met laaggeletterden en e-Health.
Als uitsmijter van 2019 geeft Roger Hoenders, psychiater van
Lentis, een lezing over integrale psychiatrie. Daarin benadrukt hij
het belang van zingeving, spiritualiteit, leefstijl en complementaire
behandelmethoden bij de behandeling van psychische klachten.

Sociaal Domein

Provico is in samenwerking met Cohesie een belangrijke
gesprekspartner voor het sociaal domein. In de afgelopen drie jaar is
er gewerkt aan een structuur waarbij elke huisartsenpraktijk bekend
is met zijn contactpersoon binnen het sociaal domein. De huisartsen
zorgen nog steeds voor een substantieel aantal verwijzingen, zo’n
30-40%, rechtstreeks naar zorgaanbieders. De gemeente zou hier
graag in willen bemiddelen. In samenwerking wordt gezocht naar
oplossingen die uiteraard moeten passen binnen de huisartsenzorg
en de daadwerkelijke zorg zo vloeiend mogelijk laat doorlopen voor
de patiënt.

9

ggz netwerk in de praktijk
Jaarlijke Netwerkmarkt

In oktober is er de jaarlijkse netwerkmarkt waar huisartsen, poh-ggz
en consultatiepartners met elkaar kunnen kennismaken. Deze wordt
zeer goed bezocht en geëvalueerd.

Na een inleiding over de netwerkpartners binnen het netwerk
van Provico vinden twee workshops plaats over preventie en
ervaringsdeskundigheid. Hierna begint de eigenlijke “markt” (zie foto)
waarbij netwerkpartners hun aanbod presenteren en de huisartsen
en poh-ggz het gesprek aangaan en met elkaar kennismaken. Dit jaar
is er voor het eerst ook een gemeente vertegenwoordigd, dit maakt
het netwerk compleet en we hopen volgend jaar meer gemeentes te
kunnen verwelkomen.

Accreditatiesysteem

In 2019 ontwikkelt Provico, in samenwerking met PROPraktijksteun, een accreditatiesysteem voor het monitoren van de
deskundigheidsbevordering van de poh-ggz. Dit systeem werkt met
punten, waarbij de poh-ggz zelf verantwoordelijk is om zijn punten
te behalen en hiermee aan zichzelf, aan de huisarts en uiteindelijk
aan de patiënt kan laten zien dat hij goed geschoold is om de functie
te kunnen uitoefenen. Vanaf 2020 gaat het accreditatiesysteem in
werking.

MHFA

In 2019 heeft Provico haar aanbod van MHFAcursussen (Mental Health First Aid) voor de
veiligheidsregio Noord en Midden Limburg verder
uitgebouwd. In dit jaar zijn er 17 cursussen
gegeven, waarbij 269 deelnemers zijn opgeleid. De
belangstelling voor de cursus groeit langzaam. We
merken dat, ondanks dat het gedachtengoed van
MHFA hoog in het vaandel staat in de regio, het veel
aandacht vraagt om de trainingen te organiseren en
vol te krijgen.
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Monitoring op de huisartsenpraktijk

De relatiemanager huisartsenzorg van Provico bezoekt ook in 2019
de huisartsenpraktijken regelmatig. De frequentie is in overleg met
de huisartsenpraktijken iets aangepast naar minimaal twee keer per
jaar en zo nodig vaker. Tijdens deze gesprekken wordt de voortgang
van de ggz in de huisartsenpraktijk besproken met huisarts en pohggz. Juist in deze gesprekken haalt Provico ideeën op ter verbetering
van het de ondersteuning zowel op inhoudelijk als organisatorisch
gebied.
In navolging van Cohesie heeft Provico voor de praktijken een digitaal
dashboard (zie hier onder) ontwikkeld om relevante sturingsinformatie
realtime voor de praktijken ter beschikking te hebben. Het dashboard
wordt doorgenomen tijdens de gesprekken met de relatiemanager.

