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1. Inleiding  
Huisartsen Eemland is een organisatie die in 2017 opgericht is door bijna alle 160 huisartsen in de regio Eemland. 
De huisartsen hebben hun krachten gebundeld met als doel een continue aanbod van kwalitatief hoogstaande 
huisartsgeneeskundige zorg te kunnen blijven bieden in onze regio. Wij geloven namelijk dat de beste zorg voor 
patiënten ontstaat vanuit de samenwerking met elkaar en collega zorgprofessionals en zorginstellingen. We 
werken dan ook nauw samen met verschillende disciplines in de huisartsenpraktijken, in de wijk en in de hele 
regio. De organisatie Huisartsen Eemland ondersteunt de huisartsen bij hun dagelijkse praktijk, bij de 
samenwerking in de eerste- en tweede lijn en ontwikkelt zorgprogramma’s en nascholingen.  

Dit alles onder het motto: Samen Sterker. 

Doelstelling 
Een doelstelling van Huisartsen Eemland is het bewaken van de kwaliteit van zorg, ook op het gebied van GGZ. 
Sinds 2017 werken de aangesloten huisartsenpraktijken met de ICT systemen VitalHealth en Minddistrict. Deze 
systemen bieden de POH-GGZ de kans om consultaties aan te vragen bij GGZ aanbieders, vragenlijsten en e-health 
programma’s aan patiënten aan te bieden. 

Om tot deze doelstelling te komen bieden wij naast de ICT systemen ook een zorgprogramma aan om zo de huisarts 
en de POH-GGZ, hierna te noemen de huisartsenvoorziening, in de regio Eemland, kaders te bieden om zo gunstig 
en efficiënt mogelijke zorg te kunnen bieden aan haar GGZ patiënten.  

In de komende jaren zal het zorgprogramma verder uitgebreid worden met de volgende zorgpaden: 

• EPA (ernstig psychiatrische aandoening); 

• Slapeloosheid; 

• SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) 

 
1 bron: Voorhangbrief POH-GGZ en Generalistische Basis GGZ van ministerie van VWS, 17 mei 2013  

2 bron: presentatie ‘De GGZ in 2014’ van ROS Netwerk en LVG, door Marlene de Regt 
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2. GGZ Zorgprogramma 
2.1  Doelstelling algemeen 
Bijna 50% van de volwassen bevolking krijgt te maken met psychische problemen zoals: depressie, 
ADHD, angststoornissen of burn-out. Uit onderzoek blijkt bovendien dat patiënten met een 
chronische, somatische aandoening een groot risico lopen op het ontwikkelen van psychische 
klachten. Doordat de huisarts samen met de POH-GGZ zorgt voor de opvang, begeleiding en 
behandeling van zijn patiënten met milde tot matig ernstige psychische problemen en stoornissen is 
er een zorgprogramma opgesteld. Dit zorgprogramma biedt handvatten aan de huisarts en zijn POH-
GGZ. Bij dit programma is zoveel mogelijk aangesloten bij de huisartsengeneeskundige aanpak van 
patiënten met psychische problemen, dus patiënt en klachtgericht.  
 

Doel van het zorgprogramma GGZ regio Eemland is om de rol van de huisarts en de POH-GGZ, hierna 

te noemen de huisartsenvoorziening, in de regio Eemland, kaders te bieden om zo gunstig en 

efficiënt mogelijke zorg te kunnen bieden aan haar GGZ patiënten.  

Dit zorgprogramma richt zich niet alleen op de huisartsenvoorziening , maar op het totale netwerk 

van zorgaanbieders voor mensen met psychisch,  psychosociale en psychiatrische  problemen van 0-

100 jaar. Door samenwerking en heldere afspraken tussen  de verschillende hulpverleners binnen de 

GGZ keten Eemland kan de zorg aan patiënten met psychische problematiek worden verbeterd. Denk 

hierbij aan afspraken over consultaties of deelname aan de sociale kaart.  Doel hiervan is dat de 

patiënt zo snel mogelijk op de juiste plek door de juiste hulpverlener wordt geholpen zodat patiënten 

zo snel mogelijk herstellen.  

 

De doelstelling van het zorgprogramma GGZ Eemland laat concreet vertaald de volgende items 

zien: 

• Het meer benutten van de consultatie module 
• Toename gebruik van de e-health  
• Verbinden van alle netwerkpartners 
• Het opstellen van een sociale kaart, Eemvitaal 
• Het implementeren  van een zorgpad voor EPA patiënten uitwerking in 2017-2018 
• Vormgeven aan de functie POH-GGZ jeugd 

 

 

2.2  POH-GGZ in de huisartsenpraktijk  
De huisarts zorgt voor direct toegankelijke begeleiding en behandeling van patiënten met de meest 

voorkomende psychische problemen en (milde) stoornissen. De POH-GGZ speelt hierbij een 

belangrijke rol. De huisarts heeft de poortwachtersrol en beoordeelt, samen met de POH-GGZ, welke 

patiënten in aanmerking komen voor een verwijzing naar de generalistische basis GGZ (GBGGZ) of de 

gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Bij vragen met een sociaal- maatschappelijk karakter verwijst de 

huisarts de patiënt naar de nulde lijn, bijvoorbeeld het wijkteam. 
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2.2.1. Rol van de huisarts 

rol  Toelichting 

Hoofdbehandelaar • In de huisartsenzorg is de huisarts hoofdbehandelaar van de 
patiënten die binnen de huisartsenpraktijk worden behandeld 
voor psychische problematiek. De POH-GGZ werkt onder 
verantwoordelijkheid van de huisarts.  

• De huisarts kan geen hoofdbehandelaar zijn in de SGGZ , wel 
medebehandelaar. 

Medebehandelaar In de volgende situaties is de huisarts medebehandelaar van patiënten die 
in behandeling zijn van de GBGGZ:  

• De patiënt krijgt medicatie voorgeschreven door de huisarts;  

• De patiënt wordt in verband met een crisissituatie beoordeeld 
door de huisarts. 

Poortwachter De huisarts is bij uitstek in staat tot het maken van een goede eerste 
inschatting van klachten en het benodigde vervolgtraject. De huisarts kent 
de patiënt en zijn voorgeschiedenis, biedt generalistische zorg en kan 
daarmee de relatie tussen somatische en psychische klachten inschatten. 

• De huisarts maakt een inschatting van de klachten en behandelt 
de patiënt indien mogelijk binnen de huisartsenzorg. De huisarts 
behandelt de patiënt zelf of verwijst door naar de POH-GGZ.  

