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Voorwoord Voorwoord Voorwoord Voorwoord     

    

De gewenste situatie: een De gewenste situatie: een De gewenste situatie: een De gewenste situatie: een GGZ ZorgketenGGZ ZorgketenGGZ ZorgketenGGZ Zorgketen    

Om de patiënt door de juiste zorgverlener de meest passende psychische zorg te bieden is aansluitend op 

de huisartsenzorg een sluitende keten gerealiseerd met het veld van zorgverleners uit de domeinen Gene-

ralistische Basis GGZ (GBGGZ) én de Specialistische GGZ (SGGZ). Binnen het gehele spectrum van de GGZ 

hebben de zorgverleners – na implementatie van de Zorgketen GGZ zoals beschreven in het bedrijfsplan - 

afspraken gemaakt om patiënten met psychische / psychosociale klachten of een psychische stoornis 

adequaat te behandelen, te verwijzen en terug te verwijzen, de zorg op elkaar af te stemmen en de patiënt 

op een op elkaar afgestemde wijze te begeleiden ook zijn eigen verantwoordelijkheid in zijn welbevinden 

te nemen.  

Als centrale coördinerende organisatie van deze ketenzorg maakt Zorggroep Het Huisartsenteam het – 

samen met haar ketenpartners - beter beheersbaar  

• dat patiënten de meest passende zorg krijgen door de meest geschikte zorgverlener;  

• dat zorgverleners en zorgverzekeraar(s) zicht krijgen op en kunnen sturen op de omvang en 

aard van de geboden GGZ zorg aan patiënten c.q. verzekerden;  

• en dat zorgverleners en zorgorganisaties managementinformatie krijgen ter bewaking van de 

zorgkosten.  

 

Het Huisartsenteam heeft bewezen capaciteit en de ambitie om dit ideaalbeeld te gaan verwezenlijken.  

 

PiPiPiPilot “Opmaat naar GGZ DBClot “Opmaat naar GGZ DBClot “Opmaat naar GGZ DBClot “Opmaat naar GGZ DBC””””    

Met het onderhavige Bedrijfsplan GGZ heeft Het Huisartsenteam een voorstel gepresenteerd en met CZ 

afgesproken om met ingang van 1 april 2015 een pilot te starten als opmaat naar een GGZ DBC in 2016opmaat naar een GGZ DBC in 2016opmaat naar een GGZ DBC in 2016opmaat naar een GGZ DBC in 2016.  

Dit bedrijfsplan beschrijft de wijze waarop Het Huisartsenteam de GGZ zorg kan gaan organiseren, regis-

seren en monitoren voor alle patiënten die zich bij de huisartspraktijken melden met psychische klachten 

of problemen van algemene dan wel specifieke aard. De opzet van de GGZ zorgketen kent een sterke ana-

logie met de opzet van de programma’s voor mensen met Diabetes, COPD/Astma en CVRM.  

Het fundament van de ontwikkelde GGZ zorgketen is stevig. De geestelijke zorgverlening vanuit de huis-

artspraktijk (huisarts en POH-GGZ) is namelijk gebaseerd op het zeer recent verschenen boek ‘Protocollai-

re GGZ’ van het NHG1, welke weer voortborduurt op de door Ros / Robuust in 2009 ontwikkelde GGZ 

zorgpaden. Naar inschatting van Het Huisartsenteam vormt dit protocollaire NHG boek de aanzet voor een 

multidisciplinaire Zorgstandaard GGZ.  

 

Het NHG heeft hierin de zorg beschreven voor 4 typen van psychische klachten en stoornissen: 

 

1. Psychische klachten en psychosociale problemen 

2. Depressieve klachten en problemen 

3. Angstklachten en angststoornissen 

4. Slapeloosheid 

 

Wat uniek is in dit bedrijfsplan GGZ, is dat deze NHG zorgprocessen zijn uitgewerkt in een model dat be-

schrijft (én berekent) welke zorgverlener aan welke patiënt welke zorg verleent en hoeveel tijd hiermee is 

gemoeid. De meeste pilots tot nu toe hebben betrekking op slechts één specifieke stoornis, bijvoorbeeld 

                                                   
1 M.H. van Venrooij, eerste druk februari 2014 
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Depressie. De onderhavige aanpak leidt tot een integraal in plaats van gefragmenteerde gecoördineerde 

GGZ zorg.  

De beschrijving van de organisatie van de GGZ zorgverlening vanuit het domein van de GBGGZ is geba-

seerd op de verwijs- en productbeschrijvingen van het bureau HHM2.  

1. Basis Generalistische GGZ Kort (BK) 

2. Basis Generalistische GGZ Middel (BM) 

3. Basis Generalistische GGZ Intensief (BI) 

4. Basis Generalistische GGZ Chronisch(BC) 

In hoofdstuk 5 wordt dit verder uitgewerkt. 

 

Het Huisartsenteam doet met dit bedrijfsplan een voorstel voor een pilot en (nog) niet voor een reguliere 

DBC. De belangrijkste reden hiervoor is dat er – Nederland breed – nog onvoldoende actuele betrouwbare 

cijfers aanwezig zijn over de GGZ populatie en de prevalentie van de verschillende GGZ klachten en stoor-

nissen. 

Populatiecijfers vormen een randvoorwaarde voor een robuuste DBC waarbij een zorggroep zorg inkoopt 

bij de zorgverzekeraar en de zorgverzekeraar tegen één vooraf afgesproken tarief zich vergewist van zorg 

van hoge kwaliteit voor zijn verzekerden. 

    

Jaar 2015: 0Jaar 2015: 0Jaar 2015: 0Jaar 2015: 0----metingmetingmetingmeting    

Het jaar 2015 willen wij gaan inrichten als een jaar van 0-meting. De GGZ populatie prognose van Het 

Huisartsenteam – zoals omschreven in hoofdstuk 10 - en bevat nog een aantal onzekere factoren. Een 

analyse zal helderheid moeten gaan bieden: 

• Aantal patiënten dat zich meldt in de huisartspraktijk met psychische klachten en dat door de 

huisarts wordt verwezen naar de POH-GGZ. 

• Aantal patiënten in de huisartspraktijk met depressieve klachten, met een lichte depressie en met 

een ernstige depressie. 

• Aantal patiënten in de huisartspraktijk met angstklachten, met een lichte angststoornis en met 

een ernstige angststoornis. 

• Aantal patiënten in de huisartspraktijk met klachten van een kortdurende slapeloosheid en een 

langdurende slapeloosheid. 

• Aantal patiënten dat wordt doorverwezen naar de GBGGZ en de verdeling over de vier zorgpro-

ducten.  

• Aantal patiënten dat zich bij de huisartspraktijk meldt met klachten welke worden verwezen naar 

instellingen/zorg buiten de ZVW (MW, beroep op WMO, schuldsanering, bedrijfsarts bij werkpro-

blemen etc). 

Data zullen verzameld gaan worden om antwoord te kunnen geven op bovengenoemde vragen en een 

meer robuuste DBC voor 2016 te kunnen voorstellen. 

 

Graag gaan wij – mét ketenpartners - de GGZ uitdaging aan.    

 

Namens Directie Zorggroep Het Huisartsenteam, 19 december 2014 

 

Dominiek Rutters 

Manager Zorggroep Het Huisartsenteam 

 

                                                   
2 Bureau HHM Onderzoek en advies, P. Jansen, P. Bakker, december 2012 
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InleidingInleidingInleidingInleiding    

Het Huisartsenteam, een regionaal samenwerkingsverband van 40 huisartsen, heeft een zorgketen GGZ 

ontwikkeld. Aansluitend op de huisartsenzorg wordt hiermee samenwerking beoogd gebaseerd op afspra-

ken (een sluitende keten) met zorgverleners uit enerzijds de generalistische basis GGZ (GB-GGZ) en an-

derzijds de specialistische GGZ (S-GGZ).  

De ontwikkeling van de keten wordt centraal gecoördineerd en kent in grote lijnen een analogie met ande-

re ketens die reeds ontwikkeld zijn, zoals DM, COPD/Astma en CVRM. De organisatie van de keten, con-

tractering met de zorgverzekeraars, monitoring van productie & kosten en de verantwoording over de 

geleverde zorg, gebeurt door Directie en Managementteam van Zorggroep Het Huisartsenteam. 

 

Het tot stand brengen van de zorgketen, kent drie fases. Het bedrijfsplan omvat de uitwerking van de 1e 

fase. Daarna volgen het concreet maken van de samenwerkingsafspraken en de implementatie van werk-

wijzen. 

 

1. Ontwikkeling van een bedrijfsplan Zorgketen GGZ: 

Zorginhoudelijke aspecten: 

• Beschrijving van zorgtaken, werkwijze en verantwoordelijkheden. 

• Beleid rondom communicatie en afstemming. 

• Monitoring van de partners die aan de keten deelnemen. 

• Uitvoeren van metingen bij de patiënt over de resultaten van behandelingen (Routine Outcome 

Measurement ROM). 

• Maken van afspraken over data-uitwisseling: registratie, rapportage en monitoring, keuze voor 

een pakket waarmee e-health mogelijk wordt 

 

Financiële aspecten: 

Beschrijving van de zorgproducten die geleverd kunnen worden en de kosten die er mee gemoeid zijn. 

Hiervoor zijn zorgpaden uitgewerkt en is een inschatting gemaakt van het aantal patiënten wat in zal 

stromen. 

Daarop volgend worden afspraken voorbereid over tarifering voor onderling geleverde diensten. 

 

Samenwerkingsafspraken 

Uitwerking van een samenwerkingsovereenkomst voor de diverse afspraken die nodig zijn tussen de 

ketenpartijen, ten aanzien van prijzen voor diensten, informatie bij doorverwijzing, hoofdbehandelaar-

schap etc. 

 

Dit bedrijfsplan vormt de input voor een gesprek tussen Het Huisartsenteam, zorgverzekeraar CZ en een 

selectie van ketenpartners over de opzet van de GGZ keten. Als de verzekeraar vervolg wil geven aan de 

verdere ontwikkeling van de GGZ keten, gaan we over tot uitwerking van de volgende 2 fases: 

 

2. Bespreking met de aangesloten huisartsen en partners in de GGZ keten over de uitwerking in het be-

drijfsplan, de voorstellen over de zorginhoud en de financiële aspecten binnen de samenwerking. De-

ze bespreking leidt tot de definitieve inhoud van de samenwerkingsovereenkomst. 

 

3. Implementatie van de uitgewerkte afspraken uit het bedrijfsplan. 
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1.1.1.1. GGZ basiszorg, generalistische basis GGZ, specialistische GGZGGZ basiszorg, generalistische basis GGZ, specialistische GGZGGZ basiszorg, generalistische basis GGZ, specialistische GGZGGZ basiszorg, generalistische basis GGZ, specialistische GGZ    

Bijna de helft van de volwassen bevolking krijgt gedurende het leven te maken met een DSM stoornis. 

Chronisch somatisch zieke patiënten hebben daarnaast een verhoogd risico op het ontwikkelen van psy-

chische klachten. Verreweg het grootste deel hiervan (> 90%) betreft depressie, angst, overspannenheid 

en burn-out. Indien het (pre)dementieel syndroom hier eveneens aan toegevoegd wordt, zal het aandeel 

GGZ- problematiek nog aanzienlijk toenemen. 

 

Om de kosten te beteugelen, die met deze problematiek samenhangen, is vanaf 01-01-2014 de inrichting 

van de GGZ ingrijpend veranderd. In plaats van de bekende twee echelons (eerste- en tweedelijn) is er een 

stelsel van drie domeinen ingevoerd, zoals onderstaande figuur aangeeft. 

 

 

De overheid beoogt met deze wijziging passende behandeling op de juiste plaats. Patiënten met proble-

men (lichte klachten) worden geholpen binnen de huisartsenzorg. Generalistische Basis-GGZ is bedoeld 

voor patiënten met lichte tot matige gediagnosticeerde aandoeningen. Dit zullen mensen zijn met com-

plexere problematiek dan we voorheen gewend waren in de eerstelijns psychologische zorg. De gespecia-

liseerde GGZ kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit van de behandeling, waarbij gespeciali-

seerde kennis nodig is.  

Uitgangspunt is dat patiënten dichtbij huis en minder zwaar – en daarmee goedkoper – worden behandeld. 

Hiertoe is ook een drempel ingevoerd: zonder vermoeden van een DSM stoornis, kunnen patiënten niet 

meer door de huisarts verwezen worden naar de generalistische Basis GGZ of de specialistische GGZ. 

 

Het bovenstaande uitgangspunt is vastgelegd in het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013 – 2014. Per 

saldo betekent het een verschuiving van twintig tot dertig procent van de patiënten uit de gespeciali-

seerde GGZ naar de huisartsenzorg en generalistische basis-ggz. Oftewel een verschuiving van zo’n 

300.000 patiënten.  

De taak van de huisarts als poortwachter in de GGZ, wordt door het akkoord nog belangrijker. Patiënten 

met psychische problematiek moeten adequaat herkend en behandeld worden, of op basis van objectieve 

criteria verwezen naar de Generalistische Basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ. 
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De huisarts wordt op verschillende manieren ondersteund om deze taak goed te kunnen realiseren: 

• In 2013 was er maximaal voor 9 uur per week vergoeding voor GGZ-ondersteuning. Vanaf 2014 is dat 

12 uur per week, waarvan 3 uur voor e-health + consult door psychiater. 

• De mogelijkheden om via de module POH-GGZ de juiste professionals rondom de patiënt te organise-

ren zijn uitgebreid: aanbieden van internetprogramma’s komt voor vergoeding in aanmerking. 

• Consultatie van psychiater, psychotherapeut, klinisch psycholoog en (eerstelijns) GZ-psycholoog is 

mogelijk. 

• In 2014 kunnen ook andere zorgaanbieders de module POH-GGZ contracteren en organiseren. Het 

doel hierbij is de huisarts ondersteuning te bieden in de organisatie van zorg. De huisarts blijft altijd 

inhoudelijk eindverantwoordelijk voor deze ondersteuning, ook al laat hij de organisatie van onder-

steuning via de module POH-GGZ over aan andere aanbieders. 

 

Gezien deze veranderingen is goede samenwerking met andere GGZ hulpverleners absoluut noodzakelijk. 

Reden om te werken aan een sluitende en optimaal functionerende keten.  

