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1. Samenvatting 
 
Dit rapport verantwoordt de inspanningen en resultaten voor mensen met GGZ-klachten die door het 
multidisciplinaire zorgprogramma GGZ van PoZoB in 2016 zijn geholpen. Het omvat zowel het 
ketenzorgprogramma GGZ voor volwassenen als van Jeugd GGZ (voor kinderen tot 18 jaar).  
Het betreft het 5e jaar van het ketenzorgprogramma GGZ, gefinancierd met innovatiegelden. Het 
zorgprogramma werkt vraaggestuurd en klachtgericht via een transmurale zorgketen met de huisarts, 
POH-GGZ, eerstelijnspsycholoog, verslavingsconsulent en psychiater, in verbinding met het sociale wijk- 
en FACT-teams). De financiering stuurt op gemiddelden zodat patiënten op individuele maat korter of 
langer in de keten kunnen worden behandeld. Op 30 juni 2016 hernieuwde de NZA de status van 
innovatieproject voor het zorgprogramma GGZ voor de duur van 3 jaar. Dit geschiedde in nauwe 
samenwerking tussen zorggroepen SGE, DOH en PoZoB en zorgverzekeraars VGZ en CZ.  
  
De resultaten bij mensen met GGZ-klachten door de begeleiding van de zorgketen zijn gemiddeld prima 
en consistent met de resultaten van de vorige jaren. Het overgrote deel van de patiënten is over allerlei 
aspecten van de zorg (erg) tevreden. Slechts over enkele aspecten is rondom 10% van de patiënten (erg) 
ontevreden. Daarnaast daalt vanaf 2012 het aantal rokers jaarlijks substantieel en is er ook een lichte 
daling van de alcoholconsumptie. Deze resultaten tonen aan dat vraaggestuurde en klachtgerichte zorg 
met goede resultaten mogelijk is – als tegenstelling van de klassieke aanbod- en diagnosegerichte zorg.  
Er is over meerdere jaren een kleine afname in het aantal verwijzingen naar de eerstelijnspsycholoog. Dit 
heeft tot gevolg dat een hoger percentage van de patiënten door de POH-GGZ in samenwerking met de 
huisarts wordt begeleid (in totaal ongeveer 60% van de aanmeldingen). Bij de afname speelt ook mee dat 
het jaren duurde voordat overal voldoende Fte POH-GGZ te beschikking was met voldoende tijd om zelf 
te behandelen waar mogelijk.   
Daarnaast daalt het gemiddeld aantal consulten bij de eerstelijnspsycholoog sinds 2014 licht. Men zou 
kunnen stellen dat eerstelijnspsychologen nu een iets sterker geselecteerde  (zwaardere) categorie 
patiënten in kortere tijd afdoende kunnen behandelen, dan in voorafgaande jaren.  
Bij bovenstaande ontwikkelingen lijken de intensieve samenwerking en organisatie van ketenzorg, 
versterkt met scholing en feedbackbijeenkomsten haar vruchten af te werpen.  
 
De aanvankelijke groei, in samenhang met de uitrol van POH-GGZ en het zorgprogramma over alle 
huisartspraktijken naast een herhaaldelijke uitbreiding van het aantal uren POH-GGZ per praktijk, lijkt 
zich nu te stabiliseren. Na een aantal onstuimige jaren is het nu tijd voor stabilisatie, verbetering van 
werkprocessen en betere grip op de patiëntenstroom en zorg. Afgelopen jaren bleek onder andere uit het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek dat hier grote behoefte aan was. Alle werkprocessen worden 
‘LEAN’ doorgelicht en in 2017 zullen de verbeteringen worden geïmplementeerd. 
 
Naast het zorgprogramma GGZ voor volwassenen startte in 2015 het zorgprogramma Jeugd GGZ. Dit 
kwam goed van de grond. In 2016 verdubbelde het aantal deelnemende kinderen en steeg het aantal  
deelnemende huisartspraktijken fors. Hier speelt wel de praktische en landelijke discussie of POH-GGZ 
de zorg voor jeugd en volwassenen goed kunnen combineren of dat specialisaties voor jeugd en voor 
volwassenen te prefereren zijn. Deze discussie wordt in 2017 afgerond.  
Het zorgprogramma Jeugd GGZ bevindt zich nog in een opbouwfase waarin de rollen van diverse 
ketenpartners verder dienen te worden uitgediept, b.v. bij kinderpsychologen, -psychiaters, 
verslavingsconsulenten, jeugdartsen en gemeenten - zowel op inhoudelijk- als financieel gebied.  
Daarnaast is de samenwerking met DOH en SGE versterkt, waarbij SGE de Jeugd GGZ coördineert. 
Recent  zijn er enkele gezamenlijke indicatoren vastgesteld. Er loopt ook een landelijk traject voor nieuwe 
indicatoren dat helaas is vertraagd. In deze ontwikkelingsfase zijn er door deze factoren nog weinig 
indicatoren voorhanden. In 2017 zullen hierin forse stappen worden gezet.  
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Bij Jeugd GGZ wordt in 2017 ook ingezet op het gebruik van ‘Minddistrict’ en groepsaanbod, en worden 
handvaten voor suïcidepreventie, kindermishandeling en ‘het drukke kind’ geïmplementeerd.  
 
Vanaf 2016 kunnen chronische (volwassen) GGZ-patiënten via een speciaal arrangement deelnemen 
aan het zorgprogramma. Het aantal patiënten met chronische klachten steeg naar 19%, en het 
percentage recidivisten naar 11,7%. Het is duidelijk merkbaar dat de tweedelijns instellingen steeds vaker 
patiënten terugverwijzen naar de eerstelijn, ic de POH-GGZ. Het eerste handvat voor specifieke 
vaardigheden bij de begeleiding van mensen met chronische GGZ-problematiek krijgt een update.  
 
Nu de basis lijkt gelegd en de insteek van zorg gemiddeld tot goede resultaten leidt, werkprocessen 
worden verbeterd, kan de scope worden verlegd naar het individualiseren van zorg met het versterken 
van zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid. Daartoe zijn in 2016 een aantal ontwikkelingen ingezet:  
• Minddistrict: dit kende in 2016 na een grondige voorbereiding een voorspoedige en enthousiaste start 

bij zowel patiënten als zorgverleners; 
• Groepsbijeenkomsten (met 130 deelnemers aan ‘Mindfulness’ en 240 aan ‘Mentaal Fit’). Het streven 

is om via vraagsturing naar een divers thematisch aanbod te komen en meer patiënten tot deelname 
te motiveren. Bij aanvang kunnen patiënten kiezen voor louter individuele behandeling, ‘blended care’ 
met ‘Minddistrict’ of groepsbehandeling;   

• Het versterken van de samenwerking met het sociale wijkteam en ‘FACT-teams’. In de  
feedbackbijeenkomsten van PoZoB worden alle keten- en wijkpartners uitgenodigd om aan de hand 
van casuïstiek problemen te signaleren en oplossingen in en met het sociale domein te zoeken. Er 
wordt  vervolgens een brug geslagen tussen de ketenzorg, het sociale wijkteam en  ‘FACT-teams’ ten 
behoeve van (zelf)zorg op maat voor chronische patiënten;   

• Ruim 18% van de patiënten neemt behalve aan het zorgprogramma GGZ ook deel aan een of meer 
somatische zorgprogramma’s. Bij deze kwetsbaardere categorie wordt consequent gestart met een 
gemeenschappelijk IZP en gestudeerd op een meer proactieve integrale zorg; 

• POH verwijzen steeds meer patiënten naar zogenaamde zelfzorg groepen voor mensen met GGZ 
klachten: hiervan functioneren er tientallen in onze regio;  

• Voorbereidingen voor pilots met de ‘nieuwe GGZ’. Hierin wordt bewerkstelligd dat mensen met GGZ 
klachten primair vanuit eigen kracht en sturing gaan handelen. Hiervoor worden ingezet: een 
toegankelijke en goed ingerichte E-community, (mede door patiënten ingerichte) modules van 
‘Minddistrict’, ervaringsdeskundigen en een op de ’nieuwe GGZ’ ingericht vangnet van zorgverleners 
van de zorgketen, het FACT-team, patiëntenorganisaties en het sociale domein.   

 
Bezien vanuit de principes van triple aim kunnen we stellen dat we met een innovatief zorgprogramma  
met behoud van goede kwaliteit en hoge tevredenheid slechts weinig patiënten naar de tweedelijn 
hoeven te verwijzen (ongeveer 10%) , en steeds meer patiënten uit de tweede- naar de eerstelijn worden 
terug verwezen (substitutie, lagere kosten). Hiervan zijn helaas nog geen volledig sluitende cijfers. Het 
lukt de POH-GGZ om samen met de huisarts steeds meer mensen met klachten goed te behandelen 
(60%), en de eerstelijnspsychologen om een sterker geselecteerde groep binnen minder consulten.  
Daarnaast wordt succesvol ingezet op E-health, blended care, groepsaanbod en zelfmanagement 
(zelfzorg groepen). Er wordt samen met partners sterk ingezet op pilots volgens het principe van de 
‘nieuwe GGZ’ waarin de mens met GGZ-klachten optimaal de kans krijgt om zelf te sturen en regie over 
de klachten terug te krijgen: maximaal zelfmanagement en substitutie naar de zogenaamde nulde lijn. 
 
