Jaarverslag 2014 en 2015

Bestuur Stichting Rivieren- en Dichterswijk

Opgesteld door: Renée Geerse, GEZ coördinator
Met bijdragen van het bestuur en de diverse werkgroepen
november 2015

1

Inhoud
Voorwoord .......................................................................................................................... 3
1

Gebiedsprofiel .............................................................................................................. 4
1.1

2

Deelnemers Stichting Rivieren- en Dichterswijk ................................................................ 7
2.1

Organisatiestructuur .............................................................................................. 7

2.1.1

Bestuur ......................................................................................................... 7

2.1.2

Werkgroepen .................................................................................................. 7

2.2
3

ROS-wijkscan ........................................................................................................ 4

Financiën .............................................................................................................. 8

Activiteiten en projecten ................................................................................................ 9
3.1

Ouderenzorg ......................................................................................................... 9

3.2

Chronische GGZ ................................................................................................... 10

3.3

Beweegprogramma DM II en COPD ......................................................................... 10

3.4

Medicatiebegeleiding en overdracht ......................................................................... 11

3.5

Overige projecten ................................................................................................. 11

3.6

Doorlopende activiteiten ........................................................................................ 12

Bijlage 1 Stappenplan chronische angst- en stemmingsklachten ............................................... 13
Bijlage 2 Stroomschema beweegprogramma DM II ................................................................. 16
Bijlage 3 Stroomschema beweegprogramma COPD ................................................................. 17

2

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2014 en 2015 van de Stichting Rivieren- en Dichterswijk GEZond. Het
eerstelijns samenwerkingsverband heeft de stichting opgericht in mei 2014. Per 1 juli 2014 is het
pre-GEZ contract ingegaan bij Zilveren Kruis. Het jaarverslag heeft betrekking op heel 2015 en het
laatste half jaar van 2014.
Wij zijn gestart met vier kerndisciplines te weten huisartsen, apothekers, psychologen en
fysiotherapeuten. Het samenwerkingsverband heeft tot doel het stimuleren, faciliteren en
ondersteunen van geïntegreerde eerstelijnszorg binnen Rivieren- en Dichterswijk.
Onze missie:
“Het leveren van geïntegreerde eerstelijnszorg in Rivieren- en Dichterswijk, afgestemd op de
behoefte en zelfredzaamheid van de bewoners. De stichting wil door samenwerking de juiste zorg
op de juiste plek bieden.”
Onze visie:
Stichting Rivieren- en Dichterswijk GEZond richt zich op:
•
het optimaliseren van de gezondheidstoestand en het voorkomen van ziekten;
•
het aanbieden van gezondheidszorg dichtbij huis;
•
een effectieve samenwerking van alle zorgverleners in de wijk;
•
het voorkomen van gaten en doublures in het zorgaanbod.

De versterking en continuïteit van de eerstelijns zorg wordt op deze manier op lange termijn
gewaarborgd, in samenhang met andere domeinen (gemeente en tweede lijn).
Na de start stond 2014 in het teken van het neerzetten van een stevige infrastructuur voor
samenwerking en het aanscherpen van de ambities, aanpak en het vormen van werkgroepen. In
2015 hebben de werkgroepen zich gericht op een gedegen vooronderzoek en de uitwerking van
afspraken in een zorgprogramma. In het afgelopen jaar is ook veel energie gestoken in het
voorbereiden van de benodigde stappen om per 1 januari 2016 de overstap van pre-GEZ naar GEZ
te maken.

Het bestuur v.l.n.r.: Paul Sival, Maurice Buijs, Otto Laureijs, Bert Nap, Hans Kamsma, Tetman Noordenbos
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1

Gebiedsprofiel

1.1
ROS-wijkscan
Het primaire werkgebied van Stichting Rivieren- en Dichterswijk is postcode 3521 en 3522 (14.635
inwoners). De huisartsen hebben gezamenlijk 12.800 ingeschreven patiënten. Een klein deel van
de patiënten is woonachtig in postcode 3523 of 3526.