2.2.2.2. Doelstellingen Doelstellingen Doelstellingen Doelstellingen met met met met eeeen indicatoren voorn indicatoren voorn indicatoren voorn indicatoren voor    de ketensamenwerkingde ketensamenwerkingde ketensamenwerkingde ketensamenwerking    

Algemene doelstelling met Algemene doelstelling met Algemene doelstelling met Algemene doelstelling met GGZ ketenzorg:GGZ ketenzorg:GGZ ketenzorg:GGZ ketenzorg:    

Effectieve en efficiënt georganiseerde GGZ ketenzorg, waarbij de patiënt/patiënt en diens (mul-

ti)morbiditeit centraal staan. Te bereiken door goed afgestemde multidisciplinaire samenwerking, 

gericht op de juiste (integrale) zorg in de juiste maat, passend bij de financiering die hiervoor 

beschikbaar is. 

 

ZorginhoudZorginhoudZorginhoudZorginhoudelijkelijkelijkelijk    

Doelstelling Indicator 

Verminderen/herstel van psychische 

klachten en lijdensdruk van patiënten 

met psychische problematiek. 

ROM metingen, differentiëren voor wie wel en wie niet, in 

samenspraak met de zorgverzekeraar 

Zorg op maat: inzet juiste hulpverle-

ner, goede diagnostiek en anamnese. 

Gebruik van QuickScreen van Telepsy bij 75% van aantal 

patiënten in HA praktijk. Betreft een digitaal verwijsmodel 

voor objectieve zorgindicering.  

Verhogen doelmatigheid van zorg door 

korte lijnen en goede afspraken rond-

om informatie uitwisseling. 

• Inzet E-health in huisartsenpraktijk in 15% van de contac-

ten. 

• Inzichtelijk maken en verminderen van het drop-out per-

centage per keten-schakel door inzet POH-GGZ als pro-

cesbewaker. 

Terugvalpreventie en sneller ingrijpen 

bij hernieuwde klachten om erger te 

voorkomen 

door middel van monitoring. 

30% van de patiënten na verwijzing naar generalistische 

basis- of specialistische GGZ nazorg contact bieden (zo 

mogelijk via internet). 

Werken via zorgprogramma’s, volgen 

van protocollen. 

• Aan ketenpartners en zorgverzekeraar worden jaarlijks de 

uitkomsten op de zorginhoudelijke indicatoren terugge-

koppeld (zie NHG/LHV indicatoren bijlage 5). 

• Alle patiënten die door de huisarts naar de POH worden 

verwezen, stromen in, in een zorgprogramma 

• Bij alle patiënten die instromen in een zorgprogramma, 

wordt een screener gebruik. 

• 75% van de patiënten in de zorgprogramma’s voert pati-
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Doelstelling Indicator 

entmetingen uit volgens de ROM. 

• In het zorgdossier blijkt aandacht voor zelfregie en -

management door de patiënt / Individueel Zorgplan. 

Werken met screeningsinstrumenten Jaarlijks evaluatie van het gebruik van de screeningsinstru-

menten (gebruiksgemak, integratie HIS, effectiviteit en tref-

zekerheid van de verwijzing (juiste echelon), en het volgen 

van de zorgprogramma’s. 

 

OrganisatorischOrganisatorischOrganisatorischOrganisatorisch    

Doelstelling Indicator 

Substitutie van specialistische GGZ 

naar basis GGZ 

Vermindering van doorverwijzing naar specialistische GGZ 

met 30% t.o.v. 0-meting (zie hiervoor paragraaf 4). 

Leren van elkaar en elkaar laten leren • Op zorggroep niveau verzamelen en analyseren van 

gegevens over indicatoren. 

• Als spiegelinformatie verstrekken aan de ketenpartners. 

• Jaarlijks minimaal een feedback bijeenkomst voor de 

ketenpartners waarin aandacht voor het volgen van de 

ketenafspraken, de zorguitkomsten, knelpunten in ver-

wijzing etc. 

Verhogen doelmatigheid van zorg door 

korte lijnen en goede afspraken rond-

om informatie uitwisseling 

• Inzet E-health in huisartsenpraktijk 15% van de contac-

ten 

• Evaluatie inzet e-health: tevredenheid cliënt en POH-

GGZ, zorgvraag volgend op het traject, integratie in HIS 

en KIS). 

• Inzichtelijk maken en verminderen drop-out % per ke-

ten-schakel door inzet POH-GGZ als procesbewaker 

3.3.3.3. NulmetingNulmetingNulmetingNulmeting    

Om te kunnen constateren welk effect het werken in ketenverband heeft, dan wel zal hebben, zullen we 

over data moeten beschikken. Het betreft gegevens over de volgende vragen: 

1. Met welke psychische klachten melden hoeveel mensen zich bij de huisartsenpraktijk? 

2. Hoeveel % van de mensen wordt doorverwezen en naar welke discipline, waaronder de specialistische 

GGZ? 

3. Wat is de meest voorkomende aanpak van psychische problemen in de huisartsenpraktijk? 

4. Hoeveel patiënten komen na verwijzing naar de specialistische GGZ (tweedelijn) terug naar de huis-

artsenpraktijk voor vervolg / nazorg? 

 

Het NIVEL heeft onderzoeksresultaten over het gebruik van de eerstelijn bij psychische klachten. Een ana-

lyse van Verhaak et al3 uit 2010, aan de hand van landelijke data, geeft enigszins een antwoord op een 

aantal vragen die we voor een nulmeting nodig hebben4. 

 

                                                   

3  Verhaak PFM, Beljouw IMF van, Dijk CE van, Beleidsonderzoek GGZ, ondersteunende analyses, NIVEL, 2010  

4  Zie verder bijlage 1: Nulmeting voorafgaand aan start ketenafspraken GGZ 
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Om over recente data te beschikken, afkomstig uit de praktijken die aangesloten zijn bij zorggroep Het 

Huisartsenteam, wil de zorggroep in 2015 gegevens verzamelen over de bovenstaande vragen. Hiermee 

komen data beschikbaar die op de Zorggroep toegesneden zijn, zodat met de zorgverzekeraar concrete 

afspraken gemaakt kunnen worden over bijvoorbeeld vermindering van doorverwijzing naar de gespeciali-

seerde GGZ.  

4.4.4.4. AfbakeningAfbakeningAfbakeningAfbakening    Basis GGZBasis GGZBasis GGZBasis GGZ    met specialistische GGZmet specialistische GGZmet specialistische GGZmet specialistische GGZ    

Het Huisartsenteam beoogt een sluitende keten in te richten voor de GGZ zorg. In deze paragraaf geven 

we aan hoe de afbakening is tussen de verschillende GGZ domeinen, welke disciplines zich in de domei-

nen bevinden met welke taken en hoe kenmerken van de cliënt en zijn hulpvraag helpen om te bepalen in 

welk domein begeleiding en/of behandeling plaats moet vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De GGZ Basiszorg wordt geleverd door de huisarts met zijn POH. De Generalistische Basis GGZ bestaat uit 

de voormalige eerstelijns psychologische zorg aangevuld met een gedeelte uit de voormalige 2e lijn. 

Daarvoor zijn 4 zorgprestaties benoemd met verschillende behandelintensiteit: kort, middel, intensief en 

chronisch. Behandelaren uit de voormalige eerstelijn kunnen hiermee zwaardere zorgvragen behandelen. 

De zorgproducten kennen een verschillend minuten aantal, met ieder een eigen opbrengst, het NZa tarief 

2014. 

 

Het patiëntprofiel dat toe leidt naar de generalistische basis GGZ is gebaseerd op 5 criteria waarvan sprake 

moet zijn: DSM stoornis, lichte tot matige ernst van de problematiek, licht tot matig ernstig risico, com-

plexiteit is enkelvoudig of laag en het beloop van de klachten is aanhoudend maar wel stabiel, of instabiel 

en chronisch5. 

                                                   

5  In het regionale project ‘Goed Schakelen in de Basis GGZ’, waarin ook Het Huisartsenteam participeert, worden in 2014 de schakel-

momenten beschreven tussen de verschillende echelons en met het sociaal domein en zullen pilots worden uitgevoerd. Zo organise-

ren we naadloze zorg voor de patiënt, zodat deze geen hinder ondervindt van (financiële) schotten, verschillende domeinen en bij-

behorende regels. De patiënt heeft de regie in handen om met de zorgaanbieders overeenstemming te krijgen over de juiste zorg, 

op het juiste moment, op de juiste plaats. De projectresultaten worden geïntegreerd in de uitvoering van de GGZ ketenzorg zoals in 

dit plan beschreven. 
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Voor de Generalistische Basis GGZ zijn 4 zorgprestaties benoemd met verschillende behandelintensiteit: 

kort, middel, intensief en chronisch. Behandelaren uit de voormalige eerstelijn kunnen hiermee zwaardere 

zorgvragen behandelen. In het onderhavige bedrijfsplan worden deze zorgproducten als uitgangspunt 

genomen. De zorgproducten kennen een verschillend aantal minuten, ongeacht de werkelijke duur van het 

behandeltraject6. 

 

    ZorgproductZorgproductZorgproductZorgproduct    
Tot maximaal aan-Tot maximaal aan-Tot maximaal aan-Tot maximaal aan-

tal mtal mtal mtal miiiinutennutennutennuten    

1 GB GGZ Kort 294 

2 GB GGZ Middel 495 

3 GB GGZ Intensief 750 

4 GB GGZ Chronisch 753 

5.5.5.5. Basis GGZBasis GGZBasis GGZBasis GGZ    

De Basis GGZ bestaat uit GGZ Basiszorg in de huisartspraktijk en de Generalistische Basis GGZ. In deze 

paragraaf lichten we toe welke disciplines in de beide onderdelen van het domein Basis GGZ werken en 

wat hun taken zijn. 

5.1.5.1.5.1.5.1.             GGZGGZGGZGGZ    BasiszorgBasiszorgBasiszorgBasiszorg    in in in in de de de de huisartspraktijkhuisartspraktijkhuisartspraktijkhuisartspraktijk    

5.1.1. Protocollaire GGZ conform NHG aanpak 

GGZ Basiszorg (huisarts met zijn POH-GGZ en eventueel maatschappelijk werk) omvat screening, pro-

bleemverkenning en diagnostiek, kortdurende behandeling, geïndiceerde preventie en psycho-educatie. 

De nadruk ligt daarbij op goede diagnostiek: vaststellen wat er aan de hand is. De huisarts kan lichte GGZ 

problematiek, waarbij sprake is van (een vermoeden van) een DSM diagnose zelf behandelen, ofwel verwij-

zen naar de POH-GGZ.  Zwaardere GGZ problematiek, eveneens indien sprake is van (een vermoeden van) 

een DSM diagnose wordt verwezen naar de generalistische basis GGZ, dan wel specialistische GGZ.  

 

Huisarts en POH-GGZ werken nauw met elkaar samen; zij kunnen hun taken alleen vervullen als de sa-

menwerking met andere zorgverleners buiten en binnen de praktijk goed geregeld is. 

De huisarts is inhoudelijk en organisatorisch verantwoordelijk voor een goede triage, werkhypothese, di-

agnostiek, behandeling dan wel verwijzing van alle GGZ patiënten uit de praktijk. Ook na behandeling 

door andere zorgverleners en gespecialiseerde GGZ instellingen, is de huisarts in de regel het eerste aan-

spreekpunt als het gaat om continuïteit van behandeling, begeleiding en/of functioneren. 

 

Steeds meer is duidelijk dat veel van de patiënten met GGZ-klachten ook andere aandoeningen hebben en 

dat het van groot belang is de behandeling integraal met andere aandoeningen en behandeldoelen af te 

stemmen en uit te voeren. Ook zal bij patiënten met chronische somatische aandoeningen (bv diabetes, 

COPD) steeds actiever worden gezocht naar verminderd functioneren als gevolg van (verborgen) psychisch 

disfunctioneren. 

5.1.2. Zorgpaden 

Om de multidisciplinaire samenwerking tussen de disciplines en domeinen goed te laten verlopen, zijn 

zorgprogramma’s en -paden handige hulpmiddelen.  

                                                   
6  In bijlage 2 geven we schematisch de afbakening tussen de Gespecialiseerde GGZ en Basis GGZ weer. 
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Een zorgpad omschrijft nauwgezet: welke discipline wat doet en waarom, wanneer, hoe lang en hoe vaak. 

Het is een instrument dat een basis biedt om, uitgaande van beschikbare deskundigheid en capaciteit, 

beredeneerd te kunnen kiezen voor het meest passende zorgaanbod. Het bespreken van zorgpaden helpt 

de ketenpartners om hun zorgprocessen te optimaliseren.  

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft in het boek ‘Protocollaire GGZ’7 een beschrijving van 

de behandeling en begeleiding door de POH-GGZ van patiënten in de huisartsenpraktijk met de 4 meest 

voorkomende klachten8 die ieder uitgewerkt zijn in een specifiek zorgpad:  

1. psychische klachten, 

2. depressie,  

3. angst en  

4. slapeloosheid  

 

Een belangrijke inspiratiebron is de Handleiding bouwstenen 

zorgpaden Basis GGZ geweest, gemaakt door het Trimbos-

instituut, in samenwerking met ROS Robuust9. 

 

Elk zorgpad zoals omschreven in de Protocollaire GGZ aanpak 

van het NHG omvat een beschrijving op de volgende onderde-

len:  

• Nadere informatie over de aandoening met vroeg herken-

ning/risicofactoren. 

• Screeningsinstrument voor de psychische klacht, 

• Diagnosestelling gegeven uitkomsten op de screening. 

• Behandelinterventies: begeleidingsgesprekken, cognitieve 

therapie, 

• Flowchart, 

• Verantwoording en registratie. 

5.1.3. Hoofdtaken binnen een zorgpad 

De huisarts met zijn POH-GGZ kent vier hoofdtaken: 

1. Klachtenexploratie 

2. Diagnostiek 

3. Behandeling en monitoring 

4. Registratie 

 

Ad 1. Klachtenexploratie10 

De hulp van de POH-GGZ bij de klachtenexploratie heeft tot 

doel dat de huisarts een uitgebreider beeld krijgt van de psy-

chische klachten van de patiënt, van de hulpvraag en de ver-

wachtingen.  

• Exploratie van de klachten vindt systematisch plaats via 5 

dimensies: SCEGS11 o.a. met de Quicscreen van Telepsy. 

                                                   

7  Protocollaire GGZ, M.H. van Venrooij e.a., NHG, februari 2014 

8  In dit bedrijfsplan vormen (tot nu toe) de eerste 4 onderwerpen de basis voor de beschrijving van het zorgprogramma GGZ in de 

huisartspraktijk. Bij het van start gaan met de samenwerking, werken de samenwerkingspartnerts ook de andere 2 onderwerpen uit. 