Het geheel van deze activiteiten gebeurt  in een goede regionale samenwerking met zorgverleners en 
ketenpartners, cliëntenraad, regionale zorggroepen, Psyzorg, GGZ-instellingen, gemeenten, ‘Zelfzorg 
Ondersteund’, VGZ en CZ. 
Wij wensen u veel leesplezier en houden ons aanbevolen voor vragen of suggesties!  
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2. Inleiding 
 
Deze verantwoording biedt een overzicht van resultaten, organisatie en ontwikkelingen binnen het 
ketenzorgprogramma GGZ van PoZoB in 2016. Het omvat zowel het ketenzorgprogramma GGZ voor 
volwassenen als voor Jeugd GGZ (voor kinderen tot 18 jaar). Deze programma’s hebben naast veel 
overeenkomsten ook enkele verschillen. In 2015 werd het programma Jeugd GGZ na een succesvolle 
pilot toegevoegd aan het totale zorgprogramma GGZ. Waar aangewezen worden de programma’s apart 
toegelicht.  
Dit overzicht bevat geen gegevens over patiënten die niet deelnemen aan het ketenzorgprogramma GGZ 
maar wel zorg ontvangen via Generalistische- of Specialistische GGZ.  
 
 
Wat biedt het zorgprogramma GGZ 
Het zorgprogramma is gestart in 2012 en heeft een aantal unieke kenmerken: 
 

 
 
Het zorgprogramma GGZ van PoZoB heeft een innovatief karakter 
In de 5 jaren van haar bestaan heeft  het ketenzorgprogramma GGZ een groot aantal nieuwe 
ontwikkelingen geïmplementeerd. Hier volgt een keuze daaruit: 
2012: Care2U, het Keten Informatie Systeem, met een continue doorontwikkeling;  
2014: het Individueel Zorg Plan;  
2014: afspraken met GGZ Eindhoven over cardiovasculair risicomanagement bij gebruikers van anti 
psychotische medicatie; 
2015: GGZ formularium voor huisarts, POH, psycholoog, verslavingsconsulent, psychiater (in de keten); 
2015: zorgprogramma Jeugd GGZ, 
2015: groepsbijeenkomsten ‘geïndiceerde groepspreventie’, geleid door een POH-GGZ in samenwerking 
met De Ondernemende Huisarts (DOH) en Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE), 
2016: brede implementatie van E-health (Minddistrict), 
2016: opname van sociaal domein (wijkteam, daklozenzorg, politie, scholen, HALT, etc.) in de ketenzorg. 
2016: alle ketenpartners zijn enthousiast geworden om in 2017 met pilots ‘nieuwe GGZ’ van start te gaan 
en met samenwerking op maat tussen FACT-teams en de GGZ-keten in de wijk. 
 
 

Inhoudelijk Organisatorisch 

• Klachtgericht werken 
(niet diagnosegericht of 
aan de hand van 
zorgpaden per 
diagnose) 

 
• Patiënten met allerlei 

psychische klachten 
kunnen deelnemen (niet 
slechts een bepaalde 
ziektecategorie zoals 
depressie) 

• Het zorgprogramma voorziet in een gemiddelde tijdsbesteding van 
zorgverleners, niet in een gefixeerd aantal consulten. Hierdoor kan op 
geleide van persoonlijke doelen en vraag, ernst of lijdensdruk, korter 
of langer worden behandeld. 

• Monitoring van het beloop van klachten en functioneren met een 
evaluatie na een jaar.  

• Ketenzorg met een hoge organisatiegraad en efficiënte afstemming 
tussen alle ketenpartners.  

• De POH (J)-GGZ zijn in dienst van PoZoB, een coöperatieve 
vereniging van huisartsen.  
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Doel van het ketenzorgprogramma 
Doel van het zorgprogramma is het verbeteren van gezondheid en welzijn van kinderen, jongeren,   
volwassenen en ouderen met GGZ-klachten en hulpvragen, door middel van vraaggestuurde, 
hoogwaardige en effectieve GGZ ketenzorg.  Met andere woorden het verbeteren van gezondheid op 
GGZ gebied door een betere kwaliteit van zorg en lage(re) kosten. 
Binnen ketenzorg streven we specifiek naar goed functionerende multidisciplinaire samenwerking van 
alle ketenpartners, gericht op integrale zorg op maat voor de patiënt. Via een groeimodel  willen we 
onderstaande realiseren en hebben we ook al een aantal onderdelen gerealiseerd:: 
1. de zorg dusdanig inrichten, dat er wordt gewerkt aan het halen van persoonlijke doelstellingen. Met  
eenzelfde individueel zorgplan richten alle disciplines zich met de patiënt op integrale zorg op maat; 
2. het verlichten van klachten, symptomen en verbeteren van functioneren van de patiënt: binnen het 
brede bio-psycho-sociale model met ook aandacht voor zingeving;   
3. vermijding van stigmatiserende diagnosen. De klassieke diagnosen (op grond van DSM criteria) zijn 
vervangen door omschrijvingen van klachten en hulpvragen;  
4. oplossingsgericht en doelgericht werken om therapeutische doelmatigheid te vergroten; 
5. inzet van E-health om patiënten ook op andere wijzen te behandelen en efficiëntie te verhogen; 
6. de patiënt versterken (empowerment) door het vergroten van zelfredzaamheid en versterken van  
gezondheid zoekend gedrag en “shared decision” making; 
7. behandeling of begeleiding door de juiste hulpverlener: eenvoudig als het kan, complex als het moet; 
8. doelmatige zorg, korte lijnen, geen doublures in diagnostiek of aanbod, efficiënte info-overdracht; 
9. minder verwijzingen naar de tweede lijn, substitutie van tweede naar eerste lijn; 
10. de POH-(J)GGZ als procesbewaker: verslaglegging ter evaluatie, verminderen van drop-out; 
11. terugvalpreventie, onder andere door monitoring, en speciaal daarop gerichte psycho-educatie; 
12. substitutie naar de zogenaamde nulde lijn, via zelfmanagement, integratie met zelfhulpgroepen en 
sociale wijkteams. 
 
Kwaliteitskaders 
Er is  een groot aantal kaders die de kwaliteit in het GGZ zorgprogramma continu borgen.  
Te noemen zijn: 
Bijeenkomsten en begeleiding huisartsteam 

• Jaarlijkse feedbackbijeenkomsten meestal op HAGRO-niveau met alle ketenpartners. 
• Praktijkbezoeken, hulp aan de huisarts bij het opstellen van een praktijk ontwikkelplan (POP).  
• Hands-on hulp aan de POH-GGZ o.a. het implementeren van het Individueel Zorg Plan (IZP) 

Inhoudelijke ontwikkeling van het zorgprogramma 
• Een kennisgroep met (kader-)huisartsen, psychologen, verslavingsconsulent en POH-GGZ voor 

feedback en verdere inhoudelijke ontwikkeling van het zorgprogramma. 
• Inzet van twee kaderhuisartsen GGZ en een oud-huisarts. 
• Bijeenkomsten met ‘PsyZorg’ (regionale zorggroep van eerstelijnspsychologen) en met 

tweedelijns instellingen waarin gezamenlijk ontwikkelingen worden vormgegeven.  
• Afstemming met omringende organisaties (DOH, SGE, SGGZ, Novadic-Kentron). 

Scholing en begeleiding POH-GGZ 
• Supervisie en intervisie voor de POH (J)-GGZ. Gemeenschappelijke nascholing voor huisartsen, 

POH (J)-GGZ en psychologen. Video-coaching voor POH (J)-GGZ vanaf 2017. 
• Het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) van de POH (J)-GGZ, aan de hand van het functie- en 

competentieprofiel POH-GGZ van de LHV.  
• Mentorschap tijdens de opleiding van de POH-GGZ en de eerste twee jaar daarna. 
• Nauwe samenwerking met Fontys, de opleiding van de POH-GGZ in de opleidingsfase, en 

participeren in de toetsing. 
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Organisatorisch 
• Toetsing van het zorgprogramma aan de landelijke zorgstandaarden en multidisciplinaire 

richtlijnen, en aan de landelijke protocollen voor ketenzorg GGZ. 
• Evaluatie en verbetering van diverse werkprocessen. Dit omvat ook verbeteringen in de software 

van het Keten Informatie Systeem Care2U. 
 