Bevolkingsprognose naar leeftijd
De wijken hebben qua leeftijdsverdeling veel overeenkomsten met de stad Utrecht. Een gemiddeld
jonge populatie, veel inwoners in de leeftijd 25-44 jaar (studenten, starters en jonge gezinnen).
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Prognose 65+
De vergrijzing kent komende jaren een lichte stijging, in lijn met de lichte stijging in Utrecht. Er
zijn meer inwoners in de leeftijd 65+ woonachtig in Rivierenwijk dan in de Dichterswijk.
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Inkomen
Er lijken in de betreffende wijken relatief iets meer huishoudens met een laag besteedbaar
inkomen dan in Nederland. In de Dichterswijk, lijken er ook meer huishoudens met een hoog
besteedbaar inkomen.

Contacten chronische aandoeningen
In Rivierenwijk lijken meer contacten chronische aandoeningen (zeker voor CVRM) dan in Utrecht,
dit aantal ligt lager in de Dichterswijk.
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2

Deelnemers Stichting Rivieren- en Dichterswijk

2.1
Organisatiestructuur
Op 9 mei 2014 heeft het eerstelijns samenwerkingsverband ‘Stichting Rivieren- en Dichterswijk’
statutair opgericht. Per 1 juli 2015 is de pre-GEZ module ingegaan en is het
samenwerkingsverband van start gegaan.
In het bestuur zijn vier kerndisciplines vertegenwoordigd door twee huisartsen, twee apothekers,
een psycholoog en een fysiotherapeut. Het bestuur is belast met het besturen en het
vertegenwoordigen van de stichting.
In het bestuur zijn alle aangesloten praktijken vertegenwoordigd. Zij zijn een belangrijke
verbinding naar de achterban. Met uitzondering van de trekker voor de werkgroep ‘ouderenzorg’
zijn ook alle trekkers vertegenwoordigd in het bestuur, de trekker ouderenzorg informeert het
bestuur frequent over de voortgang.
De overige deelnemers van de aangesloten praktijken worden betrokken bij de organisatie via
deelname aan een werkgroep, de website, een nieuwsbrief en een tweejaarlijkse bijeenkomst
(vergadering van aangeslotenen).
Het bestuur stelt het jaarplan, de begroting en het jaarverslag vast. Het bestuur heeft de opdracht
om de werkgroepen aan te sturen en te faciliteren bij het bereiken van de vooraf gestelde
ambities.
Het bestuur heeft via Raedelijn een GEZ coördinator aangetrokken. De GEZ coördinator adviseert
de voorzitter en het bestuur over de organisatiestructuur en strategie bij het uitvoeren van de
stichtingsactiviteiten. Ze adviseert de trekkers en werkgroepen bij het behalen van de beoogde
resultaten. Daarnaast is ze aanspreekbaar op het monitoren van de voortgang van de werkgroepen
en fungeert als linking pin tussen werkgroepen en bestuur.
2.1.1 Bestuur
Het bestuur van Stichting Rivieren- en Dichterswijk bestaat uit de volgende leden:
•
•
•
•
•
•

Hans Kamsma, voorzitter
Paul Sival, secretaris
Tetman Noordenbos, penningmeester
Maurice Buijs, algemeen bestuurslid
Bert Nap, algemeen bestuurslid
Otto Laureijs, algemeen bestuurslid

Het bestuur komt eens in de 6-8 weken bijeen. De agenda wordt voorbereid door de voorzitter en
coördinator. Een notulist draagt zorg voor de correcte verslaglegging.
2.1.2 Werkgroepen
Voor de onderstaande thema’s zijn werkgroepen ingericht:
•
•
•
•

Ouderenzorg
Chronische GGZ
Beweegprogramma’s DMII en COPD
Medicatiebegeleiding en overdracht