9  Splunteren, P. Van et al,    Handleiding bouwstenen zorgpaden basis GGZ, Trimbos instituut, Utrecht, 2012 

10  In de beschrijving van de protocollaire aanpak hebben we soms tekst van het genoemde NHG boek letterlijk overgenomen. Voor het 

leesgemak geven we dit in dit document niet per zinsnede aan. 

STAPPEN BIJ STESTAPPEN BIJ STESTAPPEN BIJ STESTAPPEN BIJ STEPPPPPED CAREPED CAREPED CAREPED CARE    

 

Stap 0 Stap 0 Stap 0 Stap 0 Watchful waWatchful waWatchful waWatchful waiiiitingtingtingting    

De interventies worden voorafgegaan door een perio-

de van watchful waiting. Een deel van de patiënten 

met psychische klachten herstelt spontaan. 

 

Stap 1aStap 1aStap 1aStap 1a    PsychoPsychoPsychoPsycho----educeduceduceducaaaatietietietie    

Psycho-educatie is het planmatig verstrekken van 

informatie die is afgestemd op de kennis en bele-

vingswereld van de patiënt en zijn naasten. 

 

Stap 1bStap 1bStap 1bStap 1b    AdviseringAdviseringAdviseringAdvisering (dagstructurering, activiteiten-

planning, bewegingsadviezen, ontspanningsoefenin-

gen). 

De advisering hangt af van de aard van de klachten 

en is afgestemd op de individuele patiënt. 

 

Stap 2aStap 2aStap 2aStap 2a    (Begeleide) zel(Begeleide) zel(Begeleide) zel(Begeleide) zelffffhulphulphulphulp    

Er zijn verschillende vormen van zelfhulp waarbij 

patiënten zelfstandig en gestructureerd werken aan 

hun problemen waarbij ze per e-mail of telefonisch 

door de POH-GGZ worden ondersteund. Het Huisart-

senteam biedt een keuze aan uit het aanbod van 

Minddistrict. 

 

Stap 2b (Verwijzing voor) hulp bij psychosStap 2b (Verwijzing voor) hulp bij psychosStap 2b (Verwijzing voor) hulp bij psychosStap 2b (Verwijzing voor) hulp bij psychosoooociale ciale ciale ciale 

problproblproblprobleeeemenmenmenmen    

    

Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3    (Verwijzing voor) kortdurende begele(Verwijzing voor) kortdurende begele(Verwijzing voor) kortdurende begele(Verwijzing voor) kortdurende begeleiiiidingdingdingding, 

bijvoorbeeld een gedragsmatige interventie zoals 

cognitieve gedragstherapie (CGT) of problem solving 

therapy (PST) 

 

Stap 4aStap 4aStap 4aStap 4a    MedicMedicMedicMedicaaaatietietietie    

 

Stap 4bStap 4bStap 4bStap 4b    Verwijzing voor intensieve psychVerwijzing voor intensieve psychVerwijzing voor intensieve psychVerwijzing voor intensieve psychooootherapietherapietherapietherapie 

naar eerstelijnspsycholoog of specialistische GGZ. 

 
Stap 5 Stap 5 Stap 5 Stap 5 Combinatie van medicatie en psychCombinatie van medicatie en psychCombinatie van medicatie en psychCombinatie van medicatie en psychooootherapietherapietherapietherapie    
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• Gegevens verzameling met vragenlijsten. De meest gebruikte zijn: de Vierdimensionele Klachtenlijst 

(4DKL), de Beck Depression Inventory-II (BDI-II) en de Geriatric Depression Scale (GDS).  

• In kaart brengen van de hulpvraag en de verwachtingen van de patiënt. 

• In kaart brengen van de gevolgen van de klachten voor het functioneren van de patiënt (op het werk, 

in het gezin etc.) 

 

Ad 2. Diagnostiek 

Bij een groot deel van de mensen die bij de huisarts met psychische klachten en problemen komen, gaat 

het om klachten die tijdelijk aanwezig zijn en waarmee zij zelf weer verder kunnen als ze op weg geholpen 

worden. Vaak is er niet of slechts in geringe mate sprake van een ‘stoornis’. In andere gevallen is er wel 

sprake van een stoornis, waarbij een diagnose gesteld moet worden, met vaststelling van de ernst en de 

invloed op het leven van de patiënt, om te kunnen bepalen welk behandelplan geadviseerd moet worden.  

 

De ondersteuning door de POH-GGZ bestaat uit: 

• De juiste conclusie trekken uit de verzamelde gegevens, o.a. met de Quickscreen van Telepsy. 

• Voorstel doen voor een behandelplan. 

• Overleggen over dit voorstel met de huisarts. 

• Actieplan opstellen voor de patiënt. 

 

Ad 3. Behandeling en monitoring 

Bij behandeling wordt het principe van ‘stepped care’ gehanteerd: de patiënt wordt niet zwaarder behan-

deld dan strikt noodzakelijk is. De hierbij behorende taken van de POH-GGZ zijn: 

• Geven van psycho-educatie en het inzetten van geïndiceerde preventie. 

• Kortdurende begeleiding. 

• Monitoring: de vorderingen van de patiënt worden gevolgd totdat er sprake is van herstel.  

� Actief volgen. 

� Wachtlijstbegeleiding. 

� Terugvalpreventie. 

� Monitoring bij medicatiegebruik. 

 

Ad 4. Registratie 

Naar aanleiding van ieder consult wordt het volgende geregistreerd: 

• Consultgegevens (samenvatting consult, vervolgafspraken). 

• Set van GGZ indicatoren, gebaseerd op ICPC, voor depressieve -en angststoornissen, zoals samenge-

steld en in continue ontwikkeling door het NHG en de LHV. De indicatoren zijn afkomstig uit het 

Elektronisch Patiënten Dossier zoals de huisarts dat bijhoudt en beheert in zijn HIS12. Zie bijlage 3 

voor een overzicht van de indicatoren. 

• Registratie inzet e-health. 

• Score 4DKL en andere vragenlijsten. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

11  Somatisch, Cognitief, Emotioneel, Gedragsmatig, Sociaal 

12 “Overzicht en definitie van indicatoren voor GGZ in de huisartsenzorg”, NHG en LHV, september 2010 
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5.1.4. Stroomschema van een zorgpad 

Onderstaand volgt een stroomschema van het behandelproces voor een zorgpad, zoals dat uitgevoerd 

gaat worden binnen de GGZ Basiszorg door huisarts en POH-GGZ. Een dergelijk schema is natuurlijk ook 

te maken voor een zorgpad waarin zowel de huisarts als de Generalistische GGZ delen van de behandeling 

verrichten. 

    

    

    

    

    

    

5.2.5.2.5.2.5.2. Generalistische Basis GGZGeneralistische Basis GGZGeneralistische Basis GGZGeneralistische Basis GGZ    

Dit domein omvat aanvullende diagnostiek en behandeling van lichte tot matig ernstige, niet-complexe 

problemen, na verwijzing door de huisarts. De huisarts geeft aan van welke DSM diagnose sprake kan zijn, 

dan wel dat daar een vermoeden over bestaat. Er is geen ernstige ontregeling of psychose te verwachten 

en de problematiek kan met kortdurende diagnostiek en behandeling & begeleiding afdoende worden 

behandeld. 

 

De disciplines uit de Generalistische Basis GGZ kunnen door de huisarts ook geconsulteerd worden voor 

aanvullende diagnostiek, zonder dat de behandeling van de patiënt door die discipline overgenomen 

wordt. 

 

 



 

 

15 

 

5.2.1. Eerstelijns- of GZ psycholoog 

 

Taken:Taken:Taken:Taken:    

• Uitvoeren van observaties, onderzoekgesprekken, psychologische tests 

• Hypothese formuleren over: 

� De aard van de klachten, het ontstaan ervan en de factoren die de klachten in stand houden 

� Indicatiestelling voor type interventie en behandelaar 

• Geven van behandeling: 

� psycho-educatie en begeleiding vanuit meerdere psychotherapeutische referentiekaders 

� behandeling vanuit cognitief, systeem therapeutisch of oplossingsgerichte invalshoek, 

� kortdurende psychotherapie 

� gedrag veranderende relatietherapie. 

 

5.2.2. Eerstelijnsverslavingsconsulent 

Huisartsen zijn een belangrijke schakel als het gaat over signalering van overmatig middelgebruik bij pati-

enten. Door vroegsignalering en korte interventies is verdere escalatie vaak te voorkomen. Omdat huisart-

sen weinig focus hebben op deze problematiek, zij een hoge werkdruk kennen en veel tijd kwijt zijn met 

het motiveren van patiënten, wordt de poortwachtersrol momenteel niet optimaal vervuld. 

 

Door het inzetten van een HBO-opgeleide verslavingsdeskundige in de rol van Verslavingsconsulent (VC) 

wordt deskundigheid op dit gebied naar de huisartsenpraktijk gehaald, wordt de huisarts ontlast en wordt 

de drempel tot het zoeken van hulp verlaagd. De VC houdt zich bezig met de signalering, begeleiding en 

behandeling inclusief geïndiceerde en zorggerichte preventie bij milde tot matige verslavingsproblema-

tiek, ook in combinatie met GGZ-problematiek. Tevens draagt de VC in samenwerking met de huisarts, en 

eventueel de POH-GGZ, ook zorg voor een adequate verwijzing naar de tweede lijn. 

 

Taken: 

• Aanvullend onderzoek, inzet van screeningsinstrument specifiek voor verslavingszorg (MATE Q), di-

agnostiek en triage bij patiënten die zich in de huisartsenpraktijk presenteren met problematisch 

middelengebruik. 

• Adviseren over behandeltraject, instroom in zorgprogramma, behandeling via e-health. 

• Kortdurende behandeling geven als de problematiek licht tot matig is en niet eerder is voorgekomen 

nazorg traject in gang zetten. 

• Adviseren over verwijzing naar specialistische GGZ kliniek voor verslavingsproblemen bij poly midde-

lengebruik met comorbiditeit. 

• Houdt eventueel op locatie (huisartsenpraktijk) spreekuur en ondersteunt de hulpverlener die wordt 

geconfronteerd met patiënten met verslavingsproblematiek. 

• Neemt deel aan casuïstiekbespreking waarbij verslavingsproblematiek van patiënten wordt besproken. 

• Heeft brugfunctie naar specialistische GGZ kliniek die verslavingszorg in haar aanbod heeft. 

• Initieert en neemt deel aan de periodieke evaluatie van de op locatie structureel aangeboden diensten 

met betrokken hulpverleners (huisarts) en stelt indien nodig het aanbod bij 

5.3.5.3.5.3.5.3. Specialistische GGZSpecialistische GGZSpecialistische GGZSpecialistische GGZ        

5.3.1. Psychiater, klinisch psycholoog 

De psychiater heeft een adviserende rol en is beschikbaar voor telefonische consultatie. Daarnaast is 

éénmalige consultatie (vis-a-vis met de patiënt) van een psychiater op verzoek van de huisarts mogelijk in 

geval van een gespecificeerde vraag. De huisarts bespreekt vervolgens de bevindingen met de patiënt. 



 

 

16 

 

Een verwijzing voor een éénmalig consult naar de psychiater is alleen aangewezen bij een specifieke vraag 

van de huisarts. De patiënt blijft onder verantwoordelijkheid van de huisarts vallen en keert in principe na 

het consult bij de psychiater weer terug naar de zorg door de basis GGZ hulpverleners. 

 

Onder consultatie wordt verstaan: 

• de inzet van consultatieve psycholoog, klinisch psycholoog of psychiater voor ondersteuning bij de 

diagnostiek; 

• advies over behandelplan bij patiënten die voor psychische problemen behandeld worden in de huis-

artsvoorziening door de huisarts en/of de POH-GGZ; 

• meekijk-consult waarbij de patiënt eenmalig voor een consult gezien wordt door de psycholoog, klini-

sche psycholoog of psychiater. 

 

Taken:Taken:Taken:Taken:    

• Telefonische consultatie: overleg met huisarts over diens bevindingen over de psychische toe-

stand/hulpvraag van een patiënt. 

• Eenmalig meekijk-consult waarbij patiënt gezien wordt door psychiater: Aanvullende diagnostiek, 

vaststellen DSM diagnose op alle assen. 

• Voorstel voor behandeling, instroom in een zorgprogramma. 

6.6.6.6. KwaliteitKwaliteitKwaliteitKwaliteit    

In het vorige hoofdstuk is het hele zorgproces met de disciplines die deze zorg uitvoeren. In dit hoofdstuk 

lichten we de toe welke visie we hanteren vor de ggz zorg en hoe we zorgen dat we kwalitatief 

waarborgen dat we vanuit deze visie blijven werken. Dat omvat het uitvoeren van patienten metingen, 

zorgen voor deskundig-

heidsbevordering en voor 

goede informatie-

voorziening aan en 

contacten met clienten. 

6.1.6.1.6.1.6.1. Chronic Chronic Chronic Chronic 

Care ModelCare ModelCare ModelCare Model    

Het Huisartsenteam werkt 

vanuit het Chronic Care 

Model. Dit model biedt een 

kader om de kwaliteit van 

de zorg voor patiënten te 

verbeteren. Voor kwalitatief 

goede zorg zijn volgens het 

model tenminste de 

volgende vier kern-

elementen vereist, die wij 

ook van toepassing vinden 

voor de GGZ zorg: 

1. Ondersteuning van zelfmanagement 

2. Ontwerp van het zorgproces 

3. Middelen om de besluitvorming te ondersteunen 

4. Het gebruik van (klinische) informatiesystemen 

Gezondheidszorgsysteem

Zorgorganisaties

Zelf-

manage-

ment

Zorg-

proces
Klinische

Informatie-

systemen

Besluit-

vorming

Maatschappij

Beleid en middelen

Geinformeerde, 

geactiveerde patient
Voorbereid, pro-actief 

team van zorgverleners

Verbeterde uitkomsten

Pro-actieve

interacties
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De kernelementen hebben betrekking op alle fasen van het zorproces: van identificatie tot onderzoek en 

behandeling en follow-up.  

6.2.6.2.6.2.6.2. Metingen: Screening en ROMMetingen: Screening en ROMMetingen: Screening en ROMMetingen: Screening en ROM    

6.2.1. Screening 

Er zijn voor de verschillende ingangsklachten verschillende screeningsinstrumenten te gebruiken. Van de 

meest gangbare instrumenten, kiest Het Huisartsenteam voor de screener QuickScreen van TelePsy 

. 