Groei van zorgverleners bij PoZoB 
Door de landelijke visie (2015) omtrent substitutie van zorg naar de eerstelijn en uitbreiding van de 
regeling POH-GGZ van 4 naar 12 uur per normpraktijk hebben bijna alle praktijken equivalente uren 
praktijkondersteuning.  
Huisartsen die beginnen met een POH-GGZ starten met de module POH-GGZ volgens de reguliere 
financiering. Zodra zij voldoende patiëntenbestand hebben opgebouwd kunnen zij overstappen naar het 
ketenzorgprogramma GGZ. Over het algemeen kan dit binnen een jaar gerealiseerd worden mits bij start 
adequaat wordt geanticipeerd op het ketenzorgprogramma GGZ. Per 01-01-2017 namen 167 huisartsen 
deel aan het ketenzorgprogramma GGZ, een groei van 16% ten opzichte van 2015. Van bij PoZoB 
aangesloten huisartsen werkt nu 85% met het zorgprogramma. 
 

 
De zorg voor kinderen en jongeren (0 tot en met 17 jaar) wordt in het merendeel gegeven door de POH 
die de zorg voor volwassenen combineren met de zorg voor kinderen en jongeren (generalisten). Er zijn 
enige POH J-GGZ die alleen zorg aan kinderen verlenen (specialisten). 
 
Ketenpartners 
Ketenpartners zijn huisartsen, POH (J)-GGZ, eerstelijnspsychologen verenigd in Psyzorg, 
verslavingsconsulenten van Novadic-Kentron, psychiaters van tweedelijns instellingen GGZ Eindhoven,  
GGZ Oost Brabant en MMC, en zorgverzekeraars VGZ en CZ.  
De correspondentie en facturatie tussen de ketenpartners verloopt grotendeels via Care2U. 
 
Dataverzameling 
De in deze rapportage beschreven gegevens zijn verkregen uit de monitoring en andere basale data 
vanuit Care2U. De monitoring bestaat uit de 0-meting die bij aanvang van het zorgprogramma GGZ wordt 
afgenomen, en de herhalingsmeting die, ongeacht of de patiënt nog in zorg is, een jaar na instroom in het 
zorgprogramma wordt afgenomen. De meerjarencijfers zijn steeds methodisch vergelijkbaar. 
 
Meer informatie over dataverzameling: zie bijlage I  
  

 
Aantal deelnemende zorgverleners in het zorgprogramma GGZ  

Peildatum Huisartsen 
Volwassenen  

Huisartsen  
Jeugd GGZ 

POH-GGZ ELP VC Psychiater 

01-01-2012 78 - 17 53 6 2 

01-01-2013 92 - 19 68 5 6 
01-01-2014 102 - 21 92 5 6 
01-01-2015 121 - 34 103 5 6 
01-01-2016 140  36 46 103 5 6 
01-01-2017 167 74 53 115 10 6 
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3. Instroom, uitstroom, inclusie, 
chroniciteit, recidive en prevalentie 

 
Instroom en uitstroom volwassenen 
Gedurende 2016 zijn 9.468 nieuwe volwassen patiënten in het zorgprogramma ingestroomd. Ten 
opzichte van 2015 (8.569) is dat een groei van 10,4%. In dezelfde periode stroomden 8.045 patiënten uit 
het zorgprogramma (in 2015: 6.912), een groei van 14% .  

 

Kwartaal 
Nieuwe instroom 
volwassenen* 

Uitstroom 
volwassenen 

Totaal aantal patiënten in het 
zorgprogramma volwassenen 

Q1 2016 2385 1896 9432 
Q2 2016 2364 2239 9557 
Q3 2016 2107 1777 9887 
Q4 2016 2345 1839 10393 
Q1 2017 2652 2190 10855 
Totaal: 9468 8045   
* Nieuwe instroom: patiënten die voorgaand kwartaal niet in het zorgprogramma GGZ zaten. 
 
Instroom en uitstroom Jeugd GGZ 
Gedurende 2016 zijn 786 nieuwe kinderen in het zorgprogramma ingestroomd. In dezelfde periode 
stroomden 392 kinderen uit het zorgprogramma.  
De groei van het zorgprogramma Jeugd GGZ die in 2015 al was ingezet is verder toegenomen. In het 
eerste kwartaal van 2015 namen 127 kinderen deel aan het zorgprogramma, in het eerste kwartaal van 
2017 waren dat er 823. We verwachten in de komende jaren een verdere groei van het aantal 
geïncludeerde kinderen. Enerzijds doordat (ouders en) kinderen de weg beter zullen vinden binnen de 
praktijken die reeds een POH J-GGZ hebben. Anderzijds werken per 01-01-2017 van de 167 huisartsen 
verbonden aan het zorgprogramma GGZ er nog slechts 74 met een POH J-GGZ (44%). We streven 
ernaar in de komende jaren een aanmerkelijk hoger percentage POH J-GGZ te bereiken.  
 

Kwartaal 
Nieuw instroom 
Jeugd GGZ 

Uitstroom 
Jeugd GGZ 

Totaal aantal patiënten in het 
zorgprogramma Jeugd GGZ 

Q1 2016 127 98 429 
Q2 2016 210 108 531 
Q3 2016 179 126 584 
Q4 2016 161 68 677 
Q1 2017 236 90 823 
Totaal: 786 392   
 
Voor de totale cijfers van instroom en uitstroom: zie bijlage II  
 
Inclusie 
Het totaal aantal geïncludeerde patiënten in het zorgprogramma GGZ (volwassenen en J-GGZ) op 1-1-
2017 is 17.013. Dit zijn patiënten die gedurende 2016 minimaal 1 kwartaal in het zorgprogramma zaten. 
De kwartalen die hierin worden meegenomen zijn; kwartaal 1 in 2016 tot en met kwartaal 1 in 2017. In het 
zorgprogramma Jeugd GGZ is de groei van 45% veel groter dan bij de volwassenen.  
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 Totaal aantal patiënten op enig moment in het zorgprogramma 

 
 Totaal (0-100) Volwassenen Jeugd GGZ 
2015 (1-1-2015 t/m 1-1-2016) 16473 15936 537 
2016 (1-1-2016 t/m 1-1-2017) 17013 16043 970 
 
Prevalentie 
Het begrip prevalentie wordt hier gehanteerd als het aantal unieke patiënten dat in het jaar 2016 aan het 
zorgprogramma deelnam ten opzichte van het totaal aantal ingeschreven patiënten in de aan het 
zorgprogramma GGZ participerende huisartspraktijken.1 In strikte zin betreft prevalentie weliswaar het 
aantal patiënten op één moment, maar in verband met de duur van het zorgprogramma van 1 jaar wordt 
hier prevalentie gehanteerd als de inclusie ten opzichte van het totale aantal huisartspraktijk patiënten. 
Van de totale patiëntenpopulatie (357.096) van de huisartsen die participeren in het zorgprogramma GGZ 
in 2016  namen 16.043 volwassen patiënten deel aan het zorgprogramma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De prevalentie in 2016 is 4,5 % Dit is een daling t.o.v. 2015 (5.0%, zie tabel prevalentie hieronder). Het is 
te vroeg om te kunnen spreken van een meerjarenontwikkeling. Het is lastig de exacte oorzaak hiervan te 
bepalen. Een mogelijke verklaring is dat in de loop van 2016 er 18 nieuwe huisartsen zijn gestart met het 
programma. Bij startende huisartsen dient in de regel het  verwijzen naar de POH-GGZ nog op gang te 
komen. Als dat eenmaal op gang komt blijkt er in de regel juist een opvallend lage drempel voor 
consultatie van de POH-GGZ. Een andere reden voor de afvlakking van de groei (prevalentie) kan zijn 
dat er na enkele beginjaren een zekere verzadiging ontstaat van het aantal mensen met GGZ klachten 
binnen een praktijk dat voor klachten hulp zoekt, c.q. dat zij in eerdere jaren daar reeds eerder in 
voorzien zijn. Ook is het aantal patiënten met een chronische aandoening gestegen: zij leggen een 
relatief groot beslag op de beschikbare tijd van de POH en remmen hierdoor enigszins de inclusie van 
nieuwe patiënten (zie onder). De grote groei van volwassen patiënten in het zorgprogramma van de 
afgelopen jaren vlakt in elk geval op dit moment duidelijk af, en we volgen nauwgezet hoe zich dit 
komende jaren ontwikkelt. 
 
VOLWASSENEN: 
Patiënten met chronische klachten (chroniciteit ) 
Chroniciteit is gedefinieerd als de situatie waarbij een volwassen patiënt gedurende minimaal 5 
aaneengesloten kwartalen deelneemt aan het zorgprogramma GGZ, waarvan tenminste één in kwartaal 
1 t/m 4 van 2016 of kwartaal 1 in 2017 
In 2016  was er bij 3.055 patiënten (19%) sprake van chronische klachten, in 2015 was dat bij 2.200  
(13,8 %). Dit is een groei van 5,2%. Deze patiënten namen allen meer dan 1 jaar deel aan het 
zorgprogramma. De mogelijke verklaring voor deze toename is tweeledig. Het zorgprogramma bestaat 5 

1 Om dezelfde reden wordt hier ook afgeweken van de handelwijze bij de rapportage van de somatische 
zorgprogramma’s waar gebruik gemaakt wordt van het vaststellen van de populatie op een bepaalde peildatum. 

