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“There isn’t

and that’s the problem.”



Inzet POHGGZ-spoed

Zorgvernieuwingsplan 
Haarlem

Voor zorg niet acuut 
maar wel spoed 

Beschrijven  van 
werkwijze

Pilot 3 mnd



Medisch 
ondernemen live Prijsvraag

Onderzoekers
RadboudUMC

ZonMw



ZonMw:
Implementatieplan van POH 
GGZ-Spoed binnen de HAP

“Bieden van goede en accurate GGZ-zorg binnen de huisartsenpost 

bij hulpvragen die niet acuut zijn, maar wel dringende zorg is, door 

het implementeren van een POHGGZ Spoed (met big) binnen 

Huisartsenposten teneinde verward gedrag te voorkomen”.



van start:

• Subsidie van ZonMw

• Meerdere posten, meerdere teams

• Haarlem, Leiden en Rotterdam 

• Van start met pilots



Tevredenheid voor patienten

• Meer dan 80% kan
weekend overbruggen
met medicatie, verwijzing
en advies POH GGZ-spoed

Follow-up volgens POH 
plan

% consulten Leiden 
(n=186)

Inzet crisisdienst 17

Verwijzing naar eigen 
huisarts / POH

32

Verwijzing naar eigen GGZ-
behandelaar

15

Medicatie 20

Advies POH
psycho-educatie; 
medicatieschema; 
bespreken daginvulling, 
afleiding, structuur en 
steunnetwerk; 
ademhalingsoefeningen; 
113

169



• Complexe casussen vragen langere inzet 
HAP

• Spreekuren lopen uit

• Patiënten moeten langer wachten 

• Werkdruk neemt toe

Ervaring: tijdswinst
Bespaart 

HAP-
medewerkers 

veel tijd



• HAP-medewerkers ervaren gesprekken als 
lastig of moeilijk

• Patiënt wordt snel geholpen door 
professional; efficiënt

• Triagisten ervaren dat patiënten minder vaak 
terugbellen

• Minder stigmatiserend dan ‘harde’ GGZ

• Geeft artsen ook meer inzicht in opvolging

Ervaring: GGZ expertise
Mogelijkheid 

tot bieden 
GGZ-

expertise



• Crisisdienst moeilijk bereikbaar, POH 
vormt goede schakel

• POH kan goed uitvragen, inschatting 
maken en evt doorzetten naar CD

• POH heeft vaak netwerk in GGZ, spreekt 
dezelfde taal

• Samenwerking

Ervaring: contact CD
Contact met 
crisisdienst 

gaat 
makkelijker



• POH kan veelbellers goed te 
woord staan, in kaart brengen.

• afspraken maken over bellen

• wijzen op alternatieven

• doorzetten naar betrokken 
zorgverleners

Ervaring: veelbellers

Actie inzetten 
op veelbellers



Kamerbrief over beleidsagenda toekomstbestendige 
acute zorg
Kamerstuk | 03-10-2022
Minister Kuipers (VWS) stuurt de Eerste en Tweede 
Kamer de beleidsagenda over toekomstbestendige 
acute zorg.
Kamerbrief over beleidsagenda toekomstbestendige 
acute zorg (PDF | 60 pagina's | 3,3 MB)

We worden genoemd op BLz 25 en 26!

Laatste ontwikkeling

https://open.overheid.nl/repository/ronl-cdd256b3ce374656933273aed84b611cccce1040/1/pdf/kamerbrief-over-beleidsagenda-toekomstbestendige-acute-zorg.pdf


ondernemersschap
in de zorg

De zorg heeft de creativiteit van ondernemers nu 
juist hard nodig. Zelfde kwaliteit met minder 
mensen vraagt om creatieve ideeën.

Medische wetenschap primaire doel > kennis 
vergaren.

Medisch ondernemersschap > oplossen van een 
probleem.

Belangrijk om zorgondernemers met een creatieve 
oplossing, te ondersteunen met tijd en geld en 
indien gewenst onderzoekers.

Onderzoeker en SPV als een koppel en vraag 
subsidie aan.



“Het zijn niet de sterkste soorten die 

overleven en ook niet de meest 

intelligente. Het is het soort dat het 

beste reageert op veranderingen”.

Charles Darwin



Wil je het 
rapport 

ontvangen? 

Laat je email 
adres achter !

www.inpractica.nl

 

 

  

POH GGZ Spoed op de Huisartsenpost 
 

Resultaten van de implementatie en evaluatie van de inzet van 

een POH GGZ Spoed op verschillende huisartsenposten in 

Nederland ter voorkoming van verward gedrag 

 