Elke werkgroep bestaat uit een ‘trekker’ en deelnemers (multidisciplinair en gekozen op basis van
onderwerp). De trekker is verantwoordelijk voor het leiden van de werkgroep (taakverdeling,
bewaken planning en begroting, implementatie plan en borgen, informeren coördinator en
bestuur). De werkgroep komt ongeveer eens in de 6-8 weken bijeen, afhankelijk van de planning.
Op Google Drive worden de documenten van werkgroepen en het bestuur centraal gearchiveerd.
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2.2
Financiën
Het samenwerkingsverband heeft in 2014 en 2015 financiering voor de activiteiten ontvangen op
basis van de pre-GEZ module van Zilveren Kruis. Dit beleid is gevolgd door de andere
zorgverzekeraars.
De huisartsen declareren op basis van de ingeschreven patiënten, de gelden komen binnen op de
gezamenlijke rekening van de stichting. Op basis van de begroting en werkelijke inzet worden
gelden besteed. De penningmeester ziet toe op een juiste besteding en draagt zorg voor een
accurate vastlegging in de boekhouding met ondersteuning van een accountant.
Eind 2014 werd de aanscherping van de BTW-heffing voor niet individuele zorg een belangrijk
thema. De belastinginspecteur heeft op basis van de stichtingsactiviteiten geoordeeld dat er sprake
is van BTW-heffing voor alle activiteiten. De stichting heeft dit direct kenbaar gemaakt bij Zilveren
Kruis om in gesprek te treden over compensatie. Immers, de oorspronkelijke begroting voor de
aanvraag was opgesteld zonder BTW. En voor de meeste deelnemers aan de GEZ is BTW niet of
nauwelijks aftrekbaar. De voorgenomen compensatie is nog niet bevestigd, Zilveren Kruis vraagt
een bezwaar tegen de aangifte. Intussen is op basis van een andere GEZ in de regio uitstel van
BTW aangevraagd tot 1 januari 2016. Dit verzoek tot uitstel is door de belastingdienst
goedgekeurd. Een bezwaar zal dus plaatsvinden over de aangifte kwartaal één 2016. Hierna zal het
samenwerkingsverband zich opnieuw richten tot Zilveren Kruis om te spreken over compensatie.
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3

Activiteiten en projecten

Onderstaand wordt een weergave gegeven van de doelstellingen, samenstelling en verrichte
activiteiten in 2014/2015 per werkgroep. De achterliggende documenten zijn niet toegevoegd, wel
zijn stroomschema’s (waar van toepassing) toegevoegd als bijlage.

3.1
Ouderenzorg
Doel: De stip op de horizon is de totstandkoming van een zorgprogramma ouderenzorg.
Speerpunten 2014/2015 waren de totstandkoming van een eenduidige aanpak polyfarmacie en
zorgprogramma voor patiënten met een cognitieve stoornis.
Trekker: Eline Hofman (huisarts)
Deelnemers: Maurice Buijs (apotheker), Bert Nap (apotheker), assistenten huisartsen, POH
ouderenzorg, wijkverpleging en vertegenwoordigers buurtteam volwassenen.
Status en resultaat: Polyfarmacie is geïmplementeerd (kwartaal twee 2015) en zit in de fase van
borging. Project cognitieve stoornissen is niet opgepakt. In samenspraak met het bestuur is
gekozen dat het opzetten van een gestructureerd MDO meer prioriteit heeft (voorbereiding eind
2015 gereed).