Prevalentie 

2012 3,9% 
2013 4,0% 
2014 4,6% 
2015 5,0% 
2016 4,5% 
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jaar en steeds meer mensen hebben hun weg gevonden naar het zorgprogramma voor hun chronische of  
recidiverende problematiek. Een andere (gewenste) ontwikkeling en verklaring is dat meer patiënten met 
chronische problematiek uit de 2e lijn hun weg vinden of worden terugverwezen naar het zorgprogramma.  
Middels een nascholing op HAGRO feedback bijeenkomsten werd met alle ketenpartners het onderwerp 
besproken. Huisartsen voelen zich in toenemende mate competent om samen met de POH-GGZ de zorg 
uit te voeren. Steeds meer patiënten worden door de POH-GGZ begeleid in de chronische module 
waarbinnen niet zozeer gestreefd wordt naar herstel maar naar stabilisering.   
Met de groei van deze groep patiënten groeit ook de urgentie om de POH-GGZ te trainen in specifieke 
vaardigheden, en om de organisatie en samenwerking rondom deze patiëntengroep te versterken. Dat is 
voorzien voor 2017. 
 
 
Patiënten die terugkeren in het zorgprogramma (recidivisten) 
In 2016 waren er 1.879 patiënten (11,7%) die al een keer eerder in het zorgprogramma GGZ hebben 
gezeten. In 2015 waren dat 1.397 patiënten (8,7%). Dat betekent een groei van 3%. 
Recidiveren is gedefinieerd als één of meerdere kwartalen in zorg zijn geweest gedurende 2016 en ook al 
in een eerder jaar hebben deelgenomen aan het zorgprogramma. Er is sprake van een pauze in zorg van 
minimaal een kwartaal zonder registratie in het zorgprogramma, of na verwijzing en een periode van 
tweedelijnszorg het opnieuw aanmelden in het eerstelijns ketenprogramma.  
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4. Kenmerken populatie zorgprogramma 
GGZ 

 

4.1 Algemene kenmerken uit de 0-meting  
 
Hoofdstuk 4 beschrijft de kenmerken van de patiënten bij instroom in het zorgprogramma die in 2016 in 
het zorgprogramma hebben gezeten. Iedere patiënt die instroomt in het zorgprogramma vult een 
vragenlijst in, de 0-meting. Deze vragenlijst meet algemene kenmerken zoals opleidingsniveau, bevat 
specifieke vragen over leefstijl en kwaliteit van leven en bevat een aantal gevalideerde vragenlijsten die 
worden gebruikt om psychische klachten te meten (GAD-7 en BDI-II). 
 
Man-vrouwverhouding 
De man-vrouwverhouding in het zorgprogramma is sinds 2014 nagenoeg ongewijzigd. Van de 
deelnemers is 62% vrouw. Deze verhouding geldt in alle leeftijdsgroepen. 
 
Leeftijdsverdeling volwassenen 
Zowel voor de volwassen mannen als voor vrouwen geldt dat er globaal een afnemende tendens bestaat 
voor deelname aan het zorgprogramma bij een hogere leeftijd. Vooral de leeftijd van 18 tot 60 jaar is  
vertegenwoordigd. De gemiddelde leeftijd van de mannen is 43,2 jaar (range 18-95) en die van vrouwen 
is 43,7 jaar (range 18-93) en liggen dicht bij elkaar.  
 
In de loop van de afgelopen drie jaren is de gemiddelde leeftijd van patiënten in het zorgprogramma heel 
gering verlaagd: van 43,9 jaar (2014) naar 43,5 jaar (2016). 
 
 

   

 
Leeftijdsverdeling Jeugd GGZ 
Zowel voor de jongens als voor meisjes geldt dat er globaal een toenemende tendens bestaat voor 
deelname aan het zorgprogramma bij een hogere leeftijd. Er is een bifasische curve met toppen rond het 
7e en rond het 18e levensjaar. Rondom de 7 jaar is er globaal een oververtegenwoordiging van jongens. 
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Vanaf 13-14 jaar zie je een sterke toename in het aantal meisjes. Het aantal deelnemende kinderen stijgt 
vanaf 12 jaar. 
 

 

 
De gemiddelde leeftijd van jongens is (range): 10,6 jaar (1-17). 
De gemiddelde leeftijd van meisjes is (range): 12,1 jaar (1-17). 
De gemiddelde leeftijd van jongens en meisjes samen is (range): 11,4 jaar (1-17) 
 
Burgerlijke staat  
De burgerlijke staat van de deelnemers aan het zorgprogramma is sinds 2014 grofweg ongewijzigd 
gebleven. 62,3% van de deelnemers is vrouw.  
59% van de deelnemers is getrouwd of woont duurzaam samen.  
 
 

 
 
Opleidingsniveau met betrekking tot volwassenen: meerjarenontwikkeling. 
In het opleidingsniveau van de deelnemers is er een trendmatige daling waar te nemen van het aantal 
lager opgeleide deelnemers: van 22% in 2014 naar 20% in 2015, en 18,1% in 2016. 
Er is een lichte daling van het aantal middelbaar opgeleide deelnemers: van 55% in 2015 naar 52% in 
2016. De vorig jaar gesignaleerde toename van hoger geschoolden wordt in 2016 weer enigszins 
afgevlakt: van 22% in 2013 geleidelijk naar 26% in 2015 en weer naar 24% in 2016. 
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De kwaliteit van leven 
Deze vragenlijst over kwaliteit van leven (SF 12) is afgelopen jaar op grond van negatieve feedback over  
validiteit, onderscheidend vermogen en lengte  aangepast naar een kortere en handzamer versie. Dat 
heeft tot gevolg dat deze nog niet beschikbaar is voor de herhalingsmeting.  De hier gerapporteerde 
gemiddelden betreffen uitkomsten van de 0-meting.   
 

Algemeen welbevinden Score 0-10  
Standaard 
deviatie (SD) 

Ik voel me lichamelijk gezond (n=736) 6,4 1,9 
Ik voel me opgewekt (n=725) 5 1,9 
Ik heb vertrouwen in de toekomst (n=732) 5,5 2,1 
Ik geniet van het leven (n=727) 5,3 2,1 
Ik heb goed contact met andere mensen (n=732) 6,8 1,9 
 
 
Depressieve klachten 
De ernst van de depressieve klachten aan het begin van de deelname ( 0-meting) wordt weergegeven in 
de figuur hieronder (BDI*). Hierin is sinds 2014 geen verandering opgetreden. De 0-meting omvat o.m. de 
Beck Depression Inventory II2. Deze wordt niet afgenomen om het aantal depressies te meten, maar 
alleen als aanleiding tot gesprek met de praktijkondersteuner. Zijn er depressieve klachten, en zo ja in 
welke context staan deze en zijn ze gerelateerd aan andere klachten en symptomen? In tweede instantie 
wordt in het kader van een individueel zorg plan gesproken over de doelen die door de patiënt gesteld 
worden. Aan welke klachten wil de patiënt werken en welke SMART doelen wil hij realiseren, in 
samenspraak met de POG-(J)GGZ? Het is bekend dat veel mensen met een depressie geen behoefte 
hebben aan een aanbod, en evenzo is bekend dat een aanbod voor een depressie bij iemand die op dat 
vlak geen hulpvraag heeft geen blijvende resultaten toont. 

2 BDI-II-NL-R is de afkorting voor Beck Depression Inventory II, Nederlandse versie, herziene versie 
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De in de figuur getoonde cijfers zijn strikt volgens de definitie genomen het vóórkomen van minimale, 
lichte, matige en ernstige depressieve klachten. De vragenlijst wordt nooit gebruikt om een diagnose te 
stellen (wel/geen depressieve stoornis). In hoofdstuk 6 wordt het verloop van deze klachten besproken.  
  
Angstklachten 

 

 
In de 0-meting wordt de Generalised Anxiety Disorder Questionnaire afgenomen3. Ook hier gebeurt dit 
niet om diagnosen te stellen, maar als inventarisatie van klachten en als aanleiding tot gesprek. Wat wil 
de patiënt er mee? De ernst van de angstklachten aan het begin van de deelname (0-meting) wordt 
weergegeven in de bovenstaande figuur. In de gemiddelde score voor angstklachten volgens de GAD-7** 
is sinds 2013 geen klinisch relevante verandering opgetreden (11,3 in 2013, 11,6 in 2014 en 2015 en 12 
in 2016). In hoofdstuk 6 wordt het verloop van deze klachten besproken. 
 
