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Agenda

• Ontwikkelingen in de GGZ zorg; het probleem 
• De oplossing: GGZ zorg 2.0
• GGZ in de huisartspraktijk; de rol van de POH GGZ 
• Ervaringen in LRJG met POH GGZ 



Vraag 

1. Wie is POH GGZ en geen SPVer ?

2. Wie werkt er in een solo huisartspraktijk 

3. Wie is tevreden met zijn functie-invulling ?



Het probleem GGZ zorg (1) : groei

• Toename psychiatrische problematiek 
• Institutionalisering van de GGZ zorg
• Beperkte behandelmogelijkheden waardoor toename 

chronische GGZ begeleiding 



Het probleem GGZ zorg (2) : groei

Laagdrempeligheid; alles is bespreekbaar  
Marktwerking; toename aantal professionals 

Psychiatrisering van levensproblemen: 
• echtscheiding 
• arbeidsproblemen
• opvoedingsproblemen 
• burned-out
• zingevingsproblemen   



De GGZ zorg in Nederland 

….is buiten haar oevers getreden…. 



Maatschappelijke achtergronden 

• Individualisering en desocialisering
• Irrealistische verwachtingen t.a.v. 

het leven  
• Gezondheid als een recht;  zorg tot in de hemel
• Informatieoverdaad; Zorg zonder grenzen:  Googleritis
• Vrije markt in de zorg en ontbreken sturingsmechamismen

Idenburg en van Schaik: Diagnose 2025



Het probleem GGZ (3) : de kosten

• Zorgbudget 92 miljard 2014
• GGZ 9% van de totale zorgkosten
• Zorgkosten stijgen jaarlijks met 7%
• Vooral verslavingszorg(20%), stemmingsstoornissen 

(18%) en schizofrenie (18%)

RIVM. Rapportage : Kosten van ziekten in Nederland (2007)
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Wie doet wat : de ijsberg van GGZ zorg

75% niet in zorg

NIVEL, Tweede Nationale Studie

25% 25% Consulteert in de eerstelijn

5% -10% naar gespecialiseerde GGZ zorg



Psychische problematiek in de huisartspraktijk
• 5.1% van alle contact redenen
• 86% van de psychiatrische problematiek door de huisarts

zelf behandeld
• Depressie op plaats 7 in de top 10  
• Incidentie 1000 pat/jaar totaal

P 01 Angstig gevoel 6.9
P 74 Angststoornis 2.1 9.0 
P 03 Down/somber 2.8
P 76 Depressie 7.7 10.5

• 20-30%  van patiënten met chronisch onbegrepen lichamelijke klachten
heeft een depressie of angststoornis

Van de Linden MW et al Tweede Nationale Studie, NIVEL 2004



hulpzoekbesluit

herkenning door huisarts

50%

Doorverwijzing naar GGZ

450.000 gevallen
onherkend en onbehandeld

40% 360.000 gevallen
•behandeld in HA praktijk

72.000 ambulante GGZ8%

2% 18.000 intramurale GGZ

De ijsberg van depressie

Jaarprevalentie major depression: 6 % = 900.000 gevallen



GGZ zorg 2.0; uitgangspunten 

• Adequate triage en diagnostiek 
• Passagere levensproblematiek niet standaard in  GGZ  domein 
• Juiste patient op de juiste plaats, bij voorkeur in eerste lijn 
• Chronische zorg meer naar de eerstelijn   

• Doelmatigheid : kwaliteit en kostenbeheersing 
• Toegangs regulatie; “de voordeur”  
• Invulling van de zorgketen; “de achterdeur” 



GGZ zorg 2.0; herinrichting van de keten 





GGZ zorg 2.0 ; wie doet wat? 
1. Eerstelijns GGZ 

• Triage door de huisarts
• Diagnostiek, voorlichting, begeleiding door POH GGZ

2. Generalistische basis GGZ:   Gerichte therapie door ELP
3. Specialistische GGZ zorg voor complexe problematiek



Praktijkondersteuner GGZ (Wikepedia)



• De praktijkondersteuner GGZ signaleert, diagnosticeert, 
intervenieert en ondersteunt bij psychische problemen in 
samenwerking met de huisarts.[4] De werkzaamheden zijn gericht op 
het helder krijgen van psychische aspecten van 
gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en 
urgentiebepaling (triage), kortdurende begeleiding, psycho-educatie, 
continuïteit van zorg/ casemanagement en preventie.[4]