Een andere manier waarop Provico haar voeding vanuit de praktijk
borgt is de samenwerking met het projectteam poh-ggz. Negen pohggz denken en helpen mee aan diverse projecten op verzoek van
Provico. Dit kan bijvoorbeeld een project zijn waarbij de gemeente
ons vraagt mee te denken of een inhoudelijke toets van de Yucel
methode.

KIS - Vital Health

Cohesie heeft in 2018 besloten om voor al haar ketenzorg over te
stappen naar het ondersteunend ketenzorgplatform van Vital Health.
Provico treft in 2019 de voorbereidingen, o.a. een training voor alle
toekomstige gebruikers, om ook de overstap naar dit platform te
maken. Op 2 januari 2020 gaat het ggz-KIS van Vital Health de lucht
in.

Strategisch beleid 2020-2021

Daarnaast ontwikkelen we in 2019 nieuw strategisch beleid voor de
komende contractperiode 2020-2021. Belangrijke input daarvoor
komt uit de inspirerende evaluatiebijeenkomst met huisartsen op 6
februari van dit jaar.
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Provico

5 Jaar: Jubileum congres

Het was een leerzame en feestelijke dag, dinsdag 9 april van 2019.
Huisartsen, poh-ggz, ervaringsdeskundigen, ggz-aanbieders, en vele
partners in het netwerk melden zich bij de balie van het sfeervolle
Scelta Institute voor het 5-jarig-jubileum-symposium van Provico.
Eric Cremers leidt ons met humor, souplesse en treffende vragen
door de dag. De Escaperoom in de wijnkelder kon alleen met de
nodige kennis over Positieve Gezondheid weer verlaten worden. In de
workshop over de Yucel-methode werd het werken met de blokken
letterlijk voelbaar gemaakt. Bij ‘‘Een steekje los…?’ kwamen we tot de
conclusie dat we allemaal wel ergens een steekje los hebben en bij
de workshop ‘Zorg in de Toekomst’ schetste Stephan Hermsen, een
van de grondleggers van Provico, een aantal belangrijke trends voor
de zorgsector.
Fanny Schilderinck opent de avond met een gedicht over zwarte
Bessie, een zwarte kip met prachtige zwarte stippen die er wil zijn
ook juist met haar stippen. Pieter van Wijk schetst het ontstaan van
Provico. Irene Piets sluit daar op aan met een beschrijving van het
netwerk Provico dat inmiddels uit zo’n 250 samenwerkende mensen
bestaat en bedankt al die mensen voor hun inzet voor de patiënt.
Olaf Galisch (psychiater) liet ons vervolgens luisteren. Hij benadrukt
het belang van de open dialoog, neem de tijd voor de patiënt en
betrek zijn netwerk daarbij, die kunnen helpen bij het traject van de
patiënt. Mogelijk niet iets nieuws, maar we zijn het present zijn, het
‘gewoon weer mens zijn’ soms wel een beetje kwijt geraakt. Na het
bedanken van de aandeelhouders, de RvC van Provico, de sprekers
en workshopleiders, het team Provico, de dagvoorzitter en Irene als
grote kartrekker toasten we op ons 5-jarig bestaan en kan het feestje
beginnen. Al met al een zeer geslaagde dag waar we vanuit Provico
goed op terugkijken. Op naar de volgende 5 jaar, waarin we de zorg
voor mensen met psychische klachten verder sector-overstijgend
willen verbeteren.

Terugblik van Sandra Huygens
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Dinsdag 9 april was het zover, het eerste Provico symposium n.a.v. het
vijfjarig bestaan. Een programma met een kop en een staart kan ik wel
zeggen; een middag- en een avondprogramma, beiden los van elkaar
of juist aaneensluitend te volgen. Ik heb het hele programma gevolgd
en heb me prima vermaakt. De diverse workshops en sprekers waren
interessant en actueel. Enkelen waren meer beschouwend (Toekomst
van de Zorg), anderen (Yucel en Een Steekje Los) meer praktisch. De
avondlezing door Olaf Gallisch “Waarom luisteren helpt” riep bij een
aantal aanwezigen wat gemengde gevoelens op. Olaf introduceerde
een ‘nieuwe’ methode: ‘Open Dialogue’, een methode waarbij snelle
hulp in de eigen omgeving van de cliënt wordt ingezet. een methode
die voor de aanwezige SPV-en klonk als iets wat ze al dertig jaar in
de praktijk brengen. Zijn enthousiasme was er niet minder om en zijn
verhaal bevestigt dat SPV-en (en nu veel POH-GGZ) al jaren goed
werk doen. Tussentijds en afsluitend was er voldoende ruimte om
te netwerken, bij te praten en nieuwe contacten te leggen onder
het genot van een voortreffelijk walking diner. Kortom een uitermate
geslaagd eerste symposium van Provico. Met zijn allen hebben we
een waardevol en betekenisvol product neergezet waar de rest van
Nederland met jaloezie naar kijkt. En terecht!

