
POH-GGZ

Donderdagmiddag 22 mei 2014
13.00 - 17.00 uur
Utrecht Lunetten

Studiemiddag V&VN-SPV  

Locatie:

Aristo Zalen
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
Telefoon: (030) 289 94 00

Locatie studiemiddag:

Utrecht Lunetten, Aristo zalen
Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht, 
telefoon (030) 28 99 400
http://aristo.nl/nl/Locaties/Aristo-utrecht
Gratis draadloos Wi-Fi en flexwerken

 
Routebeschrijving

Openbaar vervoer
Aristo zalen bevindt zich bij station Lunetten. 
Onder de tunnel door aan de rechterhand.

Met de auto (Er zijn gratis parkeerplaatsen)
Vanuit richting Den haag A12/Amsterdam A2
Volg de borden Amersfoort/Arnhem (A12) en 
neemt de afslag Nieuwegein/Houten/Jaarbeurs 
(richting A27). Na 1 km neemt u afslag nr. 18 
Lunetten/Nieuwegein. U rijdt de rotonde drie- 
kwart en neemt vervolgens na 200 meter afslag 
Lunetten. Bij het verkeerslicht gaat u rechts 
richting Lunetten. Bij de T-splitsing gaat u links 
(Stelviobaan) en aan het einde van de weg 
rechts. Deze weg ongeveer 1 km (rechts) 
volgen. Aan uw linkerzijde ziet u Aristo.

Vanuit richting Hilversum
Volg de borden Den Haag/Arnhem/Breda (A27), 
neemt de afslag Amersfoort/Uithof en vervolgens 
de afslag Rijnsweerd (A28). Bij de verkeers-
lichten op de T-splitsing gaat u links en volgt u 
het bord Stadion/Lunetten. Vervolgens neemt 
u afslag Lunetten/Hoograven. Bij de verkeers-
lichten gaat u links richting Lunetten. Zie verdere 
routebeschrijving vanuit richting Den Haag.

Vanuit richting Arnhem
U neemt afslag Hilversum/Den Bosch/Breda (A27) 
en volgt de borden Nieuwegein. U neemt afrit 
nr. 19 richting Lunetten. Zie verdere routebe-
schrijving vanuit richting Den Haag.

Vanuit richting Breda
U volgt de borden Arnhem/Den Haag/Centrum 
(A12). Vervolgens Den Haag, Centrum/Jaar-
beurs (A12) aanhouden. U neemt afrit nr. 18 
richting Lunetten/Nieuwegein. Vervolgens 
rechts aanhouden en neem na 200 meter 
afslag Lunetten. Bij het verkeerslicht gaat u 
rechts richting Lunetten. Zie verdere route-
beschrijving vanuit richting Den Haag.

Vanuit richting Amersfoort
U volgt de borden Utrecht (A28). Bij knoop-
punt Rijnsweerd gaat u rechtdoor richting 
Utrecht Centrum (A28). Bij de verkeerslichten 
op de T-splitsing gaat u links en volgt u het 
bord Stadion/Lunetten. Vervolgens neemt u af-
slag Lunetten/Hoograven. Bij de verkeerslich-
ten gaat u links richting Lunetten. Zie verdere 
routebeschrijving vanuit richting Den Haag.

Vanuit richting Den Bosch
Bij knooppunt Everdingen neemt u afslag Almere 
Industrieterrein/Vianen/Utrecht (A27). U volgt 
Utrecht/Almere (A27). Vervolgens neemt u afslag 
Den Haag/Ring Utrecht/Jaarbeurs Centrum/
Arnhem (A12). Vervolgens links aanhouden 
richting Ring Utrecht/Jaarbeurs Centrum/ Den 
Haag (A12). U neemt afrit nr. 18 richting Lunetten/ 
Nieuwegein. Dan rechts aanhouden en neem na 
200 meter afslag Lunetten. Bij het verkeerslicht 
gaat u rechts richting Lunetten. Zie verdere 
routebeschrijving vanuit richting Den Haag.

 BackO
ffice SPV

 A
ntw

oordnum
m

er 11511
 5600 W

C
 Eindhoven

 P
ostzegel niet nodig 

Er is een aanvraag gedaan voor 
4 geaccrediteerde punten



POH-GGZ

Wij nodigen u van harte uit om op deze middag aanwezig te zijn.

(vóór 20 mei 2014) Inschrijven is tevens (bij voorkeur) mogelijk 
via de website: www.venvn-spv.nl > studiemiddagen

Lidmaatschap en/of  BIG nummer:  

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon: 

E-mail:

Voor (aspirant)leden van de V&VN-SPV
   Ik wil lid worden  

(U meldt zich aan via de website: www.venvn.nl)
   Ik kom naar de ALV 
   Ik kom naar de gratis studiemiddag 

Voor (aspirant)donateurs van de V&VN-SPV
   Ik wil donateur worden 

(U meldt zich aan via de website: www.venvn-spv.nl)
  Ik kom naar de gratis studiemiddag

Voor andere belangstellenden
   Ik ben lid van de V&VN, en krijg een nota voor € 25,00 

(lidnummer verplicht)
  Ik kom naar de studiemiddag en krijg een nota voor € 60,00 

Inschrijfformulier Studiemiddag

Jan was betrokken bij de vorming en de 
oprichting van de LVPOH-GGZ en sindsdien 
actief in het bestuur, waar hij de functie heeft 
van secretaris. Als POH-GGZ is hij ook actief 
betrokken bij de vorming van een wijkteam 
in Almere-Buiten in het kader van het project 
‘Gezonde Wijkaanpak’.

