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Achtergrond

• Toenemende hulpvraag bij psychische en 
psychosociale problemen

• Nieuwe structuur Basis GGZ per 1 januari 
2014

• Rol POH-GGZ nog niet 
ingekaderd



Doel
Inzicht geven in de hulpverlening- en 
communicatievaardigheden van de POH-GGZ 
en in hoeverre deze aansluiten bij de 
hulpvragen van patiënten met psychische of 
psychosociale problemen 



Vraagstellingen

1. Welke hulpverlenings- en communicatievaardigheden zet 
de POH-GGZ in tijdens face-to-face contacten met 
patiënten?

a. Hoe ziet de aanpak en het takenpakket van de POH-GGZ 
eruit? 

b. Welke (psychologische en generieke) 
communicatievaardigheden zet de POH-GGZ in tijdens 
het face-to-face contact met patiënten?



Vraagstellingen

2. Hoe beoordelen patiënten de hulpverlening- en 
communicatievaardigheden van de POH-GGZ?

a. Welke verwachtingen en behoeftes hebben patiënten ten 
aanzien van de POH-GGZ en in hoeverre komen deze 
overeen met de daadwerkelijke face-to-face contacten met de 
POH-GGZ?
b. Hoe waarderen patiënten die met de POH-GGZ te maken 
krijgen deze face-to-face contacten? 



Opzet studie

• 20 Praktijkondersteuners GGZ 
• 10 consulten/patiënten per POH-GGZ op video 

opnemen 

• Observatie consulten
• Vragenlijsten



Procedure

• Informatiebrief voor patiënten
• Toestemmingsformulieren
• Eenmalige vragenlijst POH-GGZ
• Vragenlijsten patiënt: voorafgaand en na 

afloop van het consult, (online) na 3 
maanden 

• Individuele video-feedback POHs-GGZ



Opnemen van het consult



Wat doen wij?

• Patiënten uitleggen over onderzoek
• Vragen om toestemming en email-adres
• Eventueel helpen bij vragenlijsten

• Camera klaarzetten, bedienen, bandjes 
verwisselen (na elke 90 min).



Handig om te weten…

• Vanwege privacy:
– Onbemande camera: onderzoeker niet aanwezig 

bij opnamen consult
– Patiënt komt niet of onherkenbaar (met rug) in 

beeld
– Vragenlijsten invullen in spreekkamer, niet 

wachtkamer
• Leesbril is aanwezig 



Wat vragen we van jullie?

• Patiënten vooraf bellen over onderzoek
• Eventueel max. 10 min. vooraf extra 

inplannen
• Opnemen van 10-12 consulten

• Tekenen toestemmingsformulier
• Invullen eenmalige vragenlijst
• Consultvoering zoals gebruikelijk



Observaties



Verwachte resultaten
• Inzicht stand van zaken praktijkvoering 

POH-GGZ

• Bijdragen aan toekomstige opstelling/ 
aanscherping functie- en competentieprofiel

• Inzicht geven in (aanvullende) scholing 
voor de POH-GGZ



Video- feedback

• Twee consulten geselecteerd per POH-GGZ

• Online beveiligde weblink

• Mondelinge of telefonische feedback

• Schriftelijk rapport
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