Samenvatting
In verschillende werkgroep overleggen is voor polyfarmacie de doelstelling, werkwijze en
rolverdeling afgestemd. Kwartaal twee 2015 is het project geïmplementeerd in een
implementatiebijeenkomst met alle huisartsen en apothekers. Kwartaal drie heeft een eerste
evaluatiebijeenkomst met de werkgroep plaatsgevonden. Hieruit heeft bijstelling en aanscherping
van afspraken plaatsgevonden. Het aantal geïncludeerde patiënten ligt op schema (doelstelling is
243 75-plussers per jaar).
Vanwege de breedheid van het thema ouderenzorg heeft kwartaal 3 2014 een startbijeenkomst
ouderenzorg plaatsgevonden. Hier waren naast de betrokken disciplines in de pre-GEZ ook de
thuiszorg en SOG aangesloten. Gezamenlijk is verkend waar kansen, impact en urgentie liggen.
Prioriteit was een gestructureerd overleg voor deze doelgroep en daarnaast was er behoefte om
een probleemgebied te vervatten in een integrale aanpak. Als oefening om te komen tot een
integrale aanpak voor overige probleemgebieden van de kwetsbare oudere. Gedacht werd aan
eenzaamheid of cognitieve stoornissen.
Door de benodigde meerinzet voor polyfarmacie en het opschuiven van deze planning is medio
2015 besloten om de uitwerking voor cognitieve stoornissen te staken. Vanwege de urgentie en
kansen door positionering van de buurtteams is de tweede helft van 2015 besteed aan het
voorbereiden van een gestructureerd overleg tussen huisartsenzorg, wijkverpleging en het
buurtteam volwassenen. Er zijn afspraken gemaakt over doelstelling, aanpak, frequentie, regie en
informatie-uitwisseling. Op basis van casuïstiek worden andere zorgverleners uitgenodigd.
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3.2
Chronische GGZ
Doel: een integrale aanpak (zorgprogramma) chronische GGZ
Trekkers: Hans Kamsma (psycholoog) en Paul Sival (huisarts)
Deelnemers: Kim Kroezen en Annick Schür (POH GGZ), Maurice Buijs (apotheker)
Status en resultaat: implementatie eind 2015
Samenvatting
Oorspronkelijk was de doelstelling om te komen tot een integrale aanpak voor patiënten met
chronische (stabiele) GGZ klachten. Een vooronderzoek naar de doelgroep in het werkgebied en
een literatuuronderzoek (aanpak en impact) hebben ertoe geleid om de doelgroep te specificeren
naar patiënten met een chronische depressie en/of angststoornis.
Door herinrichting van de basis en gespecialiseerde GGZ wordt in toenemende mate een beroep
gedaan op de eerstelijnszorg door patiënten met een chronische depressie en/of angststoornis.
Adequate ondersteuning of behandeling kan naar verwachting voor een deel van deze patiënten
verlichting of meer stabiliteit in hun functioneren bieden. Daarnaast is het van belang om alert te
zijn op de signalering van de problematiek (vaak nog niet herkend door de patiënt of zorgverlener
bij een ander ‘loket’).
De werkgroep heeft zich ingezet om te komen tot een zorgprogramma voor deze doelgroep waarbij
tussen de betrokken disciplines afspraken gemaakt zijn over aanpak en rolverdeling per fase
(signalering, registratie, intake, behandeling en nazorg). Ook zijn afspraken gemaakt over het
meten van de voortgang en uitwisselen van informatie tussen de betrokkenen. Eind 2015 is een
implementatiebijeenkomst gepland met alle betrokken disciplines (huisartsen, POH GGZ,
psychologen en apothekers).
Het stappenplan is opgenomen in bijlage 1.

3.3
Beweegprogramma DM II en COPD
Doel: leefstijlverbetering, het ontwikkelen van een beweegzorgprogramma COPD en DMII
Trekker: Otto Laureijs (Fysiotherapeut)
Deelnemers: Anouk Maassen (Fysiotherapeut), Caroline Hulshoff (huisarts), Henny Herbers (POH-S
DM), Conny Lensen (POH-S DM), Wim Leseman (POH-S COPD) – in afstemming met de
beweegmakelaar gemeente Utrecht Rosalie Lansing
Status en resultaat: implementatie gereed, borgen (evaluatie gepland kwartaal één 2016).
Samenvatting
De werkgroep heeft een beweegprogramma ontwikkeld voor patiënten met de diagnose COPD
(licht, matig en ernstig) en DM type 2, die gemotiveerd zijn om een actievere levensstijl te creëren.
In het programma zijn per fase (signaleren en screenen, voorlichting en educatie, behandeling en
nazorg) afspraken gemaakt over aanpak, rolverdeling en informatie uitwisseling.
Het beweegprogramma heeft als doel om gezamenlijk de ADL-activiteiten te verbeteren, de
conditie op te bouwen, zelfredzaamheid te vergroten en medicatie af te bouwen of te stabiliseren
om hiermee de kwaliteit van leven te vergroten. De duur van het beweegprogramma is gemiddeld
3 maanden. Vanuit de mogelijkheden van de patiënt en eventueel in samenwerking met de
beweegmakelaar wordt toegewerkt naar het borgen van de gezonde leefstijl op eigen kracht.
Onderdeel van de aanpak zijn een factsheet voor de betrokkenen en patiënt, een intakeformulier
voor de POH, scoringslijsten (meten uitgangspositie en voortgang) en een processchema.
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De processchema’s zijn opgenomen in bijlage 2 en 3.