Voor de complete cijfers bij kenmerken van de populatie: bijlage III 
 
 

3 GAD-7 is de afkorting voor Generalised Anxiety Disorder Questionnaire 

24% 

21% 
28% 

27% 

BDI  
(n=7359) 

Minimaal

Licht

Matig

Ernstig

9% 

24% 

30% 

37% 

GAD-7  
(n=7914) 

Minimaal

Mild

Matig

Ernstig

15 
 

                                                      



 

 Zorgprogramma GGZ Verantwoording 2016 

4.2 Deelname aan andere zorgprogramma’s 
 

Zorgprogramma: Betreft 16043 patiënten in 
zorgprogramma GGZ 

N % Prevalentie in 
totale PoZoB 

populatie* 
Diabetes 1e lijn 592 3,7% 3,8% 

 
2e lijn 134 0,8%  

 
Geen programmatische zorg 31 0,2%  

Astma 1e lijn 400 2,5% 1,3% 

 
2e lijn 153 1,0%  

 
Geen programmatische zorg  236 1,5%  

COPD 1e lijn 221 1,4% 0,9% 

 
2e lijn 136 0,8%  

 
Geen programmatische zorg  36 0,2%  

CVRM 1e lijn 1670 10,4%  
Verhoogd vasculair risico 1e lijn 1076 6,7% 6,8% 
Verhoogd vasculair risico 2e lijn 64 0,4%  
Verhoogd vasculair risico Geen programmatische zorg  117 1,1%  
Cardiovasculaire ziekte 1e lijn 648 4,0% 4,5% 
Cardiovasculaire ziekte 2e lijn 311 1,9%  
Cardiovasculaire ziekte Geen programmatische zorg  65 0,4%  
Kwetsbare ouderen 1e lijn 53 0,3%  

 
2e lijn 1 0,0%  

 
Geen programmatische zorg  13 0,1%  

 

* gebaseerd op de gehele PoZoB-populatie, dus alle patiënten die bij een PoZoB huisarts zijn aangesloten 
 
Er zijn geen meerjarenontwikkelingen waarneembaar, in geen van de in de tabel genoemde categorieën. 
Dit geldt voor de patiënten in de eerste lijn, maar ook voor de patiënten in de tweede lijn en patiënten 
zonder programmatische zorg (buiten het zorgprogramma).   
 
Astma en COPD komen iets vaker voor bij de patiënten in het GGZ-zorgprogramma dan in de totale 
populatie. Verrassend is dat diabetes en CVRM niet vaker voorkomen bij patiënten in het 
zorgprogramma, want van deze aandoeningen is bekend dat ze zijn geassocieerd met een verhoogde 
kans op depressie en angst. 
 
Van de mensen die deelnemen aan het zorgprogramma GGZ neemt 18,3 % ook deel aan een van de 
zorgprogramma’s diabetes, astma/ COPD, CVRM of kwetsbare ouderen. Een klein deel hiervan heeft  
een dubbele comorbiditeit met betrekking tot deze aandoeningen. Dit is niet verder gekwantificeerd. 
Een klein percentage van de mensen die deelnemen aan het GGZ zorgprogramma hebben ook  
diabetes, astma, COPD of een cardiovasculaire ziekte zonder hiervoor aan programmatische zorg deel te 
nemen (2,3%).  
 
  

16 
 



 

 Zorgprogramma GGZ Verantwoording 2016 

 
4.3 Specificaties van de psychische klachten en diagnosen  

 
Registratie 
Voor deelname aan het zorgprogramma is geen diagnose nodig. De huisartsen en POH-GGZ registreren 
hun aantekeningen onder diverse episodetitels. Dit kan zowel een diagnose (bijvoorbeeld: depressie) als 
een klacht (bijvoorbeeld: depressieve klachten) of een symptoom (bijvoorbeeld: hallucinatie) zijn.  
Vanaf najaar 2016 wordt standaard geregistreerd onder de registratie-titel ‘GGZ’ met de ICPC P49: deze 
ICPC geeft alleen aan dat de betreffende patiënt deelneemt aan het zorgprogramma GGZ. Daarnaast 
wordt een inhoudelijke episodetitel gevraagd (bijvoorbeeld depressie, depressieve klachten of 
hallucinatie). Dit wordt gedaan in het kader van het landelijke zogenaamd Goed Beheerd Zorgsysteem en 
de richtlijn ADEPD. De ICPC P49 werd in 2016 bij 1139 patiënten (7,1%) aangemaakt. Komend jaar 
wordt erop ingezet dat alle huisartsen en POH-(J)GGZ deze nieuwe registratiemethode hanteren.  
 
 
Voorkomen van klachten en stoornissen 
De voornaamste categorieën die (mede) aanleiding vormen tot deelname aan het zorgprogramma zijn  
angst en angstklachten (samen 37,9% ), en depressie en depressieve klachten (samen 26,3%). Daarna 
volgen surmenage (7,9%), andere psychische klachten (6,3%), en relatieprobleem met partner (6,2%) . 
Hierbij worden alleen de ICPC’s gerekend die zijn genoteerd gedurende 2016. Daarbij is enige 
onderschatting van de problematiek mogelijk, aangezien deelname aan het zorgprogramma ook kan 
plaatsvinden op basis van een in een eerder jaar genoteerde ICPC. Dit is temeer relevant aangezien het 
aantal in 2016 genoteerde ICPC’s  (4.381) veel geringer is dan het aantal dat in meerdere jaren daarvoor 
werd genoteerd en nog als “actief” staan (14.916).  
Daarnaast staan bij veel patiënten meerdere ICPC’s genoteerd. Welke ICPC(‘s) precies de reden zijn 
voor deelname aan het zorgprogramma is niet te achterhalen. 
De verhouding van de diverse registratietitels is sinds 2014 ongeveer gelijk gebleven. Wel is er een 
toename van de registratietitel depressieve klachten.  
 
Voor de complete lijst registratietitels ICPC: zie bijlage V 
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Registratie titels: ICPC codes 
 

 
 
Bovenstaande figuur toont het voorkomen van de episoden die in 2016 zijn  gestart. Van de 4.381 
patiënten in het zorgprogramma kregen 785 (18%) de code ‘depressieve klachten’ en 1.370  (31,3%) 
een code voor angstklachten. Bij 367 patiënten (8.4%) werd de code ‘depressie’ gegeven en bij 291 
(6,6%) ‘angst’. ‘Crisis of een voorbijgaande stressreactie’ werd gegeven aan 726 (16.6%), surmenage 
aan 346 patiënten (7.9%). Bij 5% van de patiënten wordt insomnia aangemaakt.  
In 2016 werden in totaal 6.069 ICPC’s aangemaakt, wat betekent dat sommige patiënten 2 of meer 
codes kregen.  
 
4.4 Jeugd-GGZ 

Het zorgprogramma Jeugd-GGZ valt onder het gehele zorgprogramma GGZ. Ook hierbij gaan we uit van 
dezelfde uitgangspunten als in de inleiding beschreven;  van klachten en hulpvragen, zonder een 
eventuele DSM-classificatie centraal te stellen. Aan de ketenzorg nemen zowel huisarts, POH als 
kinderpsycholoog deel. Omdat de financiering van de eerstelijnspsycholoog via de gemeente loopt is het 
voor PoZoB niet mogelijk deze cijfers uit declaraties via Care2U te halen zoals bij het zorgprogramma 
voor volwassenen. De taken van huisarts en POH zijn volledig uitgewerkt in het zorgprogramma, die van 
de kinderpsycholoog volgen binnenkort. Ook zal aandacht worden besteed aan het expliciteren van de rol 
van de verslavingsconsultent en kinderpsychiater. 
 
Daarnaast is regionaal overlegd over het harmoniseren van de indicatoren bij de 3 zorggroepen DOH, 
SGE en PoZoB, in samenwerking met Care2U. Momenteel is Care2U voor de drie zorggroepen uniform 
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ingericht en kunnen we op dezelfde wijze monitoren en registreren. De voortgang van deze afstemming 
van indicatoren werd opgehouden door belangrijk landelijk overleg (met GGZ instellingen, zorggroepen, 
NHG, ZN en patiëntenorganisaties) dat voor 2017 tot nieuwe indicatoren zou leiden. Dit overleg is 
inmiddels vertraagd. Een en ander heeft er toe geleid dat er over 2016 weinig concrete ketendata zijn 
over de Jeugd-GGZ. PoZoB zet zich bijzonder in om dit hiaat in 2017 op te lossen.  
 
De meeste klachten en hulpvragen betreffen driftig en grenzeloos gedrag, boosheid, angst en spanning, 
stemmingsklachten, problemen rond zelfbeeld, lichamelijke klachten zoals buikpijn. Het  merendeel van  
problematische situaties waarvoor hulp wordt ingeroepen betreft het opvoedkundig niet op één lijn 
kunnen komen, scheiding, verlies en rouw, onbegrip voor wat een "diagnose" betekent. Het is technisch 
nog niet mogelijk dit exacter weer te geven. Het verhaal van en over het kind kan meestal niet worden 
gereduceerd tot een enkele ICPC -code. Context, levensloop, steunsysteem et cetera zijn belangrijke en 
bepalende elementen in de verhalen van klachten en hulpvragen. 
 