jaarverslag 2019
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Tevredenheid

van huisartsen en patiënten
Alle inspanningen van Provico zijn erop gericht om huisartsen te
ondersteunen bij het behandelen van patiënten met psychische
klachten. De belangrijkste graadmeter voor de kwaliteit van haar
dienstverlening is dan ook de ervaring van haar belangrijkste klant:
de huisarts. En daarnaast indirect de ervaringen van patiënten met
psychische klachten die hun behandeling via Provico krijgen.
Provico monitort de ervaringen van huisartsen en patiënten met de
belevingsmonitor. De belangrijkste bevindingen daarin zijn:

De huisartsenmonitor

2019
overall

7,2

16%
geeft
een 6

76% geeft een 7 <

8% geeft
een 5 >

2017

6,7

2019
Het meest tevreden zijn huisartsen over:
De kwaliteit van de geboden GGZ modules
De klantgerichte organisatie.
Het minst tevreden zijn huisartsen over:
De samenwerking met ketenpartners binnen de GGZ
De overdracht van informatie scoren het laagste.
Deze twee punten komen ook veelvuldig terug in de open antwoorden
en bij de punten die de huisartsen graag op de agenda zien. Ook
de wachttijden zien de huisartsen graag op de agenda. Een aantal
huisartsen geeft aan meer behoefte te hebben aan informatie over
Provico. Dit is goede input voor het komende jaar.

De patiëntenmonitor

De tevredenheid van patiënten is goed te noemen. Het overall
rapportcijfer van patiënten voor Provico is 8,4. De scores op de
belangrijkste prestatie indicatoren vind u in bijlage 2.
Het meest tevreden zijn patienten over:
Deskundigheid van de praktijkondersteuner
Contact met de ervaringsdeskundige
De behandeling is dicht bij huis te volgen
Het minst tevreden (maar met een score van
8,2 nog altijd netjes) zijn zij over:
Beter kunnen omgaan met hun klachten
Online behandeling
Laagdrempeligheid van de behandeling
14

2019
overall

8,4
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Onderzoek

door Niki Peeters
In 2019 werkt Niki Peeters een jaar bij Provico als relatiemanager sociaal
domein alvorens zij een andere taak oppakt bij het zelfregiecentrum.
Haar inzet bij Provico levert het idee van de herstelgroep op. Dit is
een groep onder begeleiding van een ervaringsdeskundige die zelf
aan de slag gaat met zijn hersteltraject. Dit gebeurt nog dichtbij de
huisartsenpraktijk, maar niet meer onder begeleiding van de pohggz. Daarnaast breiden we de inzet van ervaringsdeskundigen uit
voor individuele trajecten omdat het vaak helpt wanneer een collegahulpvrager meekijkt en luistert.