3.4
Medicatiebegeleiding en overdracht
Doel: Kwalitatief betere medicatiebegeleiding door correcte overdracht van medicatiegegevens.
Door minder kans op ongewenste bijwerkingen een betere kwaliteit van leven. Door het
digitaliseren van de herhaalmedicatie worden minder fouten gemaakt en wordt een betere service
geboden aan de patiënt.
Trekker: Bert Nap (apotheker)
Deelnemers: Tetman Noordenbos (huisarts), Maurice Buijs (apotheker), Eline Hofman (huisarts)
Status en resultaat: de werkgroep heeft de oorspronkelijke planning niet gehaald door verandering
van context (wegvallen project statusscoop) en het aantal toestemmingen voor het LSP dat minder
ging dan beoogd. De werkgroep verkeert nog in de ontwikkelfase (stroomdiagram overdracht
nierwaarden, protocol medicatie overdracht, scenario’s digitaliseren herhaalmedicatie).
Implementatie 2016.
Samenvatting
De planning van de werkgroep was vertraagd omdat lange tijd is ingezet op het verhogen van het
aantal toestemmingen van patiënten om informatie te delen via het LSP. Apotheek Pluymaekers
was in 2014 deelnemer aan het project statusscoop dat helaas om financiële redenen is gestopt.
Dit project was gericht op een directe koppeling van relevante lab- en medicatiegegevens tussen
huisarts, apotheek en laboratorium waardoor een pro-actieve aanpak bij risico’s mogelijk werd.
Binnen het GEZ project wordt in kwartaal drie en vier 2015 onderzocht hoe een betere afstemming
van farmacotherapie kan plaatsvinden door overdracht van labwaarden zonder statusscoop
(nierfuncties). Een eenduidig stappenplan wordt ontwikkeld.
In kwartaal drie en vier 2015 wordt ook gewerkt aan een protocol medicatie-overdracht op GEZ
niveau om de doelmatigheid en veiligheid te verhogen (gebaseerd op de regionale standaard).
Tevens wordt in kwartaal drie en vier 2015 gekeken naar de mogelijkheden voor het digitaliseren
van de herhaalmedicatie. Er worden enkele scenario’s (proces, randvoorwaarden, haalbaarheid)
uiteen gezet zodat de werkgroep dit voorstel kan toetsen bij de betrokkenen en voorbereidingen
kan treffen voor de implementatie binnen de praktijken.

3.5
Overige projecten
In 2015 is tevens ingezet op:
•
•

de uitvoering van een patiënttevredenheidsonderzoek en een verbeterplan (kwartaal 3
2015);
het ontwikkelen van een huisstijl en website, gelanceerd in kwartaal drie 2015:
http://www.rivierenendichterswijkgezond.nl/

Tevens is in kwartaal drie en vier ingezet op de totstandkoming van een herkenbare en eenduidige
missie en visie. Door samenwerking met verschillende stakeholders en het beroep dat zij doen op
het samenwerkingsverband, ontstond de behoefte om met elkaar te ijken waar het
samenwerkingsverband voor staat en wat het nastreeft. Deze missie en visie staat kort vermeld in
het voorwoord en wordt verder toegelicht in het zorgaanbodplan 2016.
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3.6
Doorlopende activiteiten
Naast de projecten zijn er ook de doorlopende activiteiten, o.a.:
•

