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Wijkverpleegkundige GGZ: de verbindende schakel 
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situatie

Spv was wijkverpleegkundige tot medio 1981 

SPV geen hoofdbehandelaar meer 

veranderende cliëntenstroom 

GGZ instellingen die het moeilijk hebben
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Welke kansen ontstaan er door de 
BASISggz 

SPV als POH-GGZ 

SPV terug naar de wijk 

SPV blijft in SGGZ 

pas in GBGGZ als SPV hoofdbehandelaar  kan 
zijn
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SPV als 
Wijkverpleegkundige GGZ

• zelfstandige functie, maar binnen wijkteam 
• in toekomst zelfstandig indiceren en verwijzen? 
• medicatie voorschrijven? 
• eigen contract met zorgverzekeraar 
• te combineren met POH-GGZ functie in 1 persoon

Het zou zomaar kunnen:
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Doel

• het bevorderen van de zelfregie van burgers 

• Geïntegreerd organiseren van basiszorg ( zowel 

AGZ als GGZ) in multidisciplinaire samenwerking in 

wijken en de bewoners als centraal vertrekpunt
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SPV in gebiedsteams: 1e ring of 2e ring 

Wijkteam/ gebiedsteams: richten en inrichten naar wensen van 
bewoners en bestaande voorzieningen 

aansluiten bij zichtbare schakel 

niet voor bewoners maar MET bewoners 

SPV als verbindende schakel naar zorg, de regisseur van ggz zorg in 
de wijk, preventie, toeleiding en nazorg in combinatie met de POH-
GGZ  

collaborative Care, stepped Care en Evidence based 

aantoonbaar sneller en goedkoper

Hoe?
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Wie gaat dat betalen?
• vanuit WMO en K&J gelden 

per 2015
Gemeenten

Zorgverzekeraars • vanuit instellingen 
• AGZ in basispakket per 

2015 
• wijkvplk AGZ eigen contract
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gemeenten gaan uit van 3 soorten netwerken: 
- Sociaal netwerk; bewoners, mantelzorg, 
vrijwilligers 
- Zorg-netwerk; de professionele aanbieder  
- Welzijn-netwerk; club en buurthuis, etc
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zorgverlener 

coördinator/ regisseur 

bondgenoot 

koppelaar 

gids

Rol van:

onderhandelaar 

adviseur 

consultatiegever 

signaleerder
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In de wijk moet gewerkt worden naar presentie en 
niet naar prestatie —>dus geen 
produktiebekostiging. 

Hoofdbehandelaarschap is geen issue 

onafhankelijke positie (geen belangen bij 
instellingen) 

wel een achterland hebben 

Preventie, signalering, allianties

En dit nog:
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