Niki heeft in dit jaar in opdracht van Provico een rapport geschreven
over de inzet van ervaringsdeskundigen. Dit rapport is op te vragen
bij Provico.
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Provico in cijfers

Patiëntenstroom
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2019: nieuwe patiënten
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2019

8998 nieuwe patiënten
komt van thuis
of via sociaal domein

komt ‘terug’ vanuit
gb/s-ggz

huisarts
poh-ggz

beslist richting

97,5% komt van thuis
2,5% komt van gb/s-ggz

directe doorverwijzing

screening
6%

2%

92%

14%

uitstroom

uitstroom

intake
5%

81%

begeleiding
Chronisch in
zorg
30%

uitstroom

73%

27%

onbekend
aantal

0,1%

begeleiding
is
afgerond!

patiënt
overleden

traject
buiten
Provico

gb-ggz 9% / s-ggz 13%
sociaal domein/
alternatieve begeleiding 4%
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Onderzoek

naar patiënten tevredenheid

De patiënt ervaart samen beslissen
Gemiddeld rapportcijfer: 8,8

“Duidelijk, transparant, meedenken, ruimte voor eigen inbreng. Begripvol,
meedenkend, tips/advies krijg je van haar, alert, doordenkend, etc. Goede
begeleiding. Duidelijke uitleg.”

89% 7% 4%

De behandeling/begeleiding voldoet aan de
zorgwensen van de patiënt
Gemiddeld rapportcijfer: 8,4

“Ik heb het idee dat er niet altijd goed begrepen word wat mijn klachten zijn.
De huisarts heeft mij doorverwezen naar de gemeente en die heeft met mij
gekeken naar de praktijk waar ik het best in behandeling kon gaan. Ik word
goed begeleid. Goed luisterend oor, goede tips om het te voorkomen/
verhelpen. Yucel methode was perfect. Een halfuurtje is voldoende om
even eea op een rijtje te zetten.”

Patiënt ervaart adequate bejegening door hulpverleners
Gemiddeld rapportcijfer: 8,8

“De gesprekken waren altijd erg prettig. Ik voelde me gehoord en serieus
genomen. De consulten werden altijd aangepast aan mijn behoeften. Zeer
deskundige medewerker. Heeft veel inzicht, prettig in de omgang, luistert
goed. Voel me gezien en gehoord. Ben zeer tevreden. Ik voelde me erg op
m’n gemak bij [poh/ggz] Ze gaf goede adviezen en makkelijke in de praktijk
te brengen handvaten. Ze is duidelijk en direct op een vriendelijke manier.
Zij weet de vinger op de pijnlijke plaats te leggen, kan alles zeggen, voel me
bij haar op mijn gemak.”

91% 6% 2%
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Oneens
Neutraal
Eens

Tevredenheid patiënt over effect van de hulp
Gemiddeld rapportcijfer: 8,2

“Ik word heel goed begeleid en geadviseerd t.a.v. Mijn psychische klachten
door de praktijkondersteuner. Ik krijg goede adviezen en tips m.b.t. de
klachten waar ik op enig moment mee zit. Na een aantal afspraken waarin
ik over mijn klachten, ‘problemen’, onzekerheden heb kunnen vertellen is
er een passende behandeling in de vorm van een cursus aangeboden. Deze
heeft mij weer op weg geholpen. Heb het gevoel dat de praktijkondersteuner
mij goed geholpen heeft.
Er zijn op het moment geen klachten meer.”

78% 11% 11%

De mate van verandering in de ervaring
kwaliteit van leven
Gemiddeld rapportcijfer: 8,8

“De ACT Therapie van Lionarons en de voorgeschreven antidepressiva van
[huisarts] maakt dat ik langzaam aan weer positiever in het leven sta. Ik ben
goed geholpen en heb goede handvaten meegekregen om toe te passen in
mijn leven. [poh-ggz] heeft mij weer kunnen helpen met handvatten zodat
ik met mijn problematiek beter kan verder leven.”

88% 6% 6%

De mate van betrokkenheid somatische
zorgverlening en psychische zorg
Gemiddeld rapportcijfer: 8,8

“Dat was juist t probleem. Het leken psychische klachten, maar na
bloedonderzoek bleek dat er tekorten waren aan vit en mineralen. Toen
ik die 3 maanden gebruikte was ik vd klachten af. Terwijl ik al 1,5 jaar met
klachten rond liep.
Er werd goed naar mij geluisterd en ik kreeg passende adviezen voor waar
ik op dat moment tegenaan liep. Ook heb ik tijdelijk medicatie gehad, wat
me goed geholpen heeft. Ik kon met al mijn vragen en verhalen terecht.”

84%

14%

3%
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