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1999: Beleidsvisie GGZ 

Een samenhangend pakket van maatregelen 

voor het vergroten van de doelmatigheid en 

doeltreffendheid van de GGZ-sectoren 





Voor wie? 

• Psychische problematiek, met lichte tot matige lijdensdruk en 

disfunctioneren en een relatief korte ziekteduur 

• Verlies, aanpassings, werk- en relatie problemen 

• Stabiele chronische, niet-crisisgevoelig en een laag risico op 

terugval 

• Een noodzaak voor geindiceerde of zorggerelateerde preventie 

• Een (chronische) somatische ziekte waarbij psychische 

ondersteuning nodig is 



Uitgangspunten 

Een generalistische  GGZ-functie op HBO werk- 

en denkniveau binnen de huisartsenvoorziening 



• Ondersteuning, begeleiding, kortdurende 

behandeling en zo nodige verwijzing 



• Geprotocolleerde zorg 

• (complexere) zorg die een protocol 

overstijgende denken en handelen vereist 



• Voor patienten en andere zorgverleners 

herkenbaar profiel 



Inhoud van de werkzaamheden 

• Probleemverheldering en uitvoeren van 

screeningsdiagnostiek 

• Opstellen en bespreken van een 

vervolgstappenplan 

• Geven van psycho-educatie 



Inhoud van de werkzaamheden 

• Begeleiden/ondersteunen van 

zelfmanagement 

• Interventies gericht op verbetering in 

functioneren van de patient met psychische 

klachten 

 



Inhoud van de werkzaamheden 

• Geindiceerde preventie 

• Zorggerelateerde preventie 

• Terugvalpreventie 



Methodieken 

• KOP model 

• Oplossingsgerichte therapie 

• CGT 

• Assertiviteitstraining 

• Mindfulness 

• E-Health 

• ……….. 



Dienstverbanden 

• Detachering 

• In dienst bij huisarts 

• ZZP 



Maximaal 12 uur per week 

• POH GGZ consulten 

• Consultatie psychiater/psycholoog 

• E Health 



(voor)opleiding 

• SPV                                             55 % 

• Psycholoog                              35 % 

• Maatschappelijk werk         13 % 

• Othopedagogen                      3 % 

• Verpleegkundigen                10 % 

• Anderen                                       5 % 



Voordelen: 

• Laagdrempelig 

• (ont)psychiatrisering 

• Korte wachttijd 

• Gratis 

• .Verwijzing meer gericht 

 



Nadelen 
 

• Spanningsveld basis GGZ 

• (te) veel psychische problematiek binnen de 

huisartsenzorg 

• Zorgverzekeraars en LHV en NHG zijn te 

bepalend 

• “Wildgroei” POH GGZ 



LV POH GGZ 

• Inhoud van de functie verder ontwikkelen 

• De kwaliteit van de functie (mede)bewaken 

• De deskundigsbevordering ter hand nemen 

• Invloed uitoefenen op de kwaliteit en inhoud 

van opleidingen 



LV POH GGZ 

• Gesprekspartner zijn voor beleidsmakers 

• Participeren in relevante overlegorganen 

• Ondersteuning bieden aan (nieuwe) collega’s 

• Het ontwikkelen van een nauwe 

samenwerking met huisartsenorganisaties 



LV POH GGZ 

• Het informeren van leden over recente 

ontwikkelingen betreffende de functie 

• Opkomen voor de belangen van POH GGZ 