•

•

•

•

•

•

Bijeenkomsten met de werkgroepen en
aangeslotenen
Het reguliere contact tussen werkgroepen verloopt
via het bestuur of via de coördinator met het
bestuur. De bijeenkomst met de voltallige
bezetting van de werkgroepen is georganiseerd om
elkaar onderling en het bestuur te informeren over
de voortgang en elkaar te helpen bij de
uitdagingen. De bijeenkomst met alle
aangeslotenen had ook tot doel om elkaar te
informeren en inspireren. Daarnaast heeft de
samenkomst een positief effect gehad op het draagvlak voor de GEZ activiteiten en de
betrokkenheid van de aangesloten die geen directe rol hebben in een werkgroep.
Deelname GEZ coördinatorenoverleg Utrecht stad
Tijdens dit netwerkoverleg vier keer per jaar worden strategisch en praktische
onderwerpen uitgewisseld. Door de korte lijnen kan de coördinator snel contact leggen met
ervaringsdeskundigen elders in de stad om te leren van elkaar.
Jaarlijkse GEZ-HUS dag
Eén keer per jaar organiseren de GEZ’en Utrecht stad en zorggroep HUS een
ontmoetingsdag. In 2015 stond naast kennismaking ook een gezamenlijke agenda op het
programma. Op basis van de gedeelde onderwerpen wordt momenteel in projecten de
samenwerking geïntensiveerd.
Kennismaking en eerste afspraken teamleider buurtteams
Het bestuur heeft de teamleiders van het buurtteam volwassenen en jeugd uitgenodigd om
kennis te maken. Naast kennismaking is gekeken naar hoe een structurele verbinding en
goede informatiedeling vorm kan krijgen.
Kennismaking en eerste afspraken vertegenwoordigers thuiszorgorganisaties
Het bestuur heeft vertegenwoordigers van de twee grootste thuiszorgaanbieders
uitgenodigd om kennis te maken. Naast kennismaking is gekeken naar hoe een structurele
verbinding en goede informatiedeling vorm kan krijgen. Het structureren van het overleg
tussen huisartsenzorg, wijkverpleging en buurtteam is vervolgens als project opgepakt
door trekker en huisarts Eline Hofman.
Kennisavonden HUS op GEZ thema’s (ouderenzorg en verbinding zorg en sociaal domein)
De HUS heeft verschillende kennisavonden georganiseerd om toe te werken naar een
stedelijk afspraken kader voor ouderenzorg en verbinding zorg en sociaal domein. Een
vertegenwoordiging van Stichting Rivieren- en Dichterswijk heeft deze bijeenkomsten
bijgewoond om de stedelijke lessen te benutten in de vertaalslag naar de wijk.
Organiseren en coördineren overleg voor EPA-patiënten
In 2015 is het overleg gestart om de zorg af te stemmen voor de EPA-patiënten.
Deelnemers aan het overleg zijn de POH GGZ van de Kaap (coördinatierol), een POH GGZ
van de Greev’, vertegenwoordigers van het buurtteam, een SPV-er van Altrecht en POH
GGZ Annick en een vertegenwoordiging van de huisartsen. Binnen de GEZ wordt gewerkt
aan het beter structuren van dit overleg en de informatiedeling onderling.
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Bijlage 1 Stappenplan chronische angst- en stemmingsklachten
Stap 1, signalering
Het belangrijkste deel van de eerste signalering zal bij de huisarts liggen.. Signalen die al leidraad
dienen zijn:
Bij spreekuurbezoek:
•
Frequent spreekuurbezoek; voor wisselende, vaak niet samenhangende somatische
klachten
•
Verzoek slaap- en/of kalmeringsmiddelen
•
Geregistreerde angststoornissen en/of stemmingsstoornissen
•
Verslavingsproblemen (alcohol, drugs)
•
Maatschappelijk/ sociaal slecht functioneren of “lijden”
•
Langdurig (> 2 jaar) medicatiegebruik
De medicatie betreft:
•
Antidepressiva (SSRi’s, TCA’s); ATC codes N06A
•