Praktijkondersteuner GGZ; takenpakket



Praktijkondersteuner GGZ; takenpakket

Verhaak et al.Tijdschr Praktijkondersteuning 2010



Leidsche  Rijn Julius Gezondheidscentra



Organisatie: 
 Vier multidisciplinaire Gezondheidscentra
 35.000 patienten, 24 huisartsen, 13 fysiotherapeuten
 Patientenzorg, zorginnovatie, onderzoek

Doel: 
• Geintegreerd innovatief wijkgericht zorgaanbod
• academische leerwerkomgeving

Leidsche  Rijn Julius Gezondheidscentra







 Kader huisarts GGZ (consulent) 
 Per centrum huisarts met GGZ als aandachtsgebied
 Per centrum POH GGZ capaciteit (0.6-0.8 fte)  

Inrichting GGZ team LRJG 

 Samenwerkingsafspraken regionale psychologen
 Samenwerkingsafspraak regionale psychiater
 E health via mentalshare
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Wijkgezondheidsprofiel Leidsche Rijn 2013
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GGZ Zorggebruik Leidsche Rijn 
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Stroomschema samenwerking;   huisarts

• Formuleert probleem, vermoedelijke diagnose en reden 
voor verwijsvraag naar de POH GGZ (zie punt 2).

• Geeft actuele psychomedicatie aan.
• Inventariseert evt. contacten met andere hulpverleners en 

noteert deze in HIS. 
• Introduceert het bestaan van de POH GGZ bij de patiënt 

en geeft aan wat de patiënt kan verwachten.
• Laat patiënt weten of en wanneer huisarts hem/haar terug 

wil zien.
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Vraag:

• Wie doet psychodiagnostiek  

• Wie doet  medicatiegeleiding

• Wie gebruitk E mental health?



Werkdomein POH GGZ

Psychosociale begeleiding en/of –behandeling
• Aanpassingsproblematiek (levensfase);
• Rouw en verliesverwerking;
• Relatieproblemen: steunende interventies;
• Surmenage en burn-out; Spanningsklachten; 
• Depressie: lichte tot matige klachten;
• Angststoornis: lichte tot matige klachten;
• Patiënt met psychiatrische diagnose en redelijke stabiliteit.



Indicatie voor verwijzen 

• Psychotherapie indien motivatie en ‘groeicapaciteit’ bij patiënt met  
persoonlijkheidsproblemen en/of trauma(’s); 

• Bij een sterk vermoeden van psychiatrisch (niet-gezond) beeld en behoefte 
aan diagnostiek bij patiënt of hulpverlener;

• Bij psychiatrische diagnose en behoefte aan intensieve of specifieke 
behandeling welke niet in de 1e lijn kan worden aangeboden (bijv. ernstige 
angst of depressie) 

• Psychiatrische decompensatie waarbij behandeling 2e lijn nog niet is 
ingezet; 

• Crisis: suïcide risico of acuut gevaar voor patiënt
• Verslavingsproblematiek: o.a. drank, drugs, gokken, seks, gamen, eten. 



Ondersteuning POH GGZ  

• Gebruik van vragenlijsten : 4 DKL, BDI, UCL, MMSE 
• Sociale kaart 
• Structurele intervisie POH GGZ onderling
• Maandelijks GGZ overleg met consulent , huisartsen en 

POH GGZ 
Kwaliteitsprogramma’s 

•Protocol surmenage
•Protocol angst en depressie
•Protocol afbouw antidepressiva
•Protocol afbouw benzodiazepines 
•



Kinderziektes implementatie POH GGZ 

Kleinschaligheid huisartspraktijk
Onbekendheid bij de patient
Wisselend opleidingsniveau 
Werkervaring en achtergrond vaak tweedelijns GGZ

Doel is management GGZ problematiek in de eerstelijn:
• Doel en benadering
• Diagnostiek  (ICPC of DSM?)
• Beschikbare tijd 
• Verslaglegging 



Toekomst takenpakket POH GGZ 

• Begeleiding chronische psychiatrische patienten
• Medicatiebegeleiding 
• Psychotherapie (POH GGZ/psycholoog?)
• Preventie 
• Groepsbegeleiding
• E mental health 



GGZ zorg in 

de eerstelijn

Huisarts en POH GGZ 

Een vertrouwd koppel! 