IIIInstrnstrnstrnstruuuument:ment:ment:ment:    Screent op:Screent op:Screent op:Screent op:    Toepassing:Toepassing:Toepassing:Toepassing:    

Telescreen en/of de 

verkorte versie Quick 

screen 

Een zelfscreener is in 

ontwikkeling. 

Screener ontwikkeld door TelePsy, in samenwerking met eer-

ste- en tweedelijns GGZ instellingen.  

Inventariseert psychische klachten en persoonlijke omstan-

digheden. Er rolt een indicatie voor een DSM diagnose uit en 

een advies voor een vervolgtraject: zelfhulp, POH-GGZ, Gene-

ralistische Basis GGZ of specialistische GGZ.  

Digitaal, aan-

sluiting met 

Mind District. 

 

 

Binnen de ketenafspraken zal worden afgesproken welke screeningsinstrumenten gebruikt zullen worden 

bij welke gepresenteerde klachten. De toepassing ervan wordt opgenomen in het diagnostiek gedeelte van 

het betreffende zorgpad. Dat waarborgt dat de klachten zo objectief mogelijk in kaart gebracht worden en 

dat niets over het hoofd wordt gezien. 

 

6.2.2. ROM metingen 

Transparantie en vergelijkbaarheid van behandeltrajecten zijn belangrijk. Routine Outcome Monitoring 

(ROM) helpt zorgaanbieders in de generalistische basis GGZ om structureel de voortgang en de pati-

entwaardering en -ervaring te meten. Dit is belangrijk om te gebruiken in de behandelingen zelf, maar 

ook voor het maken van kwaliteitsvergelijkingen. 

In het Bestuurlijk akkoord is afgesproken dat zorgverleners die de generalistische basis GGZ aanbieden, 

vanaf 1 januari 2014 gebruikmaken van ROM. Om zicht te krijgen op het effect van de behandeling gaan 

zorgverleners de begin- en eindmetingen van de ROM-vragenlijsten afnemen. Net zoals dat nu al ge-

beurt voor de specialistische GGZ, worden deze ROM-gegevens ter beschikking gesteld worden aan de 

Stichting Benchmark GGZ (SBG). Deze analyseert de (geanonimiseerde) gegevens en geeft spiegelinfor-

matie terug. Het is de bedoeling dat aanlevering van ROM-gegevens door de eerstelijns instellingen aan 

de SBG in de loop van 2014 mogelijk wordt. 

Naast gegevens aanlevering aan de SBG, worden ook data aangeleverd aan DIS. In augustus 2014 is dat 

nog niet mogelijk, maar de zorggroep let er op dat aan te schaffen software wel voorbereid is op deze 

data aanlevering. 

 

Er wordt op dit moment nog bezien welke lijsten geschikt zijn voor ROM metingen, mede gezien het 

belang van het terug kunnen geven van spiegelinformatie. Niet elke vragenlijst is geschikt om op geag-

gregeerd niveau gegevens te verzamelen. 

 

Binnen de huisartsenpraktijken van Het Huisartsenteam bekijken we nader welke gegevens op dit mo-

ment al uit de HIS-sen getrokken kunnen worden om te voldoen aan de ROM metingen, in hoeverre het 

wenselijk is en welke eventueel nog toegevoegd moeten worden aan het Data Management Systeem. 
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In principe worden ROM metingen tweemaal gedurende het traject afgenomen: een begin- en een eind-

meting. 

6.3.6.3.6.3.6.3. DeskundigheidsbevorderingDeskundigheidsbevorderingDeskundigheidsbevorderingDeskundigheidsbevordering    

Een speerpunt van Zorggroep Het Huisartsenteam is het bevorderen van de deskundigheid van haar 

zorgverleners. In eerste instantie wordt de deskundigheidsbevordering gericht op de huisartsen en POH’s-

GGZ, gevolgd door multidisciplinaire bijeenkomsten met de overige bij GGZ betrokken zorgverleners.  

Begeleiding bestaat uit periodieke bijeenkomsten die naast kennisverbreding en verdieping, ook gericht 

zijn op het goed registreren in het HIS/KIS. Daarnaast worden protocollen gemaakt hoe de zorg geleverd 

en geregistreerd moet worden. Een in GGZ zorg gespecialiseerde verpleegkundige bezoekt tweemaal per 

jaar de huisartspraktijk en bespreekt op basis van de feedbackrapportages de geleverde zorg en de 

verbeterpunten.  

 

Zorggroep Het Huisartsenteam gaat (in lijn met de chronische DBC’s) ook voor GGZ zorg een pakket aan 

scholing aanbieden. Voor de huisartsen en POH’s-GGZ wordt een aantal keer per jaar een cursus 

georganiseerd waarin huisartsen en praktijkondersteuners hun GGZ deskundigheid kunnen verbeteren en 

met elkaar in dialoog kunnen gaan over de uitvoer van de GGZ zorg. 

Een primair speerpunt vormt scholing in het gebruik en toepassen van E-mental Health. Voor screening en 

ondersteuning van patiënten in zelfmanagement en ‘blended-care’ zullen scholingen worden verzorgd 

voor de Quickscreen van Telepsy en diverse producten van MindDistrict. 

6.4.6.4.6.4.6.4. Patiënten en informatievoorzieningPatiënten en informatievoorzieningPatiënten en informatievoorzieningPatiënten en informatievoorziening    

CliëntenraadCliëntenraadCliëntenraadCliëntenraad    

De huidige Cliëntenraad van Zorggroep Het Huisartsenteam, bestaande uit patiënten uit de DM, COPD en 

CVRM populatie, zal worden uitgebreid met een patiënt uit het midden van de GGZ populatie. 

 

De Cliëntenraad zorgt voor de gewenste betrokkenheid van alle mensen die een beroep doen op de zorg 

van zorgverleners van Het Huisartsenteam. De raad kan de afstemming bevorderen van het zorgaanbod 

op de behoeften van de patiënten. Dit kan zich bij een zorggroep vertalen in afstemming tussen patiënten 

en de directie van de zorggroep over de totstandkoming van het zorgpakket en de kwaliteit van zorg zoals 

die door de verschillende zorgverleners geleverd gaat worden. Het gaat hier steeds om gezamenlijke en 

dus niet om de individuele belangen van patiënten. De participatie van patiënten moet leiden tot een 

samenspel met kwaliteit als winst. 

    

InformatiemateriaalInformatiemateriaalInformatiemateriaalInformatiemateriaal    

Een essentieel onderdeel van GGZ is het motiveren van patiënten tot gedragsverandering en tot 

zelfmanagement. De belangrijkste gespreksvaardigheidstechniek die huisartsen en praktijkondersteuners 

hierbij gebruiken is Motivational Interviewing. Daarnaast maakt het samen met de patiënt opstellen van 

een persoonlijk zorgplan een belangrijk onderdeel uit van de GGZ zorg.  

Ondersteunend hierbij is een pakket aan informatiemateriaal dat de patiënt mee naar huis kan nemen. 

Zorggroep Het Huisartsenteam zal zorgdragen voor samenstelling van dit pakket.  

    



 

 

19 

 

Digitale Nieuwsbrief met leefstijladviezenDigitale Nieuwsbrief met leefstijladviezenDigitale Nieuwsbrief met leefstijladviezenDigitale Nieuwsbrief met leefstijladviezen    

Zorggroep Het Huisartsenteam biedt daarnaast al haar patiënten de mogelijkheid “Gezondheidsnieuws” te 

ontvangen. Dit is een digitale nieuwsbrief voor patiënten13 met leefstijladviezen voor ‘mental health’, tips 

en informatie over gezond en vitaal leven. De korte berichten in de digitale nieuwsbrief verwijzen naar de 

website van Het Huisartsenteam waarop de nieuwsberichten verder worden toegelicht.  

7.7.7.7. Organisatorische sturingOrganisatorische sturingOrganisatorische sturingOrganisatorische sturing    

De organisatorische sturing omvat de organisatiestructuur en het management van de processen die lei-

den tot gezonde bedrijfsvoering. Hierover maken we hierna kort enkele opmerkingen. Tevens over de 

wijze van verzamelen van gegevens, verslaglegging en verantwoording. 

7.1.7.1.7.1.7.1. INK model leidraad voor INK model leidraad voor INK model leidraad voor INK model leidraad voor management sturingmanagement sturingmanagement sturingmanagement sturing    

Inzicht hebben in de kwaliteit van de 

keten geeft sturingsmogelijkheden om 

tot verbetering te komen, het maakt 

zichtbaar waartoe verbeteringen 

hebben geleid en het bevordert het 

gevoel greep te hebben op de zaak en 

niet achter de feiten aan te lopen. Het 

INK model is hier een handige leidraad 

voor. Het Huisartsenteam gaat uit van 

een positief verband tussen goed 

georganiseerde ketenzorg en betere 

zorguitkomsten. Het Huisartsenteam 

gebruikt dit model voor management 

sturing van al haar zorg- en 

bedrijfsprocessen. Binnen ieder 

resultaatgebied zijn punten genoemd die in een proces van ketenzorg uit het oogpunt van kwaliteit 

uitgevoerd of bediscussieerd worden.  

7.2.7.2.7.2.7.2. Organisatiestructuur Organisatiestructuur Organisatiestructuur Organisatiestructuur     

Zorggroep Het Huisartsenteam B.V.Zorggroep Het Huisartsenteam B.V.Zorggroep Het Huisartsenteam B.V.Zorggroep Het Huisartsenteam B.V.    

Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. is een regionaal eerstelijns samenwerkingsverband van 40 huisartsen.  

Voor zorgverzekeraars en ketenpartners: 

• is de zorggroep contractpartij voor integrale uitvoering van zowel de keten DBC Diabetes, de keten 

DBC voor COPD / Astma, de CVRM DBC en de keten DBC voor GGZ; 

• onderhandelt zij met onderaannemers en andere partijen; 

• contracteert al haar onderaannemers betrokken bij de GGZ zorg: de huisartsen van Het 

Huisartsenteam, zorgverleners uit het GBGGZ en SGGZ domein en eventuele andere bij de uitvoering 

van de GGZ zorg betrokkenen. 

• is eindverantwoordelijk voor de regie en de verantwoording van de totale zorg. 

 

Regie vanuit de ZorggroepRegie vanuit de ZorggroepRegie vanuit de ZorggroepRegie vanuit de Zorggroep    

Om tot integrale GGZ zorg te komen, werkt de Zorggroep vanuit de hierboven beschreven rol voor 

zorgverzekeraars en ketenpartners. Zij hanteert een management stijl die gekenmerkt wordt door 

                                                   
13  Ook voor diabetes, COPD en CVRM patiënten wordt een dergelijke nieuwsbrief periodiek samengesteld.  
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faciliterende regie. De sturing van het zorproces (zowel diabetes, COPD/Astma, CVRM als GGZ) vindt 

plaats vanuit de directie en het management team.  

Iedere zorgketen kent een projectgroep met hierin een delegatie van de verschillende zorgverleners en 

een coördinator, een gespecialiseerd verpleegkundige en in sommige gevallen een externe adviseur. 

 

Deze faciliterende regie sluit nauw aan bij de methodische en planmatige werkwijze waarmee de 

huisartsen van Zorggroep Het Huisartsenteam al ruime ervaring hebben door middel van de PDCA cyclus 

uit het INK model op praktijkniveau en de NHG praktijkaccreditering. 

 

Organisatiestructuur Organisatiestructuur Organisatiestructuur Organisatiestructuur Zorgverleners GGZZorgverleners GGZZorgverleners GGZZorgverleners GGZ    

Iedere huisartsenpraktijk heeft een multidisciplinair kernteam GGZ bestaande uit: 

• Behandelend huisarts 

• Praktijkassistente 

• Praktijkondersteuner GGZ 

• GGZ verpleegkundige (op afroep) 

 

Daarnaast heeft ieder team een geformaliseerde samenwerking met een (of meerdere) zorgverleners uit 

het domein van de GBGGZ en S-GGZ: 

• Eerstelijns Psycholoog of GZ Pyscholoog 

• Psychotherapeut 

• Verslavingsconsulent 

• Psychiater (GGZ instelling en/of Ziekenhuis) 

 

7.3.7.3.7.3.7.3. Verslaglegging & rapportageVerslaglegging & rapportageVerslaglegging & rapportageVerslaglegging & rapportage    

Zorggroep Het Huisartsenteam is als regisseur van de DBC GGZ keten de beheerder van alle medische 

informatie rondom de GGZ patiënten die in behandeling zijn bij de zorgverleners van de zorggroep.  

    

Registratie in HIS / KISRegistratie in HIS / KISRegistratie in HIS / KISRegistratie in HIS / KIS    

Alle GGZ zorgverleners, zowel de POH’s-GGZ als de ketenpartners uit de GBGGZ, zullen gaan registreren 

in een nieuw regionaal te selecteren Keten Informatie Systeem, met koppeling naar het Huisarts Informatie 

Systeem. De zorgverleners hanteren hierbij de door Het Huisartsenteam in afstemming met collega 

zorggroepen uit de regio en met de zorgverzekeraar afgesproken indicatoren (zie bijlage 3).  

De zorgverleners zullen worden geschoold en begeleid in het uniform registreren en het correct verwerken 

van mutaties. De afgesproken wijze van registreren vormt de basis voor de rapportages naar de 

zorgverzekeraar.  

 

In het KIS worden de resultaten per patiënt verzameld met als doel sturing te kunnen geven op zowel 

patiëntniveau, huisartsniveau als ook op het niveau van de totale uitkomsten van de zorggroep. 

Gegevens uit het KIS dienen ter sturing van het zorgproces, de proces- en uitkomstindicatoren, en ter de 

facturatie van de kosten. 

 

Per kwartaal komen rapportages beschikbaar op 3 niveau’s: 

• Feedbackrapportage voor gehele Zorggroep: deze rapportage bevat geanonimiseerde gegevens op 

groepsniveau. Tevens t.b.v. dataverzameling GGZ populatie 0-meting. De rapportage wordt binnen de 

Zorggroep besproken en afspraken worden gemaakt om onderdelen van het zorgproces te verbeteren.  
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• Feedbackrapportage per praktijk: deze rapportage bevat gegevens voor de huisarts op patiëntniveau. 

De huisarts en/of praktijk krijgt inzage in de feitelijk geleverde GGZ zorg per patiënt, afgezet 

tegenover het groepsgemiddelde. De GGZ verpleegkundige bespreekt minimaal twee maal per jaar de 

feedbackrapportages. Hierbij wordt de Plan-Do-Check-Act cyclus gevolgd. Op basis hiervan kan de 

huisarts op zowel patiëntniveau als groepsniveau sturing geven aan het proces van zorg dat hij of zij 

geacht wordt te leveren. De GGZ verpleegkundige ondersteunt de praktijk bij het herkennen van 

verbeterpunten, het maken van verbeterplannen en de uitvoering hiervan. De praktijkbezoeken worden 

vastgelegd in een beknopt verslag, per praktijk.  

