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Mijn Ontwikkeling 

“Aan de wieg (ge)staan van…” 
 

 TIZ (Hoorn) 1992 
 

 Fact-teams 2003 
 

 SEPH 2009 
 

 VICINO 2012 



Het Beeld 

 Leren schaatsen… (Duinenbos) 



 De marathon… (LZ) 



 De sprint… (SEPH) 



 De schaatsmijl…(POH-GGZ) 



Visie (Vicino) 

 
 
 

 Een sterkere eerste lijn en betere gerichte aanpak draagt 
bij aan betere zorg voor patiënten met (lichte, niet acute) 
psychische en sociale problematiek 



Huisartsenpraktijken 

 Bergen 
-30.000 inwoners 
-5 huisartsen (HOED) 

 
 Akersloot 
-5000 inwoners 



Traject 
 Huisarts meldt pat aan bij POH-GGZ  
 
 POH-GGZ doet intake (1 a 2 gesprekken) 
 
 Doet zelf kortdurend traject (1-5 gesprekken) of…V 
Verwijst door iom huisarts naar ELP, GGZ, MW, Brijder 
 
 Krijgt aanmelding van MP en zet na warme overdracht lang traject in 

(8 gesprekken p/jaar) 
 
 Rapportage in het HIS (SOEP) 



Methodieken 
 KOP-model (klacht-omgeving-persoon) 
 
 Oplossingsgerichte aanpak 
 
 Motiverende gespreksvoering 
 
 Cognitieve methode 
 
 Herstelprincipes 
 
 Leefstijlmodules 
 
 E-Health 



Problemen 
 Stressklachten 
 Slaapproblemen 
 Verlieservaring 
 Zorgen over familielid 
 Relatieproblemen 
 Stemmingsklachten 
 Angst 
 Financiele problemen 
 Seksuele problemen 
 Traumatische ervaringen 
 Psychiatrische symptomen 
 Eenzaamheid enz 



KOP-Model 
 Klachten: Na inventarisatie kan 

op dit nivo 
 
 Interventies worden ingezet:  
-Ontspanningsoefeningen, 

Ademhalingsoefeningen 
-Mindfulness 
-Lichamelijke inspanning 
-EMDR 
-Fysiotherapie, Mensendieck 
-Medicatie (benzo/SSRI) 

 Omstandigheden: Na 
inventarisatie kan op dit nivo 
interventies worden ingezet: 

 
-Maatschappelijk werk (bijv bij 

schulden) 
-Verandering bespreken over 

inhoud - Inzet hulp vanuit 
sociale omgeving 

- Adviseren om ziek te melden 



 Persoonlijke kenmerken/gewoontes: 
 
Na inventarisatie (valkuilentest, kernkwaliteiten, sociogram) 
 
-Gewoonteverandering 
-Cognitieve therapie (G-schema) 
-Assertiviteitsoefeningen 



Cijfers 
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Nog wat cijfers… 
 172 patienten (juni 13- febr 14) 
 100 vrouwen, 72 mannen 
 15 patienten verwezen naar ELP 
 3 Brijderhulpverlening 
 2 EPA patiënten 
 Gem. van drie gesprekken 
 43 POH-GGZ 
 200 huisartsen aangesloten 
 Psa (L.Sikkens, 10 uur p/week) 
 Gem 20 aanmeldingen per maand (20 uur/week) 



Inhoud (van de tassen) 

 Tas van Vicino 
 Tas van LZ 
 Tas van SEPH 



2014 

 Patienten zijn nog gevrijwaard bij ELP van eigen risico 
 

 Invoering van Keteninformatiesysteem 
 

 Hanteren van e-diagnostiek 



Verwachtingen 

 Verdere uitbreiding POH-GGZ, ivm 
 

  Instroom (EPA, ASS, en VB) 
 
 

 Als bijkomend effect zal de kwaliteit van de somatische zorg toenemen 
daar huisartsen meer aandacht kunnen geven aan patienten 



Afsluiting 

 Nieuwe uitdagingen: 
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Of toch… 



 

 

 

 

 

 

Bedankt voor jullie aandacht! 