• Huisarts schrijft altijd in HIS of VitalHealth het doel en 
voorgestelde beleid op van de verwijzing naar de POH-GGZ.  

➢  Hulpvraagprobleemverheldering 
➢ Zoeken naar een goed verwijsadres 
➢ Behandeling  

• Naarmate de ernst, risico’s en complexiteit van de klachten 
toenemen, zal de huisarts of POH-GGZ een inschatting maken of 
verwijzing naar de basis of gespecialiseerde GGZ noodzakeli jk is. 

bron: Noti tie ‘aanbod huisartsenzorg voor patiënten met psychische problematiek’. LHV 2014 
 

2.2.2 Rol van de POH-GGZ  
De functie POH-GGZ biedt zorginhoudelijke ondersteuning van de huisartsenzorg aan alle patiënten 

met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard. De POH-GGZ 

hebben verschillende achtergronden en competenties, zoals maatschappelijk werker, SPV,  of 

psycholoog ( HBO of universitair). De POH-GGZ werkt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts.  

De omstandigheden waaronder de POH-GGZ werkt zijn bij de huisartsenvoorziening op verschillende 

manieren georganiseerd.   

Binnen de functie POH-GGZ vallen de volgende werkzaamheden:  

• Patiëntgebonden activiteiten (ongeveer 75% van de werkzaamheden);  
• indirect-en niet-patiëntgebonden activiteiten (ongeveer 25% van de werkzaamheden). 
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Zorgactiviteit  Toelichting 

Patiëntgebonden activiteiten 

Probleemverheldering en 

uitvoeren van 

screeningsdiagnostiek 

Nader analyseren en uitdiepen van psychische, (psycho)sociale en  

(psycho)somatische klachten, de oorzaken hiervan, de weerbaarheid  en 

het probleemoplossend vermogen van de patiënt. 

Een gezamenlijke probleemdefinitie formuleren en daarbij een 

behandelaanpak  voor vervolgbeleid.  

Opstellen en bespreken van 

een vervolgadvies 

Vervolgadvies m.b.t. diagnostiek of behandeling buiten de 

huisartsenzorg. Vaak i.o.m. huisarts. 

Geven van psycho-educatie Geven van voorlichting en verstrekken van informatie aan de patiënt 

over klachten of een stoornis, de oorzaken en mogelijke oplossingen. 

Daarnaast het geven van adviezen m.b.t. dagstructuur en planning.  

Begeleiden / ondersteunen 

van zelfmanagement 

Bijv. beantwoorden van vragen, bespreken van vorderingen of mogelijke 

aanpassingen van de begeleiding. Hieronder valt ook de begeleiding van 

 e-health trajecten via Minddistrict. Zie hoofdstuk 4. 

Overige begeleiding Begeleiding in geval van:  

• overbruggen van een wachttijd;  

• terugverwijzing vanuit de SGGZ of BGGZ;  

• afgebroken behandeling elders;  
• stabiele chronische patiënt die geen intensieve begeleiding nodig 

heeft; 

• oog hebben voor re-integratie. 

Kortdurende Behandeling  Bij patiënten met psychische klachten is vaak geen sprake van een 

psychische ziekte maar van een vastlopen in het functioneren als gevolg 

van psychosociale problematiek.  

• Begeleide zelfhulp 

• Psychologische en psychosociale behandeling 

• Terugvalpreventie 

• Re-integratie 

Geïndiceerde preventie Het doel van geïndiceerde preventie is het voorkomen van het ontstaan 
van een psychische ziekte of verdere gezondheidsschade bij een 
risicopatiënt. De POH-GGZ richt zich onder andere op depressieve 
klachten, angstklachten en alcoholproblematiek. 

Zorg gerelateerde begeleiding Richt zich op patiënten met een (chronische) psychische ziekte of één of 
meerdere gezondheidsproblemen. Deze begeleiding heeft tot doel:  

• begeleiden en ondersteunen bij zelfredzaamheid;  

• ziektelast reduceren;  
• verergering op tijd signaleren c.q. voorkomen.   

Dit kan ook betrekking hebben op somatische co-morbiditeit. 

Terugvalpreventie Handelingen gericht op het voorkómen van terugkeer van de klachten 
en/of vroeg herkennen daarvan door de patiënt zelf.  
Terugvalpreventie vormt vaak de laatste fase van de behandeling. 

Indirect- en niet-patiëntgebonden activiteiten 

Indirect patiëntgebonden 
activiteiten die wél  praktijk 
gebonden zijn 

Onder andere:  
• overleg met verantwoordelijke huisarts;  
• overleg met het netwerk van de patiënt;  
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2.2.3 Overleg huisarts en POH-GGZ  

In de volgende situaties wordt de huisarts actief geïnformeerd door de POH-GGZ:  

• De POH-GGZ wil een consultatie aanvragen; 

• De POH-GGZ vermoedt dat er medicatie moet worden voorgeschreven; 
• Een patiënt voldoet niet meer de voorwaarden voor behandeling in de huisartsenpraktijk. Dit 

komt voor in de volgende situaties: bij toename complexiteit, bij toename klachten of 
uitblijven van verbetering;   

• Na screening en triage is een vermoeden van DSM-benoemde stoornis naar voren gekomen 
die te zwaar is om in de huisartsenpraktijk te behandelen en patiënt moet worden 
doorverwezen; 

• Gesignaleerde problemen bij kinderen/ naastbetrokken.  
  

• overleg met een betrokken professional over een 
patiënt;  

• registratie. 

Niet- patiëntgebonden 
activiteiten die wel  praktijk 
gebonden zijn 

Onder andere:  
• op de hoogte zijn en blijven van het aanwezige hulpaanbod in de 

omgeving/regio op het gebied van GGZ (sociale kaart); 
• actief opbouwen en onderhouden van netwerkcontacten. 
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3. Opbouw Zorgprogramma 
Het zorgprogramma GGZ gaat uit van het principe van stepped care waarin zorg op maat voorop 
staat. Dit wil zeggen dat er gekozen wordt voor de minst intensieve en meest passende behandeling. 
Het schema hieronder geeft een overzicht van de zorg binnen het zorgprogramma GGZ. In de 
volgende paragrafen wordt de zorg verder toegelicht. 
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3.1 Fase 0: Signalering 
(vroeg)Signalering gaat over het tijdig oppikken van signalen die kunnen duiden op psychische 
problemen. Het doel is het voorkómen van (en verergering van) psychische problematiek. Preventie 
binnen de GGZ is een taak van de huisarts en de POH-GGZ. De huisarts vormt de poortwachter voor 
de GGZ en kan bij contacten met de patiënt preventief naar de geestelijke gezondheid kijken. De 
POH-somatiek, maatschappelijk werk, thuiszorg en paramedici hebben ook een taak in de signalering 
van psychische problemen en verwijzen zo nodig naar de huisarts voor verdere analyse. Bij 
vermoeden van psychische klachten kan de wijkverpleegkundige, maatschappelijk werk, sociaal 
wijkteam of de POH-somatiek de patiënt adviseren een afspraak bij de huisarts te maken. De 
zorgverlener kan (na toestemming van de patiënt) ook zelf contact opnemen met huisarts.  
 