Het programma wordt na verwijzing door de huisarts gestart door een POH die ook volwassenen 
behandelt of een POH die zich uitsluitend heeft gespecialiseerd in jeugd (POH J-GGZ). In 2016 werkten 
van de 51 POH-GGZ er 11 als generalist (zowel volwassenen als jeugd) en 40 anderen als specialist 
voor volwassenen of jeugd. In dit document zullen beide POH’s verder worden aangeduid met POH. 
Nog meer dan bij de volwassenen richt de POH zich op het inventariseren van de klachten en de 
symptomen, waarbij het expliciet het doel is om het bio-psycho-sociale (medische) domein te verbinden 
met de wereld van het gezin, de school en eventueel vrijetijdsbesteding zoals sport, scouting, buurt. 
Alleen met documentatie uit deze diverse domeinen kan een volledig beeld ontstaan van het kind.  
 
Uitgangspunt is om het functioneren van het kind te verbeteren, en de handelingsverlegenheid van de 
ouders en begeleiders te adresseren. De ervaring bestaat dat enkele consulten met psycho-educatie, 
pedagogische begeleiding en eventuele orthopedagogische maatregelen vaak voldoende zijn. Eventueel 
kan de POH in overleg verwijzen naar een in kinderen gespecialiseerde eerstelijnspsycholoog voor 
consultatie,  diagnostiek en of begeleiding. In voorkomende gevallen neemt de POH contact op met de 
school voor overleg, bezoeken of observaties.  In verband met het grote aantal betrokken instanties 
waarmee de POH in potentie te maken heeft, wordt aan een up-to-date sociale kaart gewerkt.  
Er zijn afspraken gemaakt over de werkwijze voor toestemming door ouders voor verwijzing naar de POH 
J-GGZ. PoZoB stelde een Handboek POH J-GGZ samen met een overzicht van de lopende 
werkafspraken.  Hierin zijn een aantal veel voorkomende problemen omschreven met een leidraad voor 
een aanpak, zoals bijvoorbeeld  ‘het drukke kind’. Daarbij staat telkens de persoonlijke benadering van 
het kind voorop. Het is expliciet niet de bedoeling dat deze leidraad tot een geprotocolleerde aanpak leidt. 
Conform de NHG-Standaard ADHD bij kinderen willen we met deze werkwijze juist medicalisering 
voorkomen.  
 
Over de positionering en samenwerking tussen de huisarts en jeugdarts binnen de jeugd-GGZ zijn 
heldere  afspraken gemaakt. Jeugdartsen zijn vertegenwoordigd in het bestuurlijk overleg en de 
inhoudelijke adviesraad. In het zorgpad ‘het drukke kind’ is een taakomschrijving van o.a. jeugdarts en 
huisarts opgenomen. Ook vindt structureel 2x per jaar regionaal overleg tussen jeugdarts, huisarts en 
kinderarts plaats. Ten aanzien van leerproblemen zal de samenwerking nog verder worden verbeterd. 
Met de coördinator van Wij-Eindhoven worden afspraken gemaakt om de samenwerking in het sociale 
(wijk)domein te verbeteren. 
 
Alle POH krijgen intervisie en supervisie aangeboden. In 2016 is er consensus bereikt tussen de 
zorggroepen PoZoB, SGE en DOH over het profiel POH J-GGZ met betrekking tot competenties en 
achtergrond en opleiding. Er is een landelijke commissie bezig om het voorliggende profiel te verdiepen 
waarbij het voorliggende profiel van de LHV (2014) leidend is.  
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5. Patient journey 
 

5.1 Ervaring van een patiënt  
 
Ervaring van een patiënte (vrouw, 45 jaar) 
"Ik ben naar de huisarts gegaan in verband met hartkloppingen, angst- en paniekaanvallen, de allereerste 
keer via de huisartsenpost. Ik bleek ook wat hoge bloeddruk te hebben. Ik heb wat onderzoek gehad en 
medicijnen. Ik ben daarna nog twee keer bij de huisarts geweest, mijn moeder had op jonge leeftijd een 
hartinfarct. Later ben later nog een keer op de huisartsenpost geweest. Uiteindelijk vond de huisarts dat 
wij er zo niet uitkwamen en dat verdere verwijzing naar POH-GGZ verstandig zou zijn, in overleg heeft hij 
mij verwezen”.  
Ik heb met name ervaren dat de manier van vragen bij de POH-GGZ mij verder bracht. Ik begreep van de 
huisarts dat ik verwezen werd naar iemand met een meer psychologische achtergrond. Ik was wel wat  
zenuwachtiger bij het eerste gesprek dan bij de huisarts. Zij liet mij veel vertellen, soms vroeg zij wat door 
en gaf zij tips (zoals de app van VGZ over mindfulness). Zij wist mij goed  op mijn gemak te stellen, zij 
luisterde goed. Om van te voren de vragenlijsten in te vullen vond ik wel prettig, bovendien weet de 
praktijkondersteuner dan al een aantal zaken. De vragenlijsten heeft zij er in een later stadium weer bij 
gehaald.  
Ik heb ook meegedaan aan het online E-health programma Minddistrict. Ik vond het echt een aanwinst, 
en heb er echt baat bij gehad. Maar ik vond het ook fijn om weer van de praktijkondersteuner feedback te 
krijgen. Meestal kreeg ik dat binnen de 2-3 dagen, dat motiveerde mij echt. Bij terugval zou ik het heel 
prettig vinden om dit programma nog eens te doen. Dan zou dat wel zonder praktijkondersteuning 
kunnen.  
 
In de vervolggesprekken kreeg ik steeds tips (ook op papier) mee. Met name om uit een vicieuze cirkel te 
komen en blijven. Zeker als je wat geëmotioneerd bent is het fijn om thuis nog wat afspraken door te 
lezen. Wellicht kan ik het gemaakte Individueel ZorgPlan (IZP) ook op mijn telefoon/email krijgen. In de 
vervolggesprekken kwam zij steeds op onze afspraken terug.  
 
Op een gegeven moment kreeg ik een terugval. Ik moest stoppen met werken en het lukte niet meer om 
met de aangegeven tips/adviezen op eigen kracht door te gaan. Ik sprak weer met de 
praktijkondersteuner en we concludeerden dat ik het toch wat hoger op moest zoeken. Het zat allemaal 
wat dieper. De overgang van praktijkondersteuner naar psycholoog vond ik wel logisch. Ik heb niet alles 
opnieuw hoeven te doen. De praktijkondersteuner had de testen en het IZP goed doorgegeven. Ik had 
het idee dat de psycholoog wat meer ervaringen heeft met psychische problemen. Ik merkte dat vooral 
aan de manier van vragen. Ik heb wel de  gesprekken bij de psycholoog als zwaarder ervaren. Bij de 
praktijkondersteuner vond ik het wel aangenamer en wat lichter.  
 
Bij een eventuele terugval in de toekomst, wat ik niet echt hoop, wil ik eerst bij de praktijkondersteuner 
komen, die is laagdrempelig toegankelijk. Is veel vertrouwder; ik kom vaker in de praktijk, en ook mijn 
man en kinderen. Ik vind het echt prettig om altijd eerst naar de huisarts te gaan en dan verder te kijken.  
Ik ben achteraf wel anders gaan kijken naar psychische hulp. Aanvankelijk zag ik er tegenop maar later 
viel het mee. Het is minder beladen, wat gewoner geworden. Ik ben er tijdens mijn gesprekken binnen 
deze zorg altijd gewoon vanuit gegaan dat de huisarts, de praktijkondersteuner en de psycholoog met 
elkaar contact onderhielden. Ik heb dat ook zo ervaren. Ik vind dat als patiënte ook belangrijk.  
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5.2 Verwijzingen door de praktijkondersteuner 
 
Van de patiënten die in 2016 minimaal een kwartaal aan het zorgprogramma GGZ voor volwassenen 
deelnamen werd voor 1-1-2017 een 15,6% doorverwezen naar de eerstelijnspsycholoog. Omdat een 
gedeelte van deze patiënten pas later in 2016 instroomde, volgen er in 2017 alsnog verwijzingen 
waardoor het percentage stijgt.  Bij de patiënten die op 1-1-2016 in het zorgprogramma waren 
ingestroomd, was na een jaar 29,3% verwezen. De grafiek “Percentage volwassenen verwezen naar 
eerstelijnspsycholoog” laat een daling zien. Van patiënten die in 2014 in het zorgprogramma instroomden 
werd ongeveer 35% verwezen naar een ELP, van patiënten die in 2015 instroomden is dit afgenomen 
naar 29,3%. Over 2016 zijn er nog geen data omdat over de verwijzingen van de populatie die in het 
eerste kwartaal 2016 instroomde pas in het tweede kwartaal 2017 de balans kan worden opgemaakt.  
 
Het percentage verwijzingen naar de verslavingsconsulent is de laatste jaren licht gestegen. Van 1,5% in 
2013 naar 2,1% in 2016. Omdat bekend is dat hulpverleners slechts het topje van de ijsberg van 
verslavingsproblematiek zien, zal de volgende jaren geprobeerd worden om meer van de mogelijkheden 
van de verslavingsconsulent gebruik te maken. Daarbij zal het helpen dat er in de samenwerking weer 
nieuwe energie is ontstaan na een periode waarin deze zorg vanuit Novadic-Kentron lastiger te 
organiseren bleek.  
 