Benzodiazepinen; ATC codes N05B en N05C
•
Restmiddelen (Lithium; ATC code N05AN; eventueel antipsychotica)
Bij signalering kan gebruik worden gemaakt van een lijst met specifiek hiervoor geldende ICPC
codes (aparte bijlage).
De apotheek kan in het algemeen de exacte indicatie niet uit het medicatiegebruik afleiden behalve
bij Lithium.
Andere zorgaanbieders die een rol spelen bij de signalering:
•
POH-GGZ
•
Eerstelijnspsycholoog
•
Buurtteam
•
POH somatiek
•
Doktersassistente
De signalering gaat uit van een “open ogen” houding. Het zal vooral om incidentele signalering
gaan aan de hand van spreekuurbezoek en bestaand contact.
Stap 2, indicatie
• Er is sprake van angstklachten, of
• Er is sprake van depressieve klachten, of
• Er is sprake van angstklachten en depressieve klachten, en: o De klachten bestaan langer dan
twee jaar aaneengesloten, of
o Er is sprake van meerdere episodes gedurende minstens twee jaar
Ofwel:
• Er is sprake van langdurig gebruik van een anti-depressivum (langer dan twee jaar), en/of
• Er is sprake van langdurig structureel gebruik van een benzodiazepine
Stap 3, indicatie voor zorg
Wat zijn wezenlijke vragen en wie doet minimaal wat?
1. Is er lijdensdruk?
2. Is er sprake van verminderd functioneren?
3. Hoe sterk is het sociale steunsysteem?
4. Is er sprake van recente stressfactoren/ingrijpende gebeurtenissen?
5. Voldoen de klachten aan de criteria voor een angststoornis of een depressieve stoornis?
6. Hoe ernstig zijn de klachten (licht, matig, ernstig volgens DSM IV/V criteria)?
7. Is er mogelijk sprake van een bipolaire stoornis?
8. Is er mogelijk sprake van een persoonlijkheidsstoornis?
9. Is er sprake van een verhoogd risico waarbij patiënt een gevaar vormt voor zichzelf of voor
anderen?
10. Zijn er eerdere behandelingen in de GGZ geweest? Zo ja, wat, wanneer, en met welk resultaat?
Bij medicatie:
1. Zijn er ondanks de medicatie nog klachten?
2. Is er nog een indicatie voor medicatiegebruik en/of is het medicatiegebruik geëvalueerd vanuit
medisch perspectief en vanuit patiëntenperspectief (ervaring gebruik)?
3. Is er sprake van bijwerkingen die als vervelend worden ervaren?
4. Hoe is de therapietrouw (subjectief en objectief)?
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Stap 4, behandeling/begeleiding
In deze stap kan een advies worden gegeven aan de hand van de uitkomsten van de vorige
stappen:
• Is er behoefte aan consultatie van: o Eerstelijnspsycholoog (bv bij inschatting ernst en wel/niet
stoornis, advies verdere aanpak)
o Psychiater (bv bij verder medicatie-advies en inschatting bipolaire stoornis en risico)
o Klinisch psycholoog/psychotherapeut (bv bij inschatting complexiteit en
persoonlijkheidsproblematiek, inschatting risico, verder behandeladvies)
• Is er behoefte aan inschakelen buurtteam (bv bij ontbreken steunsysteem, zeer slecht
functioneren, sociaal-maatschappelijke en/of financiële problemen)
De vragen kunnen worden aangevuld met de uitkomsten van vragenlijsten. Hierbij kan op dit
moment vooral gedacht worden aan: 4DKL; BDI; SCL-90
Voor een structurele voor- en nameting is gekozen voor de SCL-90
Bij de begeleiding/behandeling gelden de volgende uitgangspunten:
• De huisarts is poortwachter.
• Er wordt zo goed mogelijk meteen de juiste hulp op de juiste plaats gegeven, niet meer, maar
ook niet minder dan nodig en effectief wordt geacht. De keten wordt dus niet steeds van voor af
aan doorlopen, maar er wordt zo snel mogelijk getracht op het juiste niveau in de keten in te
steken.