3.2 Fase 1: Probleemverheldering en triage 
Wanneer er een vermoeden is ontstaan van psychische problemen start fase 1 van het 
zorgprogramma GGZ. Het doel van fase 1 is door middel van screening en triage de klachten van de 
patiënt in beeld te brengen en te verhelderen en de hulpvraag van patiënt duidelijk te krijgen, om 
vervolgens de gepaste zorg te bepalen. 
 

3.2.1 Module 1a: Probleemverheldering 
Doel van de zorgverlening in deze module is een beeld vormen van de klachten, oorzaken, coping  en 
zelfredzaamheid van de patiënt. De problemen worden vanuit verschillende invalshoeken belicht 
(onder andere wonen, werk, inkomen, welzijn en familie). 
 
De zorgverlening in Module 1a bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

Onderdeel Zorgverlening Zorgverlener 

Probleem 
verheldering 

1. Wat is er gebeurd? Exploreren vanuit 
gemeende interesse en 
empathie 

2. Wat is je kwetsbaarheid en weerbaarheid? In termen van 
dimensionale variatie, 
omgevingsreactiviteit, 
impact van symptomen 
op elkaar en relatie met 
psychische functies 

3. Waar wil je naar toe? Focus op de fase van 
adaptatie en 
zelfmanagement 

4. Wat heb je nodig? Zorgbehoefte 

Bron: van Os, De DSM -5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ. Diagnosis Uitgevers, Leusden 2014   
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3.2.2 Module 1b: Triage 
Doel van de zorgverlening in module 1b is te komen tot een voorlopige beschrijving van de 
klachten en zo nodig een gepaste verwijzing.  
 
De zorgverlening in Module 2 bestaat uit de volgende onderdelen: 

Onderdeel Zorgverlening Zorgverlener 

Screening Afnemen van de 4-DKL/ SCEGS screeningslijst, of andere lijsten die te 
vinden zijn in VitalHealth, tenzij dit geen aanvullende informatie 
geeft voor de triage. Afhankelijk van de klachten wordt de screening 
aangevuld met specifieke lijsten, zoals de AQ of de KOOIJ 
vragenlijsten.  

HA/POH-GGZ 

Werkhypothese Resultaten uit de screeningslijsten en het onderdeel 
‘Probleemverheldering’, koppelen aan een beschrijving 
van klachten en hulpvraag  of een werkhypothese (dit kan een 
vermoeden van een DSM diagnose zijn). 

HA/POH-GGZ 

Verwijzing Op basis van de werkhypothese (dit kan een voorlopige diagnose 
zijn) komen tot een gepast hulpaanbod met behulp van de vijf 
verwijscriteria: 
1. Is er sprake van een vermoeden van een DSM stoornis? 
2. Wat is de ernst van de stoornis? 
3. Wat is het risico dat de patiënt loopt? 
4. Hoe complex zijn de klachten? 
5. Wat is het beloop van de klachten? 
Voor verwijzing zie verwijsmodel hieronder.  
 
Aan de hand van de sociale kaart “Eemvitaal”, wordt bekeken naar 
welke organisatie verwezen kan worden binnen de regio. 

HA/POH-GGZ 

* Nadrukkelijk is het niet de bedoeling om naar aanleiding van de uitslag van screeningslijsten een diagnose te stellen.  
Het screeningsinstrument is een hulpmiddel in het verhelderen van de klacht. 
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Verwijsmodel  
Patiënten worden op basis van vijf verwijscriteria verwezen door de huisarts volgens  onderstaand 
verwijsmodel. In bijlage 1 vindt u een toelichting op het schema en in bijlage 2 worden de 
verwijscriteria verder toegelicht. 

 
Bron: www.invoeringbasisggz.nl  

Er hoeft door huisarts of POH-GGZ geen keuze gemaakt te worden tussen het product kort, middel of intensief.   
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3.3 Fase 2: Behandeling 
In Fase 2 wordt de patiënt behandeld in de huisartsenpraktijk. De behandeling wordt ingezet op basis 
van de conclusies uit Module 1a en 1b. Behandeling in de GBGGZ of SGGZ valt buiten het 
zorgprogramma. 
 

3.3.1 Module 2: Behandeling in de huisartsenpraktijk 
Indien de patiënt voldoet aan één van de volgende voorwaarden wordt deze behandeld in  
de huisartsenzorg: 

1. geen vermoeden van DSM-benoemde stoornis; 
2. vermoeden DSM-benoemde stoornis: 

• met lichte of subklinische ernst, (zegt ook NHG) 

• laag risico, (zegt ook NHG) 

• complexiteit laag of afwezig, 

• duur (beloop) van de symptomen, beantwoordt (nog) niet aan de criteria uit de richtlijn v oor  
het betreffende ziektebeeld; 
3. stabiele chronische problematiek, niet crisisgevoelig en met een laag risico; 

 
Zorgpaden 
Het zorgpad EPA (Ernstig Psychiatrische Aandoening) zal in 2018 aan het zorgprogramma worden 
toegevoegd. 
 

3.4 Fase 3: Chronische zorg 
Chronische zorg wordt verleend aan patiënten met een chronische psychische aandoening. Hiervoor 

gelden de volgende voorwaarden3: 

• De huisarts gaat expliciet akkoord met de overname van de behandeling 

• Er is een goede afstemming en samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en de SGGZ 

• De patiënt is stabiel   

 

 

3 bron: ‘NHG/LHV-standpunt geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenzorg’, ‘GGZ in de huisartsenpraktijk’.  
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4. Behandeling 
4.1 Individueel behandelplan  
Voor iedere patiënt wordt een gezamenlijke probleemdefinitie en behandelaanpak geformuleerd.  
Dit heeft de volgende doelen: 

• de patiënt krijgt meer inzicht in de problematiek en de eigen rol daarin;  

• de zorg is patiëntgericht waardoor de therapietrouw toeneemt; 
• het werken met een gezamenlijk opgestelde probleemdefinitie en aanpak nodigt de patiënt uit tot 

meedenken, vragen stellen en rapporteren. 