Binnen de zorgketen wordt 6,2% verwezen naar de specialistische GGZ. Dit percentage is al enige jaren 
vrijwel stabiel. Het percentage verwijzingen naar de gespecialiseerde GGZ is waarschijnlijk een 
onderschatting. Verwijzingen naar gespecialiseerde GGZ worden namelijk niet via Care2U gedaan. 
Hierdoor moet dit apart worden geregistreerd door de POH-GGZ. Het is bekend dat dit niet altijd 
adequaat gebeurt. Zeer globale inschatting wijst in de richting van 10% als een meer reëel percentage. 
Als we voorzichtig aannemen dat het percentage verwijzingen naar de gespecialiseerde GGZ ongeveer 
10% is en we dit optellen bij de 29,3% verwijzingen naar de ELP, betekent dit dat ongeveer 60% van de 
patiënten in de zorgketen binnen de huisartspraktijk kan worden begeleid.  
 
Het percentage eenmalige consultatie en telefonische consultatie bij de psychiater is sinds 2013 
ongewijzigd. Dit wordt overigens inhoudelijk zeer gewaardeerd door de aanvragende huisartsen en POH. 
De geconsulteerde psychiaters geven aan dat de vragen zinnig en relevant zijn. 
 
Patienten in het zorgprogramma GGZ in 2016 Aantal patiënten Percentage 
Verwezen naar ELP, percentage van alle patiënten in 
2016 in het zorgprogramma  2501 15,6% 
Verwijzing naar ELP, percentage van patiënten die op 1-
1-2017 een jaar in het ZP zaten en op 1-1-2016 zijn 
ingestroomd 699 van 2385 29,3% 
Verwezen naar verslavingsconsulten 337 2,1% 
Verwezen voor eenmalige consultatie psychiater 171 1,07% 
Telefonisch consult psychiater 13 0,08% 
Behandeling in de gespecialiseerde GGZ (Q2-ruiter) 1002 6,2% 
 
 

5.3 Gemiddeld aantal consulten bij de eerstelijnspsycholoog 
 

Vanaf 2016 kan het gemiddeld aantal consulten van de eerstelijnspsycholoog worden bepaald. Dit heeft 
te maken met registratie en facturatie via Care2U. Sinds 2014 is er sprake van een lichte meerjarige  
daling. Was er in begin 2014 nog een gemiddelde van iets meer dan 7 consulten, in 2015 daalde dit en 
nadert het 6 consulten.  
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Gegeven de toenemende substitutie uit de tweede lijn, en de mogelijkheden van het zorgprogramma om 
in voorkomende gevallen meer consulten te benutten, zijn er meerdere verklaringen voor deze daling 
mogelijk:  
- de psychologen zijn enkele jaren geleden geschrokken van het toen fors oplopende aantal consulten 
(>8), willen een herhaling voorkomen en hebben zichzelf strikt genormeerd 
- de psychologen hebben onvoldoende zicht op hun mogelijkheden om meer in te zetten waar nodig 
- het huidige aantal consulten is wat psychologen gemiddeld nodig hebben voor zorg op maat 
- de psychologen zijn onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden om patiënten zo nodig meer 
consulten aan te bieden. Dit zal opnieuw worden gecommuniceerd.  
- ernstiger problematiek wordt minder vaak naar de eerstelijnspsycholoog, maar direct naar de 
gespecialiseerde GGZ verwezen. 
 

 

 
Volledige cijfers over de verwijzingen naar ELP: zie bijlage VI 
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6. Resultaten depressieve klachten en 
angstklachten, alcohol en roken, 
Groepsaanbod, E-health en IZP 

 
Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van het zorgprogramma. De resultaten zijn gebaseerd op patiënten 
die in 2016 een herhalingsmeting hebben ingevuld. Deze resultaten worden vergeleken met de klachten 
bij instroom in het zorgprogramma gemeten met de 0-meting.  
 
De 0-meting is een voorwaarde voor instroom in het zorgprogramma, deze wordt door alle patiënten 
ingevuld. De herhalingsmeting wordt 10 maanden na instroom naar de patiënt gestuurd. Deze wordt niet 
door alle patiënten ingevuld, maar door 37,7%, iets vaker door vrouwen dan mannen. De groep patiënten 
die de herhalingsmeting invulde had in de 0-meting fractioneel minder depressieve- en angstklachten dan 
de groep die de herhalingsmeting niet invulde. 

 

6.1 Depressieve klachten en angstklachten 
 
Om een beeld te geven over de effecten van de behandeling zijn de patiënten opgedeeld in 4 
categorieën, op basis van ernst van de ingangsklachten (op de 0-meting). In de onderstaande grafieken 
is te zien dat in bijna alle ernst categorieën een significante afname wordt waargenomen van de angst en 
depressieklachten wanneer de 0-meting wordt vergeleken met de herhalingsmeting (zie de bijlage IV voor 
de gemiddelde scores). Alleen patiënten met bij aanvang minimale angstklachten, hebben een minimale 
(niet significante) toename in het aantal klachten op de herhalingsmeting. Over het algemeen kan men 
stellen dat hoe ernstiger de klachten bij aanvang van het zorgprogramma waren, hoe groter de afname 
van de klachten.   
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Aantal patiënten 9934 6002 
Percentage patiënten 62,3% 37,7% 
Percentage vrouw 60,4% 65,4% 
Gemiddelde leeftijd 41 46,9 
Gemiddelde BDI score op de 0-meting 22,3 21,7 
Gemiddelde GAD-7 score op de 0-meting 12,1 11,7 
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Er bestaat over de jaren 2013 t/m 2016 een vergelijkbaar beeld van de ernst van de depressie bij 
instroom. De groepen naar ernst (licht tot ernstig) zijn steeds ongeveer even groot. 
De gemiddelde score van de BDI bij de 0-meting lijkt geen meerjarenontwikkeling te tonen en van 2013 
t/m 2016 blijft deze tussen de 21,3 en 21,5% 
De gemiddelde score van de BDI bij de herhalingsmeting lijkt een zekere meerjarenontwikkeling te tonen. 
De BDI score steeg langzaam maar zeker van 11,4 in 2013 naar 12,7 in 2016.  
 
De totaalscore op de GAD-7  bij de 0-meting is met een gemiddelde van 12 nagenoeg constant gebleven 
sinds 2013 (van 11,3 naar 11,7 in 2016).  
De totaalscore van de GAD-7 bij de herhalingsmeting toont waarschijnlijk geen meerjarenontwikkeling 
2013: 6,3 , 2014: 6,7 , 2015: 6,7 , 2016: 6,9. 
De gemiddelde verbetering van de depressie en angstklachten is zeer substantieel, en geheel consistent 
met die in de voorafgaande jaren.  
 
Meer informatie over de resultaten van het zorgprogramma in cijfers: zie bijlage IV 
 
 
 
6.2 Alcohol en roken 

 

 

Aantal patiënten 
dat de vraag 
heeft ingevuld 

0-
meting 

Aantal patiënten 
dat de vraag 
heeft ingevuld 

HH-
meting 

Aantal glazen alcohol per 
week (gem.) 2277 11,9 1493 10,3 
%  patiënten dat rookt 8795 30,3% 5919 22,8% 

 
Alcohol 
Er is een daling in het aantal glazen alcohol dat per week geconsumeerd wordt. De daling gedurende het 
zorgprogramma is van 11,9 naar 10,3 glazen per week. Dit is vergelijkbaar met de resultaten vanaf 2013. 
Tijdens deelname aan het zorgprogramma stopt een substantieel deel van de patiënten met roken en 
mindert met drinken.  Gezien het feit dat de groep patiënten die deelneemt aan het zorgprogramma GGZ 
een slechtere gezondheidssituatie heeft dan de doorsnee bevolking (zie hoofdstuk 4.2 deelname aan 
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andere zorgprogramma ’s) zijn dit belangwekkende resultaten. Het lijkt erop dat de werking van de POH 
niet beperkt blijft tot het GGZ domein, maar ook uitstraling heeft in andere domeinen. 
 
Roken 
Er is tevens een forse daling van het percentage rokers in de 0-meting en bij de herhalingsmeting. Het 
percentage zakt van 30,3% tijdens de 0-meting naar 22,8% bij de herhalingsmeting.  
Er is een meerjarige daling van het rookgedrag bij de 0-meting: in 2013 rookte 34%, in 2014 32%, in 2015 
was dit 31%, en in 2016 was dit gedaald tot 30%. Er wordt dus minder gerookt, ook in de populatie die 
deelneemt in het zorgprogramma GGZ.  
Er is ook een meerjarenontwikkeling van de daling van het rookgedrag gedurende het zorgprogramma. In 
2013 rookte bij de herhalingsmeting 25% van de patiënten, in 2014 24%, in 2015 23% en in 2016 22,8%. 
Dit zien we ook bij de somatische zorgprogramma’s. 
 