Prof Nick J. de Wit
Huisarts, afdeling huisartsgeneeskunde Julius 
Centrum, UMC Utrecht.
Als spreker neemt hij ons mee in zijn eigen 
ervaringen met zijn POH-GGZ maar zal ook 
ingaan op de landelijke visie van huisartsen  
op de POH-GGZ ontwikkelingen.

Janneke Noordman
Sinds eind 2006 is Janneke werkzaam bij het 
Nederlands instituut voor onderzoek van de 
gezondheidszorg (NIVEL), met name op het 
themagebied ‘Communicatie in de gezond-
heidszorg’. Momenteel is zij bezig met een 
onderzoek naar de hulpverlenings- en com-
municatievaardigheden van de praktijkonder-
steuner GGZ (POH-GGZ) en in hoeverre deze 
aansluiten bij de hulpvragen van patiënten met 
psychische of psychosociale problemen.

Harold Wenning (voorzitter)
Reeds tien jaar al werkt Harold Wenning als 
SPV/POH-GGZ bij vijf huisartsenpraktijken 
in Leeuwarden. Hij was betrokken bij de invoe-
ring van de functie bij de praktijken. Momenteel 
werkt hij als gastdocent bij de post-HBO-cursus 
POH-GGZ bij de NHL Hogeschool. Tevens 
werkt hij als verpleegkundig specialist in de 
Basis-GGZ..

Marcel Smits SPV, 
directeur Psya-zorg, Vice-voorzitter V&VN-SPV
Marcel is sinds7 jaar zelfstandig ondernemer wat 
een succesvol verhaal is geworden. De praktijk 
is zo gegroeid dat deze inmiddels al 4 jaar een 
erkende instelling GGZ is, namelijk PSYA-zorg 
met meerdere locaties in Noord Holland.

Jan Seleman 
Jan is vanaf 1977 met enkele onderbrekingen 
werkzaam in de gezondheidszorg. 
Vanaf 1977 - 1992 onder andere als verpleeg-
kundige in algemeen ziekenhuizen, Vanaf 1992 
in Almere als SPV met  reguliere cliënten en in 
de Crisisdienst. Daarnaast is hij sinds 6 jaar werk- 
zaam als POH-GGZ in een gezondheidscentrum 
in Almere-Buiten, thans 3 dagen per week.

In zeventig procent van alle gevallen is de praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH-GGZ) 
een sociaal psychiatrisch verpleegkundige. De nieuwe functie van POH-GGZ is nog volop in 
ontwikkeling en aan verandering onderhevig, maar feit is dat de geestelijke gezondheidszorg 
steeds meer ruimte krijgt in de huisartsenpraktijk. De POH-GGZ heeft een belangrijke rol: 
enerzijds aan de voorkant (triage, kortdurende behandeling, preventie) en anderzijds aan de 
achterkant (begeleiding van stabiele EPA-patiënten). De geestelijke gezondheidszorg is in ver-
andering en sinds 1 januari van dit jaar kennen we de echelons Huisartsenzorg, Basis-GGZ 
en Specialistische GGZ. De prominente rol van de nieuwe POH-GGZ alleen al is reden voor 
V&VN-SPV om hier een studiemiddag aan te wijden.  

Programma

13.00 Aankomst en ontvangst

13.30 Opening middagvoorzitter 
  Harold Wenning 
   
13.40 De SPV de wijk in 
  Marcel Smits 
 
14.20  Vereniging Praktijkondersteuners Huisartsen GGZ 
  Jan Seleman

15.15  Pauze
    
15.45 Drie jaar ervaring met de POH-GGZ op micro en macro nivo 
  Prof Nick J. de Wit

16.30 Kort aandacht voor onderzoek 
  Janneke Noordman
 
16.40 Afronding middagvoorzitter

16.50 Borrel en netwerken

Inlichtingen:
Secretariaat V&VN-SPV
Gabriëlle de Zwaan
T (030) 291 9050
informatiecentrum@spv.venvn.nl
www.venvn-spv.nl  > studiemiddagen

Gegevens sprekers:

Toegang  

De toegang voor leden en donateurs van de 
V&VN afdeling SPV is gratis. Voor leden V&VN 
is de toegangsprijs € 25,00 euro, andere be-
langstellenden betalen € 60,00, daarvoor krijgt 
u een nota toegestuurd. U kunt ook ter plekke 
lid of donateur worden. De toegang is dan gra-
tis. Na verwerking inschrijfformulier krijgt u een 
acceptgiro toegestuurd. 