 

4.2  Stap 1: Basisinterventies 
4.2.1  Psycho-educatie 

Psycho-educatie is een basisinterventie die bij alle patiënten wordt uitgevoerd, ongeacht de ernst 

van de aandoening of co-morbiditeit. Er wordt uitleg gegeven over de klachten, de mogelijke 

oorzaken en de mogelijke in stand houdende factoren. Daarnaast worden er individuele adviezen 

gegeven die een gezonde leefstijl bevorderen. De informatie is afgestemd op de kennis en 

belevingswereld van de patiënt en zijn naasten. Het kan gaan om mondelinge en/of schriftelijke 

informatie. Betrouwbare voorlichting is te vinden op Thuisarts.nl of Psychischegezondheid.nl 

4.2.2  advisering 

 

4.2.3 Leefstijladvies  

In de onderstaande tabel wordt een beschrijving gegeven van de zorgverlening bij leefstijladvies. Op 

https://www.thuisarts.nl/gezonde-levensstijl/ik-wil-gezond-bewegen is informatie beschikbaar over 

leefstijl, gezond eten, bewegen en stress verminderen.   

Zorgverlening  Toelichting 

Doel Dagstructurering 

Methode • adviseren om een plan op te stellen voor dagstructurering met vaste tijden voor 
opstaan, naar bed gaan en maaltijden en andere activiteiten zoals werk; 

• bij werkverzuim of disfunctioneren op het werk: advies om contact op te nemen met 
bedrijfsarts; 

• aandacht besteden aan de balans tussen plichten en plezierige activiteiten; 

• stimuleren om zelf na te denken over oplossingen; 

• advies om dagelijks naar buiten te gaan, gezond  te eten en sociale activiteiten te 

onderhouden. 

https://www.thuisarts.nl/gezonde-levensstijl/ik-wil-gezond-bewegen
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4.3  Stap 2: Begeleide zelfhulp 
4.3.1 E-health  

Met de term e-health wordt bedoeld: het gebruik van ICT om gezondheid en gezondheidszorg te 

ondersteunen en/of verbeteren. Hieronder vallen o.a. online behandelprogramma’s, zelfregistratie’s 

en online trainingen.   

4.3.1.1 Doelgroep 
E-health is geschikt indien er bij een patiënt sprake is van lichte ggz problematiek, de patiënt het 

vermogen heeft (semi) zelfstandig de problematiek aan te pakken en toegang heeft tot een 

smartphone, een tablet of een computer.  

4.3.1.2 Methodiek 

Binnen het zorgprogramma GGZ is gekozen voor e-health programma’s van Minddistrict. Minddistrict 

wordt ook gebruikt door GGZ Centraal (een belangrijke samenwerkingspartner in de regio), wat 

maakt dat de samenwerking ook hier verstevigd wordt. Momenteel wordt er gebruik gemaakt van 

trainingen, modules en dagboeken. Er zijn programma’s die kunnen worden ingezet voor kinderen, 

jongeren, volwassenen en ouderen met psychische klachten. Er zijn verschillende trainingen, 

modules en dagboeken beschikbaar, gericht op verschillende psychische klachten. De e-health 

programma’s van Minddistrict zijn evidence based. Het aanbod van e-health wordt continu 

gemonitord en daar waar nodig aangepast.  

 

E-health kan tijdens de behandeling zowel leidend, aanvullend als ondersteunend worden toegepast.  

De e-health programma’s worden zoveel mogelijk blended aangeboden, dat wil zeggen met face-to-

face begeleiding en ondersteuning van de POH-GGZ of huisarts. Er is regelmatig contact om de 

vorderingen en obstakels te bespreken en om de patiënt te motiveren. Zie bijlage 3 voor  het 

behandelprotocol e-health, (waarin e-health leidend wordt toegepast). Daar waar tussentijdse face-

to-face gesprekken niet gewenst of mogelijk zijn is er middels e-health de mogelijkheid om de patiënt 

online te begeleiden. In dit geval zal er gebruikt gemaakt worden van de online feedbackmomenten.  

4.3.2  Andere mogelijkheden zelfhulp  

Zelfhulp kan ook bestaan uit bibliotherapie of een groepscursus. De patiënt neemt zelfstandig het 

beschikbare cursusmateriaal door. De begeleiding bestaat uit het beantwoorden van vragen en 

bespreken van de voortgang. Groepscursus worden gegeven door bijvoorbeeld Welzi n, POH-GGZ of 

het sociale team/wijkteam.  

Zorgverlening           Toelichting 

Doel Leefstijladvies (zie ook modules in Minddistrict welke hiervoor ingezet kunnen 

worden)  

Methode • adviezen over bewegen en sporten: 

• bewegen geleidelijk opbouwen; 

• inspanning vervolgens geleidelijk uitbreiden;  
• beweging kiezen die  bij patiënt past; 

• houd het bewegen vol; 

• adviezen over gezonde voeding en alcoholgebruik; 

• ontspanningsoefeningen; 

• yoga of andere ontspanningstechnieken; 

• muziek luisteren. 
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4.4. Stap 3: Kortdurende begeleiding 
Kortdurende begeleiding wordt ingezet op basis van de zorgbehoefte van de patiënt. Het betreft 

vooral het gebruik van behandelprincipes en technieken en niet een volledig gestructureerde 

behandeling.  De gekozen vorm hangt af van de persoonlijkheid en problematiek van de patiënt en 

de kennis en ervaring van de huisarts/POH-GGZ.  

Inhoud zorgverlening    

Doel Verminderen van psychische klachten en versterken van zelfredzaamheid.  

Methode Counseling en gesprekstechnieken uit de cognitieve gedragstherapie, problem solving 

treatment, motiverende gespreksvoering, oplossingsgerichte therapie  of behandeling 

volgens KOP-model.  