• De casussen worden op een zo eenvoudig mogelijke en eenduidige manier geregistreerd voor de
GEZ (uitwerken!).
• Bij een gekozen behandeling wordt niet alleen de pathologie als uitgangspunt genomen, maar
ook: o Inschatting in hoeverre een bepaalde behandeling succesvol kan zijn. Soms kunnen er ook
bij relatief lichtere problematiek relatief intensievere of langdurigere behandelingen gewenst zijn.
o Inschatting van waar de patiënt zelf behoefte aan heeft en aan toe is. Soms kan er ook bij
relatief zwaardere problematiek toch (tijdelijk) gekozen worden voor een lichtere aanpak omdat de
patiënt (nog) niet aan een zwaardere behandeling toe is.
NB: bij het voorlaatste punt kan er een probleem ontstaan met het wel of niet verzekerd zijn van
de zorg.
In de behandeling kan wellicht onderscheid gemaakt worden tussen (eerste opzet):
1. Alleen signaleren en watchful waiting. Er is een stabiele situatie, weinig klachten en geen
lijdensdruk. Als er sprake is van medicatiegebruik dan lijkt dit effectief en zijn er geen redenen om
daarin verandering aan te brengen.
2. (Laagfrequente) begeleiding door POH-GGZ. Doel kan zijn de situatie stabiel te houden of
patiënt te motiveren voor verdere behandeling. Ook kan terugvalpreventie een belangrijk doel zijn.
Het beste heeft patiënt dan directe toegang.
3. Aanpassing medicatie om klachten verder te verminderen of te stabiliseren.
4. Laagfrequente langdurige behandeling/begeleiding door psycholoog. Doel is meestal stabilisatie
bij patiënten met risicogevoelige stabiele of instabiele chronische problematiek of ernstige
problematiek in remissie.
5. Behandeling door eerstelijnspsycholoog. Hiervan is sprake als de inschatting kan worden
gemaakt dat een behandeling gericht op herstel nog effectief kan zijn en gewenst is. Ook kan deze
vorm worden ingezet als er sprake is van medicatie-afbouw waarbij ondersteunend POH-GGZ
contact onvoldoende lijkt.
6. Opschalen naar gespecialiseerde GGZ. Bij destabilisatie bij een complexe en/of risicovolle casus.
Als regiebehandelaar lijkt de POH-GGZ de beste keuze
Indicatieparameters in de behandeling:
• Ernst
• Motivatie voor behandeling
• Complexiteit
• Therapiegeschiedenis
• Behoefte
• Bestaande therapeutische relatie
Voor de indicatieparameters een gestructureerd interview uitwerken. Dit kan worden afgenomen bij
iedere patiënt bij wie signalen worden opgemerkt. Het interview hoeft niet bindend/leidend te zijn,
maar is een hulpmiddel
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Rollen
Huisarts: ‘Vinger aan de pols’
Toewijzen/verwijzen
Controle afspraken
Motiveren
Medicatie
Integreren met de somatische zorg van uit het biopsychosociale model
Apotheek: Medicatie evaluatie; profiel/historie (m.b.t. therapietrouw en -duur)
Controle wisselwerking comedicatie
Meedenken over afbouwschema
Consultatief naar huisarts
Adviserend naar patiënt en huisarts
POH-GGZ: Kortdurende begeleiding en probleemverheldering op psychisch vlak
Doorverwijzing
Laagfrequente langdurige ondersteuning
Screeningsdiagnostiek
Buurtteam: Begeleiding op praktisch vlak, sociaal-maatschappelijk/financieel
Psycholoog: (Langdurige laagfrequente) behandeling en evaluerende diagnostiek
Mogelijkheid de behandelingsfrequentie tijdelijk op te schalen

GGZ specialist: Consultatie
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Bijlage 2 Stroomschema beweegprogramma DM II
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Bijlage 3 Stroomschema beweegprogramma COPD
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