• Verantwoordingsrapportage naar zorgverzekeraar: voor pilot 2 – 4  x per jaar, afhankelijk van de te 

maken afspraken met de zorgverzekeraar, wordt op groepsniveau verantwoording afgelegd aan de 

zorgverzekeraar over het geleverde zorg in het afgelopen jaar. Vanuit de databank worden hiervoor de 

gegevens aangereikt. 

 

8.8.8.8. DDDDe e e e beoogde beoogde beoogde beoogde keteketeketeketennnnpartnerspartnerspartnerspartners    en de samenwerkingsafsprakenen de samenwerkingsafsprakenen de samenwerkingsafsprakenen de samenwerkingsafspraken    

In het voorgaande is steeds gesproken over een GGZ keten en partners die de Zorggroep daarbij nodig 

heeft, maar die zijn nog niet concreet benoemd. Dat doen we in dit hoofdstuk in de eerste paragraaf. 

Daarna geven we aan over welke onderwerpen met de partners samenwerkingsafspraken gemaakt moeten 

worden. 

8.1.8.1.8.1.8.1. Wie worden de ketenpartners?Wie worden de ketenpartners?Wie worden de ketenpartners?Wie worden de ketenpartners?    

Collaborative Care is zorg waarbij de taakverdeling en samenwerking tussen de huisartsenzorg, generalis-

tische basis GGZ en specialistische GGZ regionaal is geregeld. De psychiater kan laagdrempelig worden 

ingeschakeld bij diagnostiek, zonder dat de patiënt door de psychiater behandeld wordt. Verder speelt in 

dit model de care manager een belangrijke rol14. Binnen Het Huisartsenteam vervult de POH GGZ deze rol. 

 

Uit de opsomming in het voorgaande hoofdstuk van de disciplines die zich in de GGZ domeinen bevinden, 

wordt duidelijk wie de beoogde ketenpartners moeten zijn voor de GGZ zorgketen: 

    

GGZ Basiszorg 

• De huisartsen van Zorggroep Het Huisartsenteam met hun praktijkondersteuners GGZ.  

• Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) in de 6 gemeenten15151515 waar de huisartsen zijn gevestigd. 

• Fysiotherapie praktijken. 

 

Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) 

• Eerstelijns psychologen (praktijken) uit het adherentiegebied van de huisartspraktijken en waar huis-

artsen ervaring mee hebben 

• Verslavingsconsulenten/organisatie 

• Psychiaters uit de specialistische GGZ 

• Overige partijen uit de Generalistische Basis GGZ, zoals Indigo 

 

Specialistische GGZ (SGGZ) 

• GGZ West Brabant 

• Amphia Ziekenhuis, afdeling Psychiatrie 

• Het Dok, forensisch psychiatrische poli- en dagkliniek 

                                                   

14   Protocollaire GGZ, M.H. van Venrooij e.a., NHG, februari 2014 

15  De gemeenten Etten-Leur, Breda, Zundert, Halderberge, Rucphen en Moerdijk 
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Alle huisartspraktijken van Het Huisartsenteam hebben een lokale ‘sociale kaart’ samengesteld van keten-

partners in het GBGGZ domein, zie bijlage 6.  

8.2.8.2.8.2.8.2. SamenwerkingsafsprakenSamenwerkingsafsprakenSamenwerkingsafsprakenSamenwerkingsafspraken    

De zorgketen GGZ wordt gecontracteerd door Het Huisartsenteam. De afspraken met de zorgverzekeraar 

over deze zorg, gelden daarmee voor de aangesloten huisartsen, maar ook voor de deelnemende keten-

partners. Reden dus om onderling deze afspreken helder vast te leggen in een samenwerkingsovereen-

komst.  

 

In die overeenkomst worden zorginhoudelijke afspraken vastgelegd (bijvoorbeeld hoe lang is de maximale 

wachttijd voor een doorverwezen patiënt, hoe informeren ketenpartners elkaar over de voortgang in de 

behandeling, hoe zijn onderlinge verantwoordelijkheden over een gestelde diagnose), maar ook over de 

financiële aspecten (bijvoorbeeld welke tarieven hanteert Het Huisartsenteam voor onderaannemerschap, 

wanneer, hoe en op basis van welke informatie kunnen ketenpartners bij Het Huisartsenteam factureren).  

 

Elementen die in die overeenkomst opgenomen zouden moeten worden, komen onderstaand aan de orde.  

 

Algemene afsprakenAlgemene afsprakenAlgemene afsprakenAlgemene afspraken    

Looptijd overeen-

komst 

Wordt vastgelegd. Als het een meerjarige overeenkomst is, ook vastleggen wanneer 

evaluatiemomenten afgesproken worden.  

Ondertekenaars Naam, praktijknaam, indicatie van de omvang 

Doel overeen-

komst 

Korte omschrijving: "Met ondertekening van deze overeenkomst verklaren de partijen 

door samenwerking en formaliseren van afspraken hierover te streven naar het 

realiseren van de doelstelling om de juiste GGZzorg op de juiste plaats en het juiste 

moment te leveren aan patiënten. Partijen werken aan het continu verbeteren van de 

resultaten.” 

Patiënten doel-

groep 

Voor een duidelijke afbakening van de overeenkomst, de doelgroep juist omschrijven: 

Bijvoorbeeld: alle patiënten die van de huisartsvoorziening verwezen worden naar de 

(B)GGZ-zorgaanbieder en patiënten met psychische problemen die behandeld worden 

in de huisartsvoorziening 

Zorg die binnen 

het kader van de 

overeenkomst 

valt 

Dit is een wat andere afbakening dan de beschrijving van de doelgroep.  

Bijvoorbeeld: de zorg geleverd door de functie POH-GGZ en de (B)GGZ zorg geleverd 

door de instelling op verwijzing van de huisartsvoorziening 

Periodieke over-

legmomenten 

De frequentie van overlegmomenten, wie aan het overleg deelnemen en welke agen-

dapunten er in het overleg aan de orde komen.  

Procedures bij 

geschillen 

Indien naast de inhoudelijke ketenovereenkomst een juridische overeenkomst wordt 

afgesloten kan voor het beleid en procedures bij geschillen (bijvoorbeeld het niet 

nakomen van gemaakte afspraken) verwezen worden naar deze juridische overeen-

komst. Indien er geen juridische overeenkomst is, dan enkele afspraken vastleggen 

over hoe te handelen bij geschillen. 

Afspraken over zorginhoudelijke aspectenAfspraken over zorginhoudelijke aspectenAfspraken over zorginhoudelijke aspectenAfspraken over zorginhoudelijke aspecten    

Verwijsbrief 
Welke informatie moet minimaal op een verwijsbrief staan (zie NHG richtlijn ‘com-

municatie met 2e lijns GGZ’. Wat als de verwijzing onjuist is? 
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Toepassen 

screener 

In huisartspraktijk wordt Quickscreen van Telepsy als screener gebruikt, uitkomsten 

van screener bij verwijsbrief voegen. 

Continuïteit van 

zorg 

Behandeling start binnen [tijd afspreken] dagen na verwijzing 

Verwijzer op de hoogte houden van behandelresultaten: hoe vaak?  

Dossier opbouw De (B)GGZ-zorgaanbieder bouwt zelf een dossier op, los van het huisartsendossier. 

Terugkoppeling bij 

einde behandeling 

Afspraak over terugkoppeling naar de verwijzer (de huisartsenpraktijk waar de pati-

ent is ingeschreven) als behandeling is afgerond, of als patiënt drop-out is.  In dit 

onderdeel wordt vastleggen uit welke informatie deze terugkoppeling minimaal 

bestaat. 

IT communicatie 

systemen 

Indien partijen van IT-systemen gebruik maken voor de onderlinge communicatie 

(bijvoorbeeld Zorgdomein), zoals bijvoorbeeld verwijzingen, dit in deze inhoudelijk 

overeenkomst vastleggen. 

Afspraken over consultatie overAfspraken over consultatie overAfspraken over consultatie overAfspraken over consultatie over    patpatpatpatiënten bij (B)GGZ aanbieder of Siënten bij (B)GGZ aanbieder of Siënten bij (B)GGZ aanbieder of Siënten bij (B)GGZ aanbieder of S----GGZ aanbiederGGZ aanbiederGGZ aanbiederGGZ aanbieder    

Consultatie bij 

ondersteuning 

diagnostiek 

Afspraken over bij welke GGZ-professionals consultatie ingewonnen kan worden, op 

welke wijze dit geschiedt, hoe vaak en hoe terugkoppeling  plaatsvindt. 

Advies over behan-

delplan 

Afspraken over de wijze waarop advies ingewonnen kan worden, door wie en bij 

wie, over het behandelplan voor patiënten met psychische problemen die behandeld 

worden in de huisartsvoorziening. 

Meekijk consult 
Indien er  tussen partijen afgesproken wordt dat een meekijk-consult ook onder-

deel vormt van de consultatiefunctie, hier ook afspraken over maken. 

Tijdigheid van het 

verstrekken van 

een consult. 

Afspraken over de termijn waarop consultatie en terugkoppeling hiervan plaats-

vindt. 

Verantwoordelijk-

heid 

Bij consultatie blijft de huisartsvoorziening behandelverantwoordelijke, er heeft 

immers (nog) geen verwijzing plaatsgevonden. De geconsulteerde is verant-

woordelijk voor de kwaliteit van het gegeven advies.  

Spoedverwijzing 
Afspraken over de termijn en wijze waarop spoedverwijzing plaatsvindt en terug-

koppeling hiervan naar de verwijzer. 

Afspraken over inzet eAfspraken over inzet eAfspraken over inzet eAfspraken over inzet e----mental healthmental healthmental healthmental health    

Zelfhulpwebsites 

Bij dit onderdeel kunnen inhoudelijke afspraken gemaakt worden over de zelfhulp-

websites waarop patiënten geattendeerd kunnen worden. 

Inzetten van zelfhulpwebsites is overigens geen zorg. Zelfhulpwebsites zijn een 

hulpmiddel voor de patiënt - naast de behandeling - om de klachten te verminderen 

en/of hiermee om te leren gaan. 

Gebruik e-mental 

health interventies 

door huisartsvoor-

ziening 

Gekozen is voor een pakket aan e-mental health modules van Minddistrict, toe te 

passen vanuit de huisartspraktijk alsook vanuit de GBGGZ. Hier afspraken vastleg-

gen over welke interventies op welke wijze bij welke patiënten door de huisarts-

voorziening ingezet mogen worden. Wordt nog nader uitgewerkt. 

Afspraken over kennisdelingAfspraken over kennisdelingAfspraken over kennisdelingAfspraken over kennisdeling    
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Delen van kennis 

door (B)GGZ- 

zorgaanbieder 

Afspraken over welke kennis op welke wijze vanuit de (B)GGZ-zorgaanbieder ge-

deeld wordt met de huisartsvoorziening. Idem over het monitoren van de voortgang 

van implementatie van deze kennis zodat de kennisoverdracht  effectief geborgd 

wordt. 

Delen van kennis 

door de huisarts-

voorziening 

Afspraken over de wijze waarop kennis vanuit de huisartsvoorziening gedeeld wordt 

met de (B)GGZ-zorgaanbieder . Ook over het monitoren van de voortgang van im-

plementatie van deze kennis. 

Scholing 

Afspraken over het scholingsaanbod waarvan de huisartsvoorziening gebruik kan 

maken, de wijze waarop de huisartsvoorziening op de hoogte wordt gesteld over 

de inhoud en relevantie van (nieuw) scholingsaanbod en op welke data deze scho-

ling plaatsvindt, en het scholingsaanbod waarvan de (B)GGZ-zorgaanbieder gebruik 

kan maken. 

AfsAfsAfsAfspraken over vergoedingpraken over vergoedingpraken over vergoedingpraken over vergoeding    

Prijsafspraken 

Prijzen afspreken over: 

• Consultatie bij ondersteuning diagnostiek 

• Advies over behandelplan 

• Consultatiefunctie 

• Geïndiceerde preventie 

 

Tevens afspreken hoe facturatie plaatsvindt, welke gegevens minimaal nodig zijn. 

Transparantie bieden door Het Huisartsenteam over hoe de prijzen tot stand komen 

en wanneer prijsindexering plaatsvindt 

9.9.9.9. Financieel beheerFinancieel beheerFinancieel beheerFinancieel beheer    

Zorggroep Het Huisartsenteam is verantwoordelijk voor het gehele financiële beheer van te contracteren 

GGZ zorg. Door middel van een financiële jaarrapportage legt de zorggroep verantwoording af aan de 

preferente zorgverzekeraar, in casu CZ.  

    

Facturatie vanuit onderaannemers naar hoofdaannemerFacturatie vanuit onderaannemers naar hoofdaannemerFacturatie vanuit onderaannemers naar hoofdaannemerFacturatie vanuit onderaannemers naar hoofdaannemer    

Met alle onderaannemers maakt Zorggroep Het Huisartsenteam contracturele afspraken over de 

parameters op basis waarvan uitbetaling van zorg plaats zal vinden. GGZ zorgverleners sturen op basis 

van deze afspraken rekeningen op patiëntniveau naar de Zorggroep.  

Voor de grootste groep zorgverleners, de huisartsen, vormt het HIS/KIS de bron voor de uitbetaling van de 

geleverde zorg. Gelijktijdig met de extractie van de procesindicatoren worden de benodigde gegevens 

geëxtraheerd ten behoeve van de financiële afrekening. Om dit proces goed te kunnen laten plaatsvinden 

wordt de huisartsen een instructie gegeven hoe zij hun HIS hiervoor moeten inrichten. Met de juiste 

coderingen en ruiters (GGZ patiënt met huisarts of specialist als hoofdbehandelaar) en met het instellen 

van een zogenaamd 0-tarief worden dubbele declaraties voorkomen.  

    

Facturatie vanuit hoofdaannemer naar zorgverzekeraarsFacturatie vanuit hoofdaannemer naar zorgverzekeraarsFacturatie vanuit hoofdaannemer naar zorgverzekeraarsFacturatie vanuit hoofdaannemer naar zorgverzekeraars    

Per kwartaal worden de patiënten gefactureerd waarvan gegevens zijn geëxtraheerd uit het HIS/KIS met 

markering ICPC met de huisarts als hoofdbehandelaar. Via een declaratiemodule en een Vecozo certificaat 

en na voltooiing van een COV-controle (Controle op Verzekerden) ontvangen de zorgverzekeraars ieder 

kwartaal een factuur voor de geleverde multidisciplinaire GGZ zorg.   