Door POH-GGZ 

 

4.5 Stap 4: Farmacotherapie 
Deze paragraaf wordt verder uitgewerkt in 2018 

4.6  Terugvalpreventie  
Met de patiënt wordt besproken welke signalen op een terugval kunnen wijzen en hoe daar 

zelfstandig en adequaat op te reageren. Er kan een signaleringsplan worden opgesteld waarin 

alarmsignalen, valkuilen en aangeleerde zelfhulpmethodieken worden vastgelegd. De module die 

patiënt in Minddistrict heeft doorlopen blijft voor patiënt toegankelijk zodat hier door patiënt, 

binnen het jaar, ook op terug gegrepen kan worden.  
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5. Samenwerking in de keten 
In dit hoofdstuk staan algemene afspraken rondom de samenwerking van partners in het GGZ –

netwerk in de regio Eemland. Afspraken voor specifieke patiëntengroepen (angst, depressie, 

chronische patiënt) zijn op dit moment nog niet gemaakt. HE Zorg heeft 

samenwerkingsovereenkomsten gesloten met bestaande samenwerkingspartners uit wijk/regio. 

Dit zorgt voor laagdrempelige consultatie in de buurt.  

 

5.1  Generalistische basis GGZ, GBGGZ,  en Gespecialiseerde GGZ, SGGZ 

5.1.1  Generalistische basis GGZ 
In de generalistische basis GGZ (GBGGZ) worden mensen behandeld met lichte tot matige, niet 

complexe problematiek. Deze zorg is alleen na verwijzing van de huisarts toegankelijk. Indien de 

huisarts op wijk- of dorpsniveau een netwerk opgebouwd heeft waarin ook een of meerdere 

psychologen participeren, dan zal de huisarts vaak hiernaar verwijzen. 

 

5.1.2 Gespecialiseerde GGZ 
In de gespecialiseerde GGZ (SGGZ) worden mensen behandeld met ernstige psychische 

problemen, waarbij complexe behandeling nodig is met een zwaar beroep op specialistische 

kennis. Ambulante behandeling (in de wijk) is het uitgangspunt, klinische behandeling alleen als 

het onontkoombaar is. Deze zorg is alleen na verwijzing door de huisarts toegankelijk. In bijlage 4 

een lijst van mogelijke hoofdbehandelaars voor de SGGZ.  

 

5.1.3 Consultatie 

De huisarts of POH-GGZ kan consultatie of advies vragen van een specialist van de GBGGZ of de 

SGGZ. HE Zorg heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met een psychiater van 

SymforaMeander, een psychiater van GGZ centraal, een ouderen psychiater, een verslavingsarts 

van Jellinek, psychotherapeuten, psychologen en kind en jeugd psychologen. 

Afspraken over consultatie 

Doel Ondersteuning van de huisarts of POH-GGZ bij de zorg aan de patiënt met 

GGZ klachten.  

Vormen • face-to-face consultatie;  

• e-mail consultatie (via de beveiligde omgeving van VitalHealth);  

• telefonische consultatie; 

• multidisciplinair overleg/casuïstiek bespreking.  

Indicatie • advies vervolgtraject; 

• advies t.a.v. omgaan patiënt; 

• periodiek advies t.a.v. terugvalpreventie; 

• medicatie-advies (alleen door psychiater of kaderarts); 

• diagnostische vragen; 

• advies over verdere aanpak bij stagnatie van de behandeling. 

• beoordeling wilsbekwaamheid (alleen door psychiater). 
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Communicatie 

vanuit POH-GGZ/ 

huisarts 

• de POH-GGZ of huisarts stelt een duidelijke consultatievraag; 

• de POH-GGZ of huisarts voorziet de consulent voorafgaand aan het consult 
van relevante voorgeschiedenis, een heldere hulpvraag en uitkomsten van 

eventuele ingezette screening en medicatiegebruik. Deze gegevens zijn 

voor consultent makkelijk terug te vinden binnen de beveiligde omgeving 

van VitalHealth.  

Reactietermijn • De consultatie wordt binnen 14  werkdagen na ontvangst van het verzoek 
uitgevoerd door de consulent en vindt er een schriftelijke terugkoppeling, 
in het SOEP van VitalHealth, plaats richting de huisarts en/of POH-GGZ. Pas 
na schriftelijk terug gerapporteerd te hebben kan de consultatie worden 
uitbetaald. 

• Indien een consulent een wachttijd heeft welke langer is dan de hierboven 

gegeven periodes, geeft de consulent dit vooraf aan bij de huisarts of POH-

GGZ. De huisarts of POH-GGZ kan vervolgens besluiten een andere 

consulent te raadplegen.  

Beroepsgroep Huisartsen kunnen voor patiënten met GGZ-problematiek consultatie 
aanvragen bij een:  
 •  Psychiater  

 •  Psychotherapeut  

 •  (eerstelijns) GZ-psycholoog  
 •  Klinische psycholoog  

 •  Kaderarts GGZ 

Hoofdbehandelaar  Een GGZ-specialist wordt eenmalig of kortdurend ingeschakeld voor een 
consultatie. De huisarts blijft de hoofdbehandelaar van de patiënt en bepaalt 
het vervolgbeleid. 

 

5.1.4. Verwijzing  

Afspraken over verwijzing voor diagnostiek/behandeling 
Doorverwijzen 
 

 

In samenwerking met de MCCE zijn verwijsafspraken opgesteld geldend 
voor huisartsen, psychiaters en andere GGZ aanbieders. 

Communicatie 
vanuit de huisarts 

De huisarts maakt een verwijsdocument waarop naast de praktijkgegevens 
ook de persoonlijke AGB-code is vermeld. De POH-GGZ kan voorbereiden, 
de huisarts ondertekent. 

1. Het verwijsdocument bevat de volgende patiëntgegevens*: 
- Omschrijving problematiek (reden verwijzing) 
- Vraagstelling 
- Relevante voorgeschiedenis 
- Medicatieoverzicht 
- Andere betrokken hulpverleners 

2. Aangeven verwijzing naar de generalistische basis GGZ (GBGGZ) of 
specialistische GGZ (SGGZ). 

3. Beschrijving of er sprake is van een hoge mate van complexiteit.  
4. Beschrijving of er sprake is van een hoog risico. 
5. Aangeven of er op basis van bovenstaande wel/geen vermoeden is 

op een DSM-IV diagnose, namelijk: …. (vrije tekst of ICPC 
codering). 

6. Facultatief 
- Beschrijving van ernst: subklinisch,/licht/matig/ernstig 



 

16 GGZ Zorgprogramma HE Zorg 2017 

 

- Beschrijving van het beloop 
- Beschrijving van zorgzwaarte inschatting: 

kort/middel/intensief/chronisch 
7. Bij verwijzing van jeugd/kinderen gewenste extra vermelding: 

- Is er sprake van scheiding? 
- Wie heeft ouderlijk gezag? 
- Is van beide ouders toestemming verkregen voor verwijzing 

(nodig voor behandeling)? 
8. Eventueel bijvoegen: uitslag van gebruikte screeningsdocumenten 

zoals 4DKL, SCEGS, 5shot/Audit, GDS. 

Communicatie 
vanuit de GBGGZ of 
SGGZ 

(Terug)verwijzing naar de huisarts geschiedt bij einde behandeling. 
 
Het terugverwijzingsdocument bevat tenminste de volgende gegevens: 

- Omschrijving problematiek (reden verwijzing). 
- Rapportage met behandelverloop, geleverde zorg (zwaarte) en 

duur. 
- Verslag van aanvullend onderzoek. 
- Conclusie/DSM-IV diagnose. 
- Advies voor vervolg. 
- Medicatie-advies en bijhorende controle. 
- Eventueel advies voor doorverwijzing voor vervolgbehandeling 

en het bedoelde echelon. 
- Tussentijdse rapportage: 

 Tenminste bij intake behandelingstraject. 

 Tenminste jaarlijks. 
*MCCE werkafspraken.  

5.2 Eemvitaal 
Binnen de regio is veel specifieke kennis en expertise in zowel de GBGGZ en als de SGGZ. Een huisarts 

of POH-GGZ zal de (juiste) GGZ aanbieder eenvoudig moeten kunnen vinden voor de specifieke 

psychische klachten van een patiënt. Om dit te realiseren is er een sociale kaart ontwikkelt, 

Eemvitaal. Eemvitaal is een digitale omgeving waarin een zo compleet mogelijk aanbod wordt 

weergegeven van GGZ aanbieders. Hierin worden onder andere de expertise en wachtlijst 

aangegeven. Eemvitaal kan door de huisarts, POH-GGZ of de patiënt zelf gebruikt worden. Het doel 

hiervan is dat de patiënt zo snel mogelijk op de juiste plek door de juiste hulpverlener wordt 

geholpen.   

5.3 Praktijk gebonden MDO 
Type overleg Beschrijving 

Overleg  

POH-GGZ – huisarts 

Tweewekelijks overleg tussen huisarts en POH-GGZ, met regelmatig 

casuïstiekbespreking, evaluatie- en feedbackgesprekken, dagelijkse begeleiding. 

MDO GGZ Gestructureerd multidisciplinair overleg met minimaal huisarts, maatschappelijk 

werk en eerstelijns psycholoog. 

 

5.4 Wijkteams en het algemeen maatschappelijk werk 

Begeleiding bij psychosociale problemen kan door de POH-GGZ zelf opgepakt worden, of de POH-

GGZ / huisarts kan doorverwijzen naar algemeen maatschappelijk werk (AMW) of het wijkteam als 

deze aanwezig is. In sommige wijkteams neemt een POH-GGZ deel aan het team, deze uren vallen 
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buiten het zorgprogramma GGZ. AMW/wijkteam is bij uitstek geschikt voor patiënten met 

verschillende soorten problemen die met elkaar verweven zijn. 

AMW/wijkteam begeleidt patiënten met de volgende problemen: 

• problemen bij opvoeding; 

• overbelasting in gezinssituatie 

• sociaal-materiele problemen zoals financiënof huisvesting. 

• ernstige psychiatrische aandoening  
 

AMW biedt de volgende mogelijkheden: 

• individuele begeleiding; 

• gespreksgroepen; 

• gezinsbegeleiding; 

• trainingen en cursussen. 

 

5.5 Care manager 
Wanneer er verschillende zorgverleners betrokken zijn, is het van belang om overzicht te houden. De 
care-manager bewaakt het zorgproces en houdt de betrokken zorgverleners op de hoogte van 
ontwikkelingen. Indien een patiënt niet opknapt zal de care-manager het initiatief nemen om een 
voorstel te doen voor vervolgbehandeling of consultatie. De huisarts en de patiënt stemmen af wie 
de care-manager is. in de huisartsenpraktijk zal dit met name de POH-GGZ zijn. De care-manager zal 
altijd toestemming moeten vragen aan de patiënt wanneer hij/zij wil overleggen/afstemmen met 
andere zorgverleners. 
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6. Organisatie 
 

6.1 Randvoorwaarden 
6.1.1. Werktijden en werkruimte POH-GGZ 

Over het algemeen is de huisarts verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid en het handelen van 

de POH-GGZ. Het is wenselijk dat de POH-GGZ werkzaam is in de huisartspraktijk. In dit 

zorgprogramma wordt een richtlijn afgegeven omtrent het inrichten van het spreekuur van de POH-

GGZ.  Richtlijn voor een eerste gesprek is 45 minuten en voor een vervolggesprek 30 minuten. 

Indicatie van het aantal contacten per dag is acht. Er dient voldoende tijd beschikbaar te zijn om e-

health te kunnen inzetten. Deze e-health contacten kunnen gedeclareerd worden onder een E- 

consult.  

 

6.1.2  Kwaliteitseisen zorgprofessionals 
De POH-GGZ is geschoold op HBO niveau. Zie tabel voor de kwaliteitseisen van de POH-GGZ 

Zorgprofessional Kwaliteitseisen 
POH-GGZ • Is in het bezit van een diploma op minimaal HBO niveau van één van 

de volgende opleidingen:  

• Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV);  

• HBO maatschappelijk werk; 

• Universitaire masteropleiding psychologie; 

• HBO-V met GGZ specialisatie; 

• Verpleegkundigspecialist GGZ;  

• HBO toegepaste psychologie; 

• B-verpleegkundige én scholing POH-GGZ bij een Nederlandse 
Hogeschool.  

• De opleiding ‘Praktijkondersteuner GGZ eerste lijn’ is wenselijk. 
• Relevante werkervaring is wenselijk. 
• Neemt deel in deskundigheid bevorderende activiteiten zoals 

nascholingen, intervisiebijeenkomsten en regionale 
netwerkbijeenkomsten. 