Eventuele afgewezen declaraties worden opgevolgd. Geanalyseerd wordt of er een technische, 

contractuele of administratieve oorzaak is voor de afgewezen declaratie. 
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Kwartaalrapportage en financieel jaarverslagKwartaalrapportage en financieel jaarverslagKwartaalrapportage en financieel jaarverslagKwartaalrapportage en financieel jaarverslag    

De gegevens worden vervolgens in een debiteuren- en crediteuren administratie bijgehouden. Vier keer 

per jaar wordt voor interne doeleinden een financiële kwartaaltrapportage opgesteld.  

De rapportage biedt Zorggroep Het Huisartsenteam de mogelijkheid toezicht te houden op en sturing te 

geven aan het financiële proces van de GGZ DBC. Na afloop van het boekjaar stelt Zorggroep Het 

Huisartsenteam een financiëel jaarverslag op. Dit jaarverslag wordt ter verantwoording voorgelegd aan de 

preferente zorgverzekeraar. 

 

10.10.10.10. GGZ Populatie van Het HuisartsenteamGGZ Populatie van Het HuisartsenteamGGZ Populatie van Het HuisartsenteamGGZ Populatie van Het Huisartsenteam    

De inschatting van de GGZ populatie van Het Huisartsenteam, de instroom in de POH-GGZ zorg en de 

doorstroom naar de GBGGZ is lastig te maken. Uit recente onderzoeken blijkt een percentage van 3-5.  

Maar dat is nog gebaseerd op de GGZ structuur zoals we die voorheen kenden. Sinds de introductie van de 

basis GGZ is langzaamaan een uitstroom op gang gekomen uit de specialistische GGZ. Die uitstroom 

wordt verder gestimuleerd door het stringente bedden-afbouw beleid van de overheid en zorgverzeke-

raars. Dus het lijkt aannemelijk dat het percentage hoger zal worden dan 3-5.  

Recent NIVEL onderzoek  spreekt over meer dan 10%, gebaseerd op metingen tussen 2009 - 2011. Uit dat 

onderzoek blijkt dat in 2011 al sprake is van een forse afname van verwijzingen door huisartsen naar de 

tweedelijn, namelijk 14%. De doorverwijzingen naar de eerstelijns zorgverleners is met 30% gestegen. Het 

aantal patiënten dat onder behandeling was van een eerstelijns psycholoog is toen met 10% teruggelopen. 

Er is echter ook sprake van een lichte toename van patiënten in de SGGZ. Dus per saldo blijft de vraag 

naar GGZ zorg stijgen. 

 

In onderstaande tabel is de GGZ populatie van Het Huisartsenteam geschat op basis van de meest recente 

landelijke onderzoekscijfers. Zoals we in hoofdstuk 4 aangaven, zal 2015 gaan gelden als 0-meting om 

meer inzage te krijgen in de daadwerkelijke populatie, in- en doorstroom.  

 

Totale ptn. populatie Het Huisartsenteam 107.726

gebaseerd op NIVEL cijfers

Ptn. met psych. klachten bij HA praktijk = 13,38% cf. Nivel 2011 14.413

Ptn. in zorg bij HA /POH-GGZ = 2,66% cf SHL pilot 2.866

Ptn. door HA verwezen naar extern (GBGGZ + SGGZ) = 28% 802

Ptn. verwezen naar zorg GBGGZ, = 56% van 14% cf. Nivel 2010 449

Ptn. verwezen naar zorg SGGZ, = 44% van 14% cf. Nivel 2010 353
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Bijlage 1Bijlage 1Bijlage 1Bijlage 1    Nulmeting voorafgaanNulmeting voorafgaanNulmeting voorafgaanNulmeting voorafgaand aan start ketenafspraken GGZd aan start ketenafspraken GGZd aan start ketenafspraken GGZd aan start ketenafspraken GGZ    

    

1 Noodzaak van een nulmeting1 Noodzaak van een nulmeting1 Noodzaak van een nulmeting1 Noodzaak van een nulmeting    

Voor we starten met ketensamenwerking in de GGZ, is het zinvol te beschikken over gegevens van de 

huidige stand van zaken wat betreft mensen die zich melden met psychische problematiek bij de huisarts. 

Met welke problemen melden zij zich en vooral, wat gebeurt er na het eerste contact met de huisarts. 

Deze data kunnen we na verloop van tijd vergelijken met data nadat we ketensamenwerking opgezet heb-

ben. Verandert er iets aan de verwijzingen naar de specialistische GGZ bijvoorbeeld? Gaat ‘shop-gedrag’ 

verminderen? Is de afstemming verbetert? 

 

Voor het opstellen van dit bedrijfsplan hebben we ons intensief verdiept in beschikbare data als antwoord 

op de bovenstaande vragen. Met name door het NIVEL zijn er diverse onderzoeken gedaan, maar contact 

met de onderzoeker, dr. PFM Verhaak, leerde dat voorzichtigheid geboden is met de interpretatie van de 

data en zondermeer vertalen naar de situatie in de omgeving van Het Huisartsenteam. 

 

Naast onderzoeksrapporten van het NIVEL, hebben we ook bekeken of we gebruik kunnen maken van de 

registraties van de huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij de Zorggroep Het Huisartsenteam. 

 

Hieronder zullen we kort samenvatten wat het meest recente NIVEL onderzoek opgeleverd heeft en een 

analyse van de gegevens van de eigen praktijken en hoe we het pilotjaar 2015 zullen gebruiken om meer 

robuuste cijfers te verzamelen. 

 

1.1 1.1 1.1 1.1 Praktijken aangesloten bij Het HuisartsenteamPraktijken aangesloten bij Het HuisartsenteamPraktijken aangesloten bij Het HuisartsenteamPraktijken aangesloten bij Het Huisartsenteam    

Alle praktijken registreren diverse gegevens omtrent de gezondheid van hun patiënten. Aangezien de GGZ 

tot dusverre echter niet in die mate tot het huisartsendomein behoorde als nu de bedoeling gaat worden, 

zijn hierover geen specifieke gegevens te vinden. Er wordt wel geregistreerd op ingangsklacht, maar vaak 

zonder gebruik van een screener. Het is dus onduidelijk of iedere huisarts wel hetzelfde bedoelt met het-

geen geregistreerd is.  

Daarnaast is de huidige database in de HIS systemen nooit bedoeld om deze GGZ gegevens te kunnen 

extraheren. Reden om hier geen verdere conclusies aan te willen verbinden, anders dan: willen we enigs-

zins betrouwbare gegevens als nulmeting verkrijgen, dan zullen we duidelijk moeten vaststellen wat er 

precies geregistreerd moet worden. 

 

1.2 1.2 1.2 1.2 Nivel onderzoekNivel onderzoekNivel onderzoekNivel onderzoek    2010201020102010    en 2013en 2013en 2013en 2013    

Bij de voorbereiding van de recente structuurwijziging voor de GGZ (van een echelonindeling, naar een 

domeinindeling) heeft VWS in 2010 een interdepartementale werkgroep ingesteld, met als opdracht te 

onderzoeken hoe de doelmatigheid van de curatieve GGZ kan worden verbeterd met waarborging van de 

publieke belangen toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit. Daarnaast moesten concrete besparings-

opties in beeld gebracht worden.  

In dit kader heeft de werkgroep aan het NIVEL gevraagd naar de prevalentie van psychische problemen in 

de huisartspraktijk, de aard van die problemen, aantallen personen en de afhandeling door de huisartsen. 

Met dit laatste wordt bedoeld: welke vragen behandelt de huisarts zelf, welke gaan naar de POH, welke 

naar eerstelijnspsychologen en wie worden doorverwezen naar de tweedelijns GGZ. 
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Het NIVEL heeft gebruik gemaakt van gegevens uit zo’n 80 praktijken, die een complete registratie aan 

konden leveren over 2008 en 2009.  

 

Uit de rapportage gebruiken we de bevindingen op de volgende vragen: 

1. Met welke psychische klachten melden hoeveel mensen zich bij de huisartsenpraktijk 

2. Hoeveel % van de mensen wordt doorverwezen en naar welke discipline, waaronder de specialistische 

GGZ 

3. Wat is de meest voorkomende aanpak van psychische problemen in de huisartsenpraktijk 

4. Hoeveel patiënten komen na verwijzing naar de specialistische GGZ (tweedelijn) terug naar de huis-

artsenpraktijk voor vervolg / nazorg 

1.1.1.1. Met welke psychische klachten melden hoeveel mensen zich bij de huisartsenpraMet welke psychische klachten melden hoeveel mensen zich bij de huisartsenpraMet welke psychische klachten melden hoeveel mensen zich bij de huisartsenpraMet welke psychische klachten melden hoeveel mensen zich bij de huisartsenprakkkktijktijktijktijk    

Het overzicht hierna laat zien hoeveel patiënten per 1000 ingeschreven patiënten in 2007 en 2008 in de 

huisartspraktijk bekend waren met een psychische stoornis. Hierin valt op dat het aantal geregistreerde 

diagnoses is dat laatste jaar bijna een kwart hoger dan het jaar daarvoor. 

 

Angst, depressie en stress/overspannenheid zijn de meest voorkomende psychische aandoeningen. Psy-

chotische stoornissen, dementie en verslavingsproblematiek komt relatief minder voor. 

 

De prevalentie van psychische symptomen en stoornissen neemt toe met de leeftijd. Bij kinderen en jeug-

digen diagnosticeert de huisarts bij 7% een psychisch probleem, bij adolescenten en jongvolwassenen in 9 

tot 12%, bij 45-75 jarigen wordt bij ongeveer 15% op jaarbasis een diagnose gesteld en bij 75-plussers 

gebeurt dit bij 25% van de ingeschreven patiënten. 

Dit patroon zien we bij angst, depressie, psychotische stoornissen, uiteraard bij dementie en geheugen-

stoornis en ook bij geneesmiddelenmisbruik. Overspannenheid en alcohol stijgen tot en met 45-65 jaar, 

drugsmisbruik tot en met 25-44 jaar en nemen daarna af. Onderstaand een tabel en grafiek. 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Ongeveer 40% van de psychische stoornissen in de huisartspraktijk heeft betrekking op mannen, 60% 

op vrouwen. Vrouwen hebben bij angst en depressie een nog groter aandeel; bij alcohol en drugs-

misbruik is het merendeel man. 

2007 2008

N ingeschreven patiënten: 327.505 315.120

Angstig, nerveus c.q. angststoornis 21,1 25,2

Depressief gevoel c.q. depressie 24,4 28,5

Stress c.q. overspannen 11,4 14,2

Alcoholmisbruik 2,4 3,5

Geneesmiddelenmisbruik 1,6 2

Drugmisbruik 1 1,4

Psychotische stoornis 2,6 3,2

Dementie 1,9 2,4

Geheugenstoornis 2,8 3,5

Prikkelbaar 1 1,4

Alle psychische symptomen en 

stoornissen samen
100,5 124

Symptoom c.q. stoornis:

Prevalentie van psychische symptomen en 
stoornissen in 2007 en 2008 in de huisartspraktijk 
(n/1000 ingeschreven patiënten)

Angst 

Depressie 

Overspannen 

Alcohol 

Dementie 

Prevalentie van specifieke psychische stoornissen en symptomen 

naar leeftijd (2008) 

60 

50 

40 
 

n/1000 pt 30 

 

20 
 

10 

0 

0-17   18-24  25-44  45-64  65-74    75+ 

Leeftijd 
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De prevalentie van psychische stoornissen en symptomen is hoger in achterstandsbuurten 

(144.3/1000) dan in niet-achterstandsbuurten (124.7/1000). Deze verhoging wordt terug- gevonden 

in ieder van de verschillende symptomen. 

2.2.2.2. Hoeveel % van de mensen wordt doorverwezen en naar welke disciplHoeveel % van de mensen wordt doorverwezen en naar welke disciplHoeveel % van de mensen wordt doorverwezen en naar welke disciplHoeveel % van de mensen wordt doorverwezen en naar welke discipliiiine?ne?ne?ne?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meeste geregistreerde verwijzingen hebben betrekking op de gespecialiseerde 2e lijns GGZ: de ambu-

lante instellingen voor GGZ, de psychotherapeut en de psychiater. Een kleiner deel gaat naar de 1e lijns 

GGZ. 

Een toename tussen 2007 en 2008 is zichtbaar zowel bij verwijzingen naar de 1e lijns GGZ (eerstelijns 

psycholoog, Algemeen Maatschappelijk Werk, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige), van 2,6% naar 

3,4%, als bij verwijzingen naar de 2e lijn, die van 9,1% naar 10,4% gaan. De toename gaat vooral naar 

de eerstelijnspsycholoog en de meer gespecialiseerde psychotherapeut. 

% patiënten met specifieke psychische stoornis 

of symptoom dat verwezen wordt 
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Verwijsbestemming voor psychische stoornis 
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Verwijzingen voor angst, depressie en overspannenheid gaan relatief vaak naar de eerstelijns GGZ, 

met name naar de eerstelijnspsycholoog. Psychoses, dementie en alcoholmisbruik komen relatief 

vaker in de tweedelijn terecht. 

3.3.3.3. Wat is de meest voorkomende aanpak van psychische problemen in de huisartsenpraWat is de meest voorkomende aanpak van psychische problemen in de huisartsenpraWat is de meest voorkomende aanpak van psychische problemen in de huisartsenpraWat is de meest voorkomende aanpak van psychische problemen in de huisartsenprakkkktijktijktijktijk    

Om een indruk te krijgen van de “zorgmix” die patiënten met psychische problemen in de huisarts-

praktijk aangeboden krijgen, heeft het NIVEL de patiënten met een psychische diagnose in elkaar 

uitsluitende categorieën ingedeeld, oplopend in “zwaarte” van de interventie: 

Patiënten met een psychische diagnose: 

1. geen medicatie en geen verwijzing 

2. wel medicatie, maar geen verwijzing 

3. geen medicatie, wel verwijzing naar 1e lijns GGZ 

4. geen medicatie, wel verwijzing naar 2e lijns GGZ 

5. wel medicatie kregen, wel verwijzing naar de 1e lijns GGZ 

6. wel medicatie kregen, wel verwijzing naar de 2e lijns GGZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meeste patiënten (56% van alle mensen met een psychische stoornis) in de huisartspraktijk krijgen 

uitsluitend medicatie voor hun psychisch probleem. Met 31% van de patiënten met een psychische 

stoornis, zijn wel contacten, maar wordt geen medicatie voorgeschreven noch worden ze verwezen. 

Van degenen die verwezen worden (in totaal 13,5%, waarvan 10,4% naar de 2e lijn) krijgt ongeveer de 

helft ook nog medicatie van de huisarts. In geval van depressie of angst, de meest prevalente stoor-

nissen, daalt het percentage “geen medicatie of verwijzing” tot 12% resp. 18% en neemt het percenta-

ge met uitsluitend medicatie navenant toe. Behandeling van depressie en angst is onderling nauwe-

lijks verschillend. Het voor 2008 geschetste beeld komt overeen met dat voor 2007. Naar geslacht is 

er wel een verschil tussen mannen en vrouwen: ongeveer 40% van de mannen krijgt geen medicatie 

en wordt niet verwezen, terwijl dit voor 25% van de vrouwen geldt. Mannen worden wat vaker verwe-

zen naar de 2e lijn (11% versus 10%). 

Zorgmix voor patiënten met psychische stoornis of symptoom: 
totaal en patiënten met depressie resp. angst 
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Overigens heeft het NIVEL ook naar regionale verschillen in de aanpak van psychische klachten gekeken, 

hetgeen interessante verschillen naar voren bracht met betrekking tot het signaleren en behandelen van 

psychische problemen door huisartsen. 

De laagste prevalentie aan psychische problemen wordt in het zuiden van het land gemeld. Vooral de 

diagnoses rond angst en depressie worden daar minder gemeld dan landelijk  het geval is. In drie van 

de vier regio’s is het totaal prevalentie cijfer ten opzichte van 2007 met een kwart of meer gestegen, 

alleen in het Noorden is er sprake van een daling van 9%. 

 

Ook de mate waarin huisartsen in de verschillende regio’s medicijnen voorschrijven varieert, maar minder 

dan de mate waarmee ze psychische stoornissen en symptomen signaleren. In het Noorden schrijft men 

relatief het meest gemakkelijk een recept uit wanneer er sprake is van een psychische stoornis, in het 

Zuiden is men het meest terughoudend hierbij. Het zijn met name anxiolytica en hypnotica/sedativa die in 

het Noorden meer worden voorgeschreven. 

 

Het NIVEL geeft geen verklaring voor deze verschillen, maar wijst wel op het relatief beperkt aantal prak-

tijk per regio (zo’n 20) waarop de cijfers gebaseerd zijn. Een paar uitschieters in een regio, kunnen dan al 

een heel verschil maken. 

4.4.4.4. Hoeveel % van de verwezen patiënten komt na behandeling in de tweedelijn terug naar de huisarts Hoeveel % van de verwezen patiënten komt na behandeling in de tweedelijn terug naar de huisarts Hoeveel % van de verwezen patiënten komt na behandeling in de tweedelijn terug naar de huisarts Hoeveel % van de verwezen patiënten komt na behandeling in de tweedelijn terug naar de huisarts 

voor nazorg?voor nazorg?voor nazorg?voor nazorg?    

Hier zijn geen duidelijke onderzoeksgegevens over te vinden. 

1.3 1.3 1.3 1.3 CoCoCoConclusienclusienclusienclusie    

De cijfers zijn zeker bruikbaar, maar meer als vergelijkingsmateriaal, dan exacte data waarmee gerekend 

kan worden. Uit het bovenstaande blijkt dat er: 

• Regionale verschillen zijn, waarvan echter niet te achterhalen valt hoe de uitkomsten zouden zijn voor 

Etten-Leur e.o. 

• Achterstandswijken andere cijfers laten zien: hoeveel bewoners kennen de achterstandswijken uit de 

gebieden van de praktijken van de zorggroep en hoe is de leeftijdsopbouw daar? Dat laatste gegeven 

is nodig om te weten voor welke klachten er met meer of minder bewoners rekening gehouden moet 

worden. 

• Sommige data zijn gebaseerd op metingen uit een gering aantal praktijken. Levert dit voldoende be-

trouwbare data op om te extrapoleren naar de bevolking van Etten-Leur e.o.? 

 

Er zijn verschillende factoren die elkaar onderling beïnvloeden, die in de nieuwe GGZ structuur de uitein-

delijke aantallen patiënten zullen bepalen die naar de huisartspraktijk gaan met psychische klachten. Er 

wordt een uitstroom uit de Specialistische GGZ verwacht van 30% van de relatief lichte problematiek. Hoe-

veel patiënten hiervan uiteindelijk bij de huisarts terecht komen, hoeveel van hen geen hulp meer zullen 

zoeken en hoeveel bij ELP’s terechtkomen, is onzeker. 
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BiBiBiBijjjjlage 2lage 2lage 2lage 2    Afbakening ketenpartners: schematiscAfbakening ketenpartners: schematiscAfbakening ketenpartners: schematiscAfbakening ketenpartners: schematischhhh    
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Bijlage 3Bijlage 3Bijlage 3Bijlage 3    Overzicht GGZ indicatoren Overzicht GGZ indicatoren Overzicht GGZ indicatoren Overzicht GGZ indicatoren     

    OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    CodCodCodCodeeeesoortsoortsoortsoort    CodeCodeCodeCode    ToelicToelicToelicToelichhhhtingtingtingting    

 DepressieDepressieDepressieDepressie    

1111 % patiënten van 18 jaar of ouder met een depressieve stoornis of 

met 

depressieve gevoelens gedurende de afgelopen 12 maanden in de 

praktijkpopulatie aan het einde van de rapportageperiode (noemer 

is 

praktijkpopulatie) 

ICPC P76 of 

P03 

Laatste jaar, 

laatste waar-

de 

2222    % patiënten van 18 jaar of ouder in de praktijkpopulatie met de dia-

gnose 

depressieve stoornis gedurende de afgelopen 12 maanden 

ICPC P76 Laatste jaar, 

laatste waar-

de 

 

3333 % patiënten van 18 jaar of ouder in de praktijkpopulatie met depres-

sieve 

gevoelens gedurende de afgelopen 12 maanden 

ICPC P03 Laatste jaar, 

laatste waar-

de 

4444 % patiënten van 18 jaar of ouder bekend met depressieve stoornis of 

depressieve gevoelens die in de eerste lijn worden behandeld (defi-

nitie: 

huisarts is hoofdbehandelaar) in de praktijkpopulatie aan het einde 

van de 

rapportageperiode 

Diagn. 

bep 

GZHB 

PZ 

GZHB PZ = 

‘huisarts’ 

laatste bepa-

ling ooit 

(antwoord-

nummer=48) 

 

5555 % patiënten van 18 jaar of ouder bekend met depressieve stoornis of 

depressieve gevoelens die in de eerste lijn worden behandeld (defi-

nitie: 

huisarts is hoofdbehandelaar) én én én én meer dan 12 maanden zijn inge-

schreven 

in de praktijkpopulatie aan het einde van de rapportageperiode 

   

6666 % patiënten van 18 jaar of ouder met een depressieve stoornis of 

depressieve gevoelens waarbij antidepressiva zijn voorgeschreven 

(noemer is teller van indicator 5) 

ICPC 

ATC 

 

P76 of 

P03 

N06A 

Laatste jaar, 

laatste waar-

de 

 AngststoornisAngststoornisAngststoornisAngststoornis    

7777 % patiënten van 18 jaar of ouder met een angststoornis of met 

angstklachten gedurende de afgelopen 12 maanden in de 

praktijkpopulatie aan het einde van de rapportageperiode (noemer 

is 

praktijkpopulatie) 

ICPC P74 of 

P01 

Laatste jaar, 

laatste waar-

de 

8888 % patiënten van 18 jaar of ouder in de praktijkpopulatie met de dia-

gnose 

angststoornis gedurende de afgelopen 12 maanden 

ICPC P74 Laatste jaar, 

laatste waar-

de 

 

9999 % patiënten van 18 jaar of ouder in de praktijkpopulatie met 

angstig/nerveus/gespannen gevoelens gedurende de afgelopen 12 

maanden 

ICPC P01 Laatste jaar, 

laatste waar-

de 
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    OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    CodCodCodCodeeeesoortsoortsoortsoort    CodeCodeCodeCode    ToelicToelicToelicToelichhhhtingtingtingting    

10101010 % patiënten van 18 jaar of ouder bekend met angststoornis of 

angstklachten die in de eerste lijn worden behandeld (definitie: 

huisarts is 

hoofdbehandelaar) in de praktijkpopulatie aan het einde van de 

rapportageperiode 

Diagn. 

bep 

GZHB 

PZ 

GZHB PZ = 

‘huisarts’ 

laatste bepa-

ling ooit 

(antwoord-

nummer=48) 

11111111 % patiënten van 18 jaar of ouder bekend met angststoornis die in de 

eerste lijn worden behandeld (definitie: huisarts is hoofdbehan-

delaar) ) énénénén    

meer dan 12 maanden zijn ingeschreven in de praktijkpopulatie aan 

het 

einde van de rapportageperiode 

   

12121212 % patiënten van 18 jaar of ouder met een angststoornis of angst-

klachten 

waarbij TCA’s of SSRI’s zijn voorgeschreven (noemer is teller van 

indicator 11) 

ICPC 

ATC 

P74 of 

P10 

N06A 

 

Laatste jaar, 

laatste waar-

de 

Laatste jaar, 

laatste voor-

schrift 

 

 

 



 

    34 

Bijlage 4Bijlage 4Bijlage 4Bijlage 4    Overzicht vier NHG zorgprocessen Overzicht vier NHG zorgprocessen Overzicht vier NHG zorgprocessen Overzicht vier NHG zorgprocessen     

 

Zorgproces bij psychische klachten en psychosociale problemenZorgproces bij psychische klachten en psychosociale problemenZorgproces bij psychische klachten en psychosociale problemenZorgproces bij psychische klachten en psychosociale problemen    

Uit: ‘Protocollaire GGZ’, M.H. van Venrooij, NHG, 204 

 

FaseFaseFaseFase    ActiviteitActiviteitActiviteitActiviteit    DoorDoorDoorDoor    

IntakeIntakeIntakeIntake    Exploratie van psychische klachten. 

• Exploratie klachten, ernst, in-

vloed op dagelijks leven en 

hulpvraag (SCEGS).  

• Signalering van klachtenpa-

troon (4DKL).  

POH 

DiagnostiekDiagnostiekDiagnostiekDiagnostiek    Geen specifieke diagnostiek geïn-

diceerd.  

POH 

Behandeling volgens stepped careBehandeling volgens stepped careBehandeling volgens stepped careBehandeling volgens stepped care    Stap 0Stap 0Stap 0Stap 0: Watchful Waiting 

Stap 1Stap 1Stap 1Stap 1: Psycho-educatie 

Stap 2aStap 2aStap 2aStap 2a: (Begeleide) zelfhulp 

Stap 2bStap 2bStap 2bStap 2b: (Verwijzing voor) begelei-

ding bij psychosociale problemen. 

Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3: (Verwijzing voor) PST   

Opnemen in behandelplan specifie-

ke klachten of stoornis. 

Terugvalpreventie. 

MonitoringMonitoringMonitoringMonitoring aan de hand van de 

4DKL. 

POH 

POH 

POH/MW 

POH/MW 

 

POH 

 

Registratie in het HISRegistratie in het HISRegistratie in het HISRegistratie in het HIS    Registreren van: 

• samenvatting van het consult; 

• ICPC; 

• vervolg. 

POH 

AfsluitingAfsluitingAfsluitingAfsluiting    Episode afsluiten POH 
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Zorgproces bij depressiZorgproces bij depressiZorgproces bij depressiZorgproces bij depressieve klachten en depressieeve klachten en depressieeve klachten en depressieeve klachten en depressie    

Uit: ‘Protocollaire GGZ’, M.H. van Venrooij, NHG, 204 

    

FaseFaseFaseFase    ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    DoorDoorDoorDoor    

IntakeIntakeIntakeIntake    Verheldering van de klachten:Verheldering van de klachten:Verheldering van de klachten:Verheldering van de klachten:    

• anamnese 

• onderzoek naar comorbiditeit (psychische en lichamelijk); 

• verband met medicatie? 

huisarts 

Verheldering Verheldering Verheldering Verheldering van de hulpvraag:van de hulpvraag:van de hulpvraag:van de hulpvraag:    

• exploratie van de klachten (SCEGS); 

• 4DKL; 

• voorgeschiedenis; 

• ernst van de klachten; 

• hulpvraag en verwachtingen patiënt; 

• voorkeuren patiënt voor behandeling. 

POH 

Aanvullende diagnostiek:Aanvullende diagnostiek:Aanvullende diagnostiek:Aanvullende diagnostiek: 

psychiatrisch onderzoek bij (vermoeden van) psychiatrisch comorbiditeit. 

huisarts,  

consulterend 

psychiater 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    • DiagnoseDiagnoseDiagnoseDiagnose stellen op basis van DSM-IV. 

• ErnstErnstErnstErnst vaststellen: vragen naar functioneren patiënt en duur klachten.  

POH in overleg 

met huisarts 

BehandelplanBehandelplanBehandelplanBehandelplan    VoorstelVoorstelVoorstelVoorstel doen voor behandelplan.  POH in overleg 

met huisarts 

Bespreking behandelplanBespreking behandelplanBespreking behandelplanBespreking behandelplan met patiënt: 

• Uitleg en informatie; 

• Stemt patiënt met plan in? 

POH 

Vaststellen behandelplanVaststellen behandelplanVaststellen behandelplanVaststellen behandelplan en voor patiënt op schrift zetten.  POH 

Vervolgafspraken Vervolgafspraken Vervolgafspraken Vervolgafspraken maken met patiënt.  POH 

Behandeling Behandeling Behandeling Behandeling     

volgens volgens volgens volgens     

steppesteppesteppestepped cared cared cared care    

Stap 1aStap 1aStap 1aStap 1a: Psycho-educatie 

Stap 1bStap 1bStap 1bStap 1b: Advisering (dagstructurering, activiteitenplanning, bewegingsad-

viezen).   

POH 

Stap 2bStap 2bStap 2bStap 2b: (Begeleide) zelfhulp. POH 

Stap 2bStap 2bStap 2bStap 2b: (Verwijzing voor) hulp bij psychosociale problemen.  POH, maatschap-

pelijk werker 

Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3: (Verwijzing voor) kortdurende behandeling. Bij winterdepressie: 

overweeg lichttherapie.  