• Beschikt over competenties/deskundigheid op het gebied van: 
psychische, psychosociale en psychiatrische problemen/aandoeningen, 
psychopathologie; 

➢ ontwikkelingen op het terrein van de generalistische eerstelijns 
GGZ; 

➢ bekend met de (organisatie van de) eerstelijns en 
tweedelijnszorg op het gebied van GGZ; 

➢ bekend met en inzicht in de (organisatie van) aanpalende 
voorzieningen op het gebied van preventie; 

➢ kwaliteitsontwikkelingen in de GGZ en deze in de praktijk te 
kunnen implementeren; 

➢ ICT (monitoring en aanleveren beleidsinformatie); 
➢ Adviserende en coördinerende kwaliteiten; 
➢ netwerken en samenwerkingsvaardigheden. 
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6.1.3  ICT 

Er wordt gebruik gemaakt van de ICT systeem zoals HE Zorg deze heeft ingericht. Dit zijn de ICT 

systemen VitalHealth en Minddistrict.  

VitalHealth is een keten informatie systeem (KIS) en bevat onder andere een GGZ module. De GGZ 

module is zo ingericht dat deze zowel screening als consultregistratie als consultatie en verwijzing als 

praktijkmanagement ondersteund. 

Mindistrict levert gerenommeerde e-health programma’s aan. 

6.2 Informeren en toestemming patiënten 

Voordat een patiënt kan deelnemen aan het GGZ zorgprogramma, moet hij geïnformeerd worden 

over de inhoud van het zorgprogramma.  

Daarnaast moet hij toestemming geven voor: 

• deelname aan het zorgprogramma; 

• digitale gegevensuitwisseling (Opt-in). 

 

6.3 Zorgprogramma medewerkers 

  

Contactpersoon Functie Contactgegevens 

Helma 

Groeneweg 

Kwaliteitsmedewerker GGZ, 

POH-GGZ 

h.groeneweg@huisartseneemland.nl 

Tosca 

Schilperoort 

Kwaliteitsmedewerker GGZ, 

POH-GGZ 

t.schilperoort@huisartseneemland.nl 

…… Kaderhuisarts (i.o.) - 

Manon van 

Leeuwen 

Directeur HE Zorg m.vanleeuwen@huisartseneemland.nl 
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Bijlagen 
BIJLAGE 1 LANDELIJKE KADER ORGANISATIE GGZ 

Vanaf 1 januari 2014 is de indeling binnen de GGZ drastisch veranderd. Landelijk is de GGZ opnieuw 

ingericht en zijn er nieuwe eisen vastgesteld voor deze sector door het ministerie van VWS en NZA. In 

deze bijlage worden de veranderingen vanuit de overheid kort weergegeven⁵.  

Het uitgangspunt voor de GGZ sinds 1 januari 2014 is samenhangende zorg, rondom de patiënt 

georganiseerd, waarin mensen met psychische problematiek snel en  effectief worden behandeld. In 

dit kader is de curatieve GGZ ingedeeld in 3 echelons: 

  

 

 

Toelichting Echelons 

• De Huisartsenzorg met ondersteuning van de POH-GGZ fungeert als poortwachter. 
Huisartsenzorg biedt persoonlijke en laagdrempelige zorg aan mensen met klachten van 

psychische en psychosociale achtergrond: probleemverkenning, diagnostiek en triage, 

behandeling van klachten, begeleiding en geïndiceerde preventie. In geval van ernstigere 

klachten of  bij een vermoeden van een DSM stoornis, kan de huisarts verwijzen naar de 

andere echelons.  

• De Generalistische Basis GGZ (BGGZ) biedt (aanvullende) diagnostiek en generalistische 
behandeling bij patiënten met een lichte tot matig-ernstige, niet-complexe psychische 

stoornis.  

• De Specialistische GGZ (SGGZ) is er voor zorg voor patiënten met ernstige psychische 

aandoeningen en kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit waarbij een zwaar 

beroep op specialistische kennis wordt gedaan.  

 

5 Bron: rapport ‘Generalistische Basis GGZ’ van bureau HHM. 

  

Huisartsenzorg +  

POH-GGZ 
Generalistische Basis 

GGZ (GBGGZ) 
Gespecialiseerde 

GGZ (SGGZ) 
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BIJLAGE 2 TOELICHTING VERWIJSCRITERIA TIJDENS TRIAGE 

Op basis van classificatie binnen de verwijscriteria kan de huisarts, eventueel samen met de POH-

GGZ een keuze maken naar welk echelon een patiënt te verwijzen.  

 

Bron: www.invoeringbasisggz.nl 

  

http://www.invoeringbasisggz.nl/
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Verwijscriteria  

Vermoeden DSM-
stoornis 

• Vermoeden van een DSM-benoemde stoornis. 

• Geen vermoeden van een DSM-benoemde stoornis, er is enkel 
sprake van klachten. 

Ernst problematiek • Subklinisch: er is sprake van klachten maar dit is onvoldoende 
om een diagnose te stellen. Ondanks het ontbreken van een 
diagnose kunnen de impact van de klachten op het dagelijks 
functioneren en de duur van de klachten reden zijn om gepaste 
hulp te bieden.  

• Licht: er is sprake van relatief weinig kernsymptomen maar dit 
is voldoende om een diagnose te stellen. De impact van de 
klachten op het dagelijks functioneren is beperkt. De patiënt 
ervaart een zekere belemmering in het dagelijks functioneren. 

• Matig: de kernsymptomen behorend bij het ziektebeeld zijn 
aanwezig en daarnaast is er sprake van een aantal aanvullende 
symptomen. Er is sprake van waarneembare beperkingen in het 
dagelijks functioneren.  

• Ernstig: de meeste symptomen behorend bij het ziektebeeld 
zijn aanwezig. Er is sprake van uitval en/of substantiële 
beperkingen in het dagelijks functioneren (bijvoorbeeld niet 
kunnen werken).  

Risico • Laag: er zijn ondanks de aanwezigheid van 
klachten/symptomen geen aanwijzingen die duiden op gevaar 
voor ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, 
decompensatie, suïcide, (huiselijk) geweld, kindermishandeling 
of automutilatie.  

• Matig: er zijn duidelijke klachten/symptomen of er is sprake 
van een latent gevarenrisico, maar er staan beschermende 
factoren tegenover zoals: adequate coping, werk of structurele 
dag invulling en een steunsysteem waarop men dagelijks kan 
terugvallen voor toezicht, zorg, praktische en emotionele steun.  

• Hoog: er zijn duidelijke aanwijzingen (ook intuïtief) die kunnen 
duiden op gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing of 
verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcide, (huiselijk) 
geweld, kindermishandeling of automutilatie.  

Complexiteit • Afwezig: er is sprake van een enkelvoudig beeld.  
• Laag: er is weliswaar sprake van co morbiditeit of problematiek 

op  as 2 (persoonlijkheid, zwakzinnigheid), as 3 (somatische 
factoren) of as 4 (psychosociale en omgevingsproblemen), 
maar deze interfereert niet met de behandeling van de 
hoofddiagnose.  

• Hoog: er is sprake van ingewikkelde co morbiditeit of 
problematiek op as 2, 3 of 4 die om multidisciplinaire 
behandeling in een gespecialiseerde setting vraagt.  

Beloop klachten • De duur van de symptomen beantwoordt (nog) niet aan de 
criteria uit de DSM richtlijn voor het betreffende ziektebeeld. 

• Er is sprake van aanhouden/persisterende klachten. Eerdere 
interventies hebben onvoldoende effect bewerkstelligd. 

• Er is recidive 
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• Er is sprake van stabiele chronische problematiek, niet 
crisisgevoelig. 

• Er is sprake van stabiele chronische problematiek, crisisgevoelig 

• Er is instabiele chronische problematiek 
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Gesprek 3: Face to face 

Patiënt doorloopt vervolg 

Gesprek 4: Face to face 
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BIJLAGE 4  HOOFDBEHANDELAAR GGZ 

in de kamerbrief van de minister van VWS, 2 juli 2013, is het volgende vastgelegd omtrent het 

hoofdbehandelaarschap in de GGZ6. 

Verantwoordelijkheden van de hoofdbehandelaar  

1. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het vaststellen van de diagnose waarbij de patiënt 
ook daadwerkelijk is (mede) beoordeeld door de hoofdbehandelaar via direct contact met de 
patiënt/patiënt. Het is hierbij mogelijk dat delen van het intake/diagnostische proces door 
anderen dan de hoofdbehandelaar worden verricht.  

2. De hoofdbehandelaar stelt in overleg met de patiënt het behandelplan -gericht op verantwoorde 
behandeling (naar de stand van de wetenschap, richtlijnconform)- vast.  

3. De hoofdbehandelaar weet zich overtuigd van de bevoegdheid en bekwaamheid van de 
medebehandelaars in relatie tot de zelfstandige uitvoering van het deel van de behandeling 
waarvoor zij verantwoordelijk zijn.  

4. De hoofdbehandelaar ziet er op toe dat de dossiervoering voldoet aan de gestelde eisen. 
medebehandelaars hebben een eigen verantwoordelijkheid in de adequate dossiervoering.  

5. De hoofdbehandelaar laat zich informeren door medebehandelaars en andere bij de behandeling 
betrokken professionals, zo tijdig en voldoende als noodzakelijk is voor een verantwoorde 
behandeling van de patiënt/patiënt. De hoofdbehandelaar toetst of de activiteiten van de 
anderen bijdragen aan de behandeling van de patiënt/patiënt en passen binnen het door de 
hoofdbehandelaar vastgestelde behandelplan.  

6. De hoofdbehandelaar en medebehandelaars treffen elkaar in persoonlijk contact en in 
teamverband met de daartoe noodzakelijke frequentie (ook telefonisch en via beeldbellen), op 
geleide van de problematiek/vraagstelling van de patiënt.  

7. De hoofdbehandelaar draagt zorg voor goede communicatie7 met de patiënt/patiënt en diens 
naasten (indien van toepassing en indien toestemming hiervoor is verkregen) over het beloop van 
de behandeling in relatie tot het behandelplan.  

8. De hoofdbehandelaar heeft inzicht in de voortgang van de behandeling, hij evalueert met de 
patiënt en stelt indien nodig het behandelplan bij. De hoofdbehandelaar toetst tussentijds en aan 
het eind van de behandeling of en in welke mate de concreet omschreven behandeldoelen zijn 
bereikt. De hoofdbehandelaar autoriseert de beëindiging van de behandeling conform de DBC-
spelregels. 

Vooralsnog kan degene die de diagnose stelt een ander zijn dan degene die de hoofdbehandelaar is 

bij de behandeling.  

 
6 Bron: Kamerbrief minister van VWS ’Hoofdbehandelaarschap GGZ’, 2 jul i 2013 
7 De hoofdbehandelaar volgt bij al deze stappen de afspraken zoals die zi jn vastgelegd in de door LpGGZ, NpCF, 

Consumentenbond en GGZ Nederland overeengekomen algemene leve-ringsvoorwaarden ggz 
(http://www.ggznederland.nl/ patiënt-en-kwaliteitswetgeving/leveringsvoorwaarden/zvw-leveringsvw-patiënt-

zorginstelling-2012.pdf) Voor aanbieders die deze leveringsvoorwaarden niet hanteren geldt dat de hoofdbehandelaar er 

zorg voor dient te dragen:  

1. dat de patiënt kennis heeft genomen van de gestelde diagnose en dat deze nader is toegelicht  

2. dat de patiënt geïnformeerd wordt over de behandelmogelijkheden  
3. dat het behandelplan in overleg met de patiënt i s opgesteld en dat de patiënt met het behandelplan instemt (informed 

consent)  

4. dat de patiënt de beschikking krijgt over behandelvoortgangsinformatie (o.a. rOm-uitkomsten)  

5. dat de voortgang van de behandeling periodiek wordt geëvalueerd met de patiënt en het behandelplan eventueel wordt 

bi jgesteld op basis van gelijkwaardigheid (shared decision making).  

6. dat de familie/naastbetrokkenen geïnformeerd worden bij vaststelling behandelplan en het verloop van de behandeling 

(na  toestemming van de patiënt)  
7. dat de klachten samen met de patiënt zi jn geïnventariseerd en geanalyseerd  
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Kwaliteit 

Hoofdbehandelaars in de GGZ moeten BIG-geregistreerd zijn en een GGZ-specifieke opleiding 

hebben gevolgd.  

 

Beroepen 

De hoofdbehandelaar in de BGGZ of de SGGZ moet één van de volgende beroepen hebben: 

 

1. GZ-psycholoog 

2. Klinisch psycholoog 

3. Psychotherapeut 

4. Specialist ouderengeneeskunde 

5. Verslavingsarts in profielregister 

6. Verpleegkundig specialist 

7. Psychiater 
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COLOFON     
Uitgave HE  |  Tekst HE ZORG   

Al le rechten voorbehouden. Niets uit de uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HE. 

 

 

 

 

 

 