POH, eerstelijns  

psycholoog 

Stap 4aStap 4aStap 4aStap 4a: Medicatie. huisarts 

Stap 4bStap 4bStap 4bStap 4b: Verwijzing voor intensieve psychotherapie.  huisarts, 

psychotherapeut 

Stap 5Stap 5Stap 5Stap 5: Combinatie van medicatie en psychotherapie.  huisarts,  

psychotherapeut 

MonitoringMonitoringMonitoringMonitoring    Actief volgen van het beloop. POH 

Wachtlijst begeleiding. POH 

Begeleiding bij medicatiegebruik.  POH, huisarts 

Begeleiding bij afbouw van medicatie. POH, huisarts 

Terugvalpreventie.  POH 

RegistratieRegistratieRegistratieRegistratie    

in het HISin het HISin het HISin het HIS    

Registreren van: samenvatting consult, ICPC-code, scores op BDI of 4DKL.  POH, huisarts 

AfsluitingAfsluitingAfsluitingAfsluiting    Episode afsluiten. POH 
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Zorgproces bij angstklachten en angststoornissenZorgproces bij angstklachten en angststoornissenZorgproces bij angstklachten en angststoornissenZorgproces bij angstklachten en angststoornissen    

Uit: ‘Protocollaire GGZ’, M.H. van Venrooij, NHG, 204 

    

FaseFaseFaseFase    ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    DoorDoorDoorDoor    

IntakeIntakeIntakeIntake    Verheldering van de klachtenVerheldering van de klachtenVerheldering van de klachtenVerheldering van de klachten    

• anamnese; 

• onderzoek naar comorbiditeit (psychisch en lichamelijk); 

• verband met medicatie?    

huisarts 

Verheldering van de hulpvraag:Verheldering van de hulpvraag:Verheldering van de hulpvraag:Verheldering van de hulpvraag:    

• exploratie van de klachten (SCEGS); 

• 4DKL; 

• voorgeschiedenis; 

• ernst van de klachten; 

• hulpvraag en verwachtingen patiënt 

• voorkeuren patiënt voor behandeling.        

POH 

Aanvullende diagnostiek:Aanvullende diagnostiek:Aanvullende diagnostiek:Aanvullende diagnostiek:    

psychiatrisch onderzoek bij (vermoeden van) psychiatrisch comorbi-

diteit.  

huisarts,  

consulterend psychiater 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    DiagnoDiagnoDiagnoDiagnose se se se stellen op basis van DSM-IV.    

Ernst Ernst Ernst Ernst vaststellen: vragen naar functioneren patiënt, lijdensdruk, 

duur klachten, recidief.        

POH in overleg met huisarts 

BehandelplanBehandelplanBehandelplanBehandelplan    Voorstel Voorstel Voorstel Voorstel doen voor behandelplan.    POH in overleg met huisarts 

POH    

Bespreking behandelplanBespreking behandelplanBespreking behandelplanBespreking behandelplan    met patiënt:met patiënt:met patiënt:met patiënt:    

• Uitleg en informatie 

• Stemt patiënt met plan in?    

POH 

Vaststellen behandelplan Vaststellen behandelplan Vaststellen behandelplan Vaststellen behandelplan en voor patiënt op schrift zetten.        POH 

Vervolgafspraken Vervolgafspraken Vervolgafspraken Vervolgafspraken maken met patiënt.        POH 

Behandeling Behandeling Behandeling Behandeling 

volgensvolgensvolgensvolgens    

Stap 1aStap 1aStap 1aStap 1a: Psycho-educatie 

Stap 1bStap 1bStap 1bStap 1b: Advisering (dagstructurering, activiteitenplanning, ont-

spanning). 

POH 

Stap 2aStap 2aStap 2aStap 2a: (Begeleide) zelfhulp. POH 

Stap 2bStap 2bStap 2bStap 2b: (Verwijzing voor) hulp bij psychosociale problemen. POH, maatschappelijk werker 

Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3: (Verwijzing voor) cognitieve gedragstherapie, PST, GT.  POH,  

eerstelijnspsycholoog 

Stap 4aStap 4aStap 4aStap 4a: Medicatie.  huisarts 

Stap 4bStap 4bStap 4bStap 4b: Verwijzing specialistische GGZ. huisarts,  

psychotherapeut 

Stap 5Stap 5Stap 5Stap 5: Combinatie van medicatie en psychotherapie.  huisarts en  

psychotherapeut 

Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring 

met 4DKLmet 4DKLmet 4DKLmet 4DKL    

Actief volgen van het beloop. POH 

Begeleiding bij medicatiegebruik. POH, huisarts 

Begeleiding bij afbouw van medicatie. POH, huisarts 

Wachtlijstbegeleiding. POH 

Terugvalpreventie.  POH 

Registratie in Registratie in Registratie in Registratie in 

het HIShet HIShet HIShet HIS    

Registreren van: samenvatting consult, ICPC-code, scores op 4DKL. POH 

AfsluiAfsluiAfsluiAfsluitingtingtingting    Episode afsluiten. POH 
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Zorgproces bij slapeloosheid.Zorgproces bij slapeloosheid.Zorgproces bij slapeloosheid.Zorgproces bij slapeloosheid.    

Uit: ‘Protocollaire GGZ’, M.H. van Venrooij, NHG, 204 

 

FaseFaseFaseFase    ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    DoorDoorDoorDoor    

IntakeIntakeIntakeIntake    Verheldering van de klachtenVerheldering van de klachtenVerheldering van de klachtenVerheldering van de klachten    

• anamese; 

• onderzoek; 

• comorbiditeit 

• (psychisch en lichamelijk)? Specifieke slaapproblemen? 

• verband met medicatie?    

huisarts 

Verheldering van de hulpvraag:Verheldering van de hulpvraag:Verheldering van de hulpvraag:Verheldering van de hulpvraag:    

• exploratie van de klachten (SCEGS); 

• 4DKL; 

• slaapdagboek;    

huisarts, POH 

Aanvullende diagnostiek:Aanvullende diagnostiek:Aanvullende diagnostiek:Aanvullende diagnostiek:    

Psychiatrisch onderzoek bij (vermoeden van) psychiatrische 

comorbiditeit. 

Huisarts, eerstelijnspsycho-

loog, consulterend psychiater 

 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    Diagnose Diagnose Diagnose Diagnose stellen op basis van DSM-IV.    

Ernst Ernst Ernst Ernst vaststellen: vragen naar functioneren patiënt, lijdens-

druk, duur klachten, recidief.        

POH in overleg met huisarts 

BehandelplanBehandelplanBehandelplanBehandelplan    Voorstel Voorstel Voorstel Voorstel doen voor behandelplan.    POH in overleg met huisarts 

Bespreking behandelplan Bespreking behandelplan Bespreking behandelplan Bespreking behandelplan met patiënt::::    

• Uitleg en informatie; 

• Stemt patiënt met plan in?    

POH 

Vaststellen behandelplan Vaststellen behandelplan Vaststellen behandelplan Vaststellen behandelplan en voor patiënt op schrift zetten.        Huisarts, POH 

Vervolgafspraken makenVervolgafspraken makenVervolgafspraken makenVervolgafspraken maken met patiënt.        POH 

BehandeliBehandeliBehandeliBehandeling vong vong vong vollllgensgensgensgens    

stepped carestepped carestepped carestepped care    

Stap 1aStap 1aStap 1aStap 1a: Psycho-educatie. 

Stap 1bStap 1bStap 1bStap 1b: Slaapadviezen, of adviezen slaaprestrictie en sti-

muluscontrole. 

POH 

Stap 2aStap 2aStap 2aStap 2a: (Begeleide) zelfhulp. POH 

Stap 2bStap 2bStap 2bStap 2b: (Verwijzing voor) hulp bij psychosociale problemen. POH, maatschappelijk werker 

Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3: Kortdurende begeleiding: CGT-insomnia.  POH,  

eerstelijnspsycholoog 

Stap 4aStap 4aStap 4aStap 4a: Intensieve (specialistische) psychotherapie of ge-

specialiseerd slaapcentrum. 

specialistische GGZ 

Stap 4bStap 4bStap 4bStap 4b: Medicatie. huisarts 

Overbrugging Overbrugging Overbrugging Overbrugging 

wachttijd (zo nwachttijd (zo nwachttijd (zo nwachttijd (zo noooodig)dig)dig)dig)    

Wachtlijstbegeleiding. POH 

MonitoringMonitoringMonitoringMonitoring    Actief volgen van het beloop. POH 

Begeleiden van medicatiegebruik. 

Begeleiden van afbouwen van medicatie. 

Terugvalpreventie. 

POH, huisarts 

Registratie in het HISRegistratie in het HISRegistratie in het HISRegistratie in het HIS    Registreren van: samenvatting consult, ICPC-code, score op 

4DKL, vervolgafspraken. 

POH 

AfsluitingAfsluitingAfsluitingAfsluiting    Episode afsluiten. POH 



 

    38 

Bijlage 5Bijlage 5Bijlage 5Bijlage 5    Sociale kaart GGZ Het Sociale kaart GGZ Het Sociale kaart GGZ Het Sociale kaart GGZ Het HuisartsenteamHuisartsenteamHuisartsenteamHuisartsenteam (voorlopig)    

    

In onderstaande tabel staan de zorgverleners waarnaar toe vanuit de huisartspraktijken van Het Huisartsenteam 

verwezen wordt in de huidige 2014 situatie, ongeacht aanbod van verzekerde / onverzekerde zorg.  Voor het 

stellen van criteria om in aanmerking te komen voor een contract als GGZ ketenpartner van Het Huisartsenteam 

geldt de algemene basis eis dat een contract met CZ randvoorwaarde is. Wordt nog verder uitgewerkt. 

PraktijknaamPraktijknaamPraktijknaamPraktijknaam    ContactpersoonContactpersoonContactpersoonContactpersoon    FunctieFunctieFunctieFunctie    

Astrid Wetzels Coaching en Psychotherapie Mw. A. Wetzels (Astrid) Coaching en Psychotherapie 

Aurofocus Breda  Dhr. E. Peeters (Erik) Kinderen en jeugd 

Debets Psychotherapie Dhr. N. Debets (Nico) Psychotherapeut 

Eerstelijns Psychologenpraktijk Prinsen Dhr. Prinsen  Eerstelijnspsycholoog 

J.C.M. Dekkers Mw. J.C.M. Dekkers Psychologe 

J.F. van Engelen Dhr. J.F. van Engelen GZ-psycholoog/ psychotherapeut 

Jansen Gestalt dhr. W. Jansen (Wasilie) Psychotherapie en gestalttherapie 

K en J psychologen in R’daal L.C.M. van Zitteren (Lisette) Psychologenpraktijkmanager 

Kobussen & Partners  Dhr. J. Kobussen (Jan) Generalistische basis GGz of de specialistische GGZ 

Leontien Borsten Mw. L. Borsten (Leontien) Psychotherapeut 

M. Waaijer Mw. M. Waaijer Orthopedagoog/GZ psycholoog 

Marissink en partners v.o.f. Mw. M. Marissink (Marianne) Psychotherapeut, systeemtherapeut 

Noortzee psychologen Dhr. M. van den Noort (Marco) GZ-psycholoog  

Pedagogisch Perspectief Mw. J.van Swet (Jacqueline) Eerstelijnspsycholoog/gezondheidspsycholoog 

Pepp Breda Mw. G.C. Adriaansens - Brugman 

(gerrie) 

GZ-psycholoog, kinder-en jeugdpsycholoog, EMDR 

aspirant lid 

Praktijk M. Faatz Dhr. M.Faatz (Mark) Gesprekstherapeut, systeemtherapeut en senior 

schematherapeut. 

Praktijk Puur Jezelf Mw. H. Stiegelis (Heidi) Basispsycholoog (psycholoog NIP) 

Praktijk van Waterschoot Dhr. A.P.M. van Waterschoot (Fons) GZ-psycholoog / klinisch psycholoog / orthopeda-

goog 

Praktijk voor cognitieve gedragstherapie Mw. M.V. Westbroek (Monessa) GZ-psycholoog / Klinisch psycholoog / psychothe-

rapeut 

Praktijk voor eerstelijns psychologie Dhr. V.F.M.J. Debats (Victor) Voor EMDR, een kortdurende therapie voor trauma-

verwerking. 

Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Dhr. S. den Hengst Psycholoog 

Praktijk voor pedagogische hulpverlening Mw. M.T. Theunissen (Hiske) Orthopedagoog & gezinspedagoog 

Praktijk voor Psychologie Rinck Dhr. C.L. Rinck Psycholoog  

Praktijk voor psychotherapie Dhr. R. van Diest (René) Klinisch psycholoog - psychotherapeut 

Praktijk Wilrycx Mw. G. Wilrycx Psychotherapeute 

Psychologenpraktijk Bredero Mw. E. van den Heuvel (Els) Psycholoog NIP, GZ-psycholoog 

Psychologenpraktijk de Brede Aa Mw. M. Waaijer (Mirjam) GZ-psycholoog 

Psychologenpraktijk De Kruijf Dhr. P. de Kruijf (Peter) Gz-psycholoog 

Psychologenpraktijk Etten-Leur Mw. A. Lauwerijssen (Ankie) Eerstelijnspsycholoog NIP/GZ-psycholoog 

Psychologenpraktijk Jedda Mw. B. Meuwese (Birgit) Eerstelijnspsycholoog 

Psychologenpraktijk Mosmans en Bloemen Mw. K.Mosmans (Katja) Huisartsenpraktijk Rozenlaan 

Psychologenpraktijk Rose en Van Daatselaar Mw. A. van Daatselaar (Annemiek) GZ-psycholoog, eerstelijnspsycholoog 

Psychologenpraktijk Tolakker Mw. T. van Os (Tanja) Eerstelijnspsycholoog/gezondheidspsycholoog 

Psychologenpraktijk Zevenbergen Mw. YMM de Jong-Pasman GZ-psycholoog, eerstelijnspsycholoog 

Psychotherapie Breda  Mw. R. Willemsens (Rianne) Psycholoog/Psychotherapeut 

Psy-GO Mw. E. Prins (Ellen) Eerstelijnspsycholoog 

PsyQ  Mw. K. Bergman (Kelly) GZ-Psycholoog 

Silver Psychologie Breda Mw. J. van der Heijden (Jacintha) GZ-psycholoog, Emdr-therapeut VEN 

Tineke Drenth Mw. T. Drenth (Tineke) Gz-psycholoog 

Virenze Dhr. I. Plompen (Iwan) GZ-psycholoog 

Praktijk voor psychotherapie en EMDR Mw. C. Relyveld (Carmelita) GZ psycholoog 

 