 

6.3 Groepsaanbod: Mindfulness en Mentaal Fit 
In 2016 zijn groepsbijeenkomsten voor patiënten in een nieuwe vorm gecontinueerd. Na pilots in eerdere 
jaren werd in 2016 gestart met een organisatorische samenwerking met de zorggroepen DOH en SGE.  
Door de samenwerking worden fluctuaties in de aantallen deelnemers beter opgevangen, en kan de 
organisatie beter worden geborgd. De praktijkondersteuners zijn op de hoogte gebracht en kunnen de 
patiënten over de mogelijkheden van dit groepsaanbod vertellen en adviseren. Het betreft steeds 
geïndiceerde preventie. 
 
De Mindfulness training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur en wordt gegeven in groepen van 
maximaal 10 personen. Door middel van een beslisboom wordt door de praktijkondersteuner de 
geschiktheid voor de cursus bepaald (zie bijlage VII). De inhoud van de cursus omvat de volgende 
thema’s: 1. De automatische piloot; 2. Omgaan met obstakels/hindernissen-helder waarnemen; 3. 
Aandacht voor de ademhaling; 4. Erbij blijven en toelaten wat er is; 5. Toelaten en accepteren wat er is; 
6. Gedachten zijn geen feiten; 7. Hoe kan ik het beste voor mezelf zorgen 8. Blijven gebruiken wat ik 
geleerd heb. 
 
Ook de geschiktheid voor de Mentaal Fit cursus wordt vastgesteld door middel van een beslisboom (zie 
bijlage VII). Deze training bestaat uit 9 bijeenkomsten van 2 uur en wordt gegeven in groepen van 
maximaal 12 personen. De training omvat de volgende thema’s: 1. Kennismaking, emoties herkennen en 
voelen, uitleg van het Gedachten schema; 2. Draagkracht en draaglast, plezierige activiteiten; 3. Zelf 
aanpakken; emotieregulatie en probleemoplossend vermogen; 4. Helpende en niet helpende gedachten; 
5. Op zoek naar harmonie; de cirkel van Oudijk, persoonlijke krachtbronnen; 6. Grenzen stellen en 
assertieve vaardigheden, probleemoplossende vaardigheden en de rol van het denken; 7. Coping stijlen, 
bewegen zonder zorgen; 8. Empowerment; jouw persoonlijke kwaliteiten. De kracht van positieve 
benadering;  9. Op eigen kracht verder; doen!  
Het is een training met als doel om vaardigheden te versterken en de regie in het leven op te pakken. Er 
is veel ruimte om te oefenen en om ervaringen uit te wisselen. 
In 2016 hebben 130 patiënten in het zorgprogramma deelgenomen aan de groepscursus Mindfulness. 
Aan de groepscursus Mentaal Fit namen 240 patiënten deel. Er heeft geen schriftelijke evaluatie 
plaatsgevonden. De mondelinge evaluatie was positief.  

 

6.4 E-health: Minddistrict 
Na een aanloopperiode in voorafgaande jaren is in maart 2016 gestart met het ‘web based E-health 
programma’ ‘Minddistrict’. Patiënten worden door de POH-GGZ voorgelicht over het programma en 
ontvangen desgewenst de inlogcodes. Samen met de POH-GGZ wordt voor een beperkt aantal modules 
gekozen. Er is steeds sprake van blended learning: de POH-GGZ ‘kijkt over de schouder van de patiënt 
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mee’, en bespreekt in een later consult de ervaringen. Minddistrict heeft een groot aantal modules waaruit 
kan worden gekozen. Een groot deel van deze modules zijn transdiagnostisch, d.w.z. zijn van toepassing 
bij diverse klachten en diagnosen. Bijvoorbeeld: piekeren, slaapstoornissen, overmatige zelfkritiek. Maar 
ook cursussen Mindfulness zijn bereikbaar via dit platform. De programma’s zijn ontwikkeld door 
professionals. Er wordt gewerkt aan nieuwe modules, en er is een mogelijkheid dat er op vraag van 
PoZoB programma’s op maat ontwikkeld worden.  
De keuze voor Minddistrict is tot stand gekomen na afstemming met de andere zorggroepen DOH, en 
SGE, en met de GGZ Eindhoven en de verenigde eerstelijnspsychologen. In het geval de patiënt bij de 
POH-GGZ gestart is met Minddistrict en verwezen wordt, kan deze het account blijven gebruiken en door 
de nieuwe behandelaar in Minddistrict worden gecoached.  
De eerste ervaringen van de patiënten zijn positief. Voordelen die worden genoemd zijn: werken op een 
moment dat het je uitkomt. De modules worden als kwalitatief goed gewaardeerd. Het wordt m.n. 
gewaardeerd als aanvulling op de gesprekken.  
Wat betreft de privacy worden de patiënten geïnstrueerd dat de aantekeningen die ze maken in het 
programma hun eigendom is, en dat het niet in het medisch dossier wordt gearchiveerd. Spoedeisende 
klachten kunnen niet via dit logboek met de behandelaar worden gecommuniceerd.  
In 2016 is voor 1626 PoZoB patiënten een Minddistrict account geopend. Het project is in maart 2016 van 
start zijn gegaan.  
 

 

 
In tegenstelling tot de somatische zorgprogramma’s waar patiënten de toegang tot krijgen tot Mijn 
Gezondheids Platform (MGP) is er voor het GGZ zorgprogramma niet voor MGP gekozen. Vooralsnog 
wordt de ontwikkeling met Minddistrict als patiëntenportaal afgewacht, ook om geen dubbele 
werkzaamheden te creëren voor patiënt en POH.  
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6.5 IZP 
In 2016 is het gebruik van het Individueel Zorg Plan (IZP) binnen het zorgprogramma GGZ verder 
geïmplementeerd.  Bovenop de reeds bestaande individuele benadering van de patiënt wordt er nu ook 
expliciet een verslaglegging gemaakt in IZP. De praktijkondersteuners zijn daarvoor getraind en zijn op 
de praktijk bezocht door een specifiek voor dit doel aangestelde coach.  
 
Iedere patiënt formuleert aan de hand van persoonlijke doelen een eigen zorgplan met haalbare en 
aansprekende concrete doelen. Vanwege de overlap van implementatie met Minddistrict is ervoor 
gekozen om de patiënt alleen uit te nodigen een IZP te maken indien er comorbiditeit bestaat met een 
van de andere zorgprogramma’s. Het opstellen van het IZP gebeurt door de patiënt in samenspraak met 
de POH-(J)GGZ en -somatiek. Vaak betekent dit een keuze maken. De individuele zorg plannen uit het 
somatische domein worden afgestemd met die uit het GGZ domein; iedere patiënt heeft slechts één IZP, 
dat door patiënt, POH-GGZ en POH-S, maar ook in samenspraak met huisarts en andere ketenpartners 
kan worden aangevuld.  
 
In 2016 is er per kwartaal een toename van het aantal patiënten in het zorgprogramma GGZ dat in 
Care2U een doel heeft geformuleerd. Ook is er een groei van de aantallen die een doel heeft 
geformuleerd en een IZP heeft. Ondanks de groei van deze aantallen heeft de registratie van de doelen 
en het IZP nog verdere aandacht nodig. Na een discussie en evaluatie over het expliciete noteren van het 
IZP zal dit zijn beslag krijgen in 2017. 

 

6.6 Patiëntervaringen 
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In de herhalingsmeting na 10 maanden geeft meer dan 80% van de patiënten aan tevreden of erg 
tevreden te zijn met structurele aspecten van het zorgprogramma, zoals de bereikbaarheid van de 
praktijk, die van de praktijkondersteuner voor informatie, en de snelheid waarmee ze bij de POH 
terecht konden na verwijzing.  
Ongeveer 73% is (erg) tevreden over de verheldering van problemen en klachten en ruim 75% is dat 
over de begeleiding bij de klachten. Een kleine 6% van de patiënten was over deze beide items 
ontevreden. Hieraan zal in 2017 aandacht worden besteed middels video en beeldcoaching.  
Een 76% was tevreden, 10% was ontevreden over de wachttijd bij de eerstelijnspsycholoog of  
verslavingsconsulent. Ook hieraan zal aandacht worden besteed via monitoring en feedback van de 
wachttijden.  
Bijna 85% vindt de verwijzing naar de psycholoog of verslavingsconsulent zinvol. Bijna 70% was 
tevreden met het resultaat van de behandeling door hen, meer dan 12% was ontevreden. Ook deze 
uitkomsten zullen worden geanalyseerd met onze ketenpartners.   
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7. Beschouwing 
 

Groei en stabilisatie 
Het zorgprogramma GGZ voor volwassenen is in 2016 fors gegroeid. Het aantal huisartsen dat 
participeert steeg met 16% naar 167. Het aantal geïncludeerde patiënten steeg echter met minder dan 
1%. Terwijl het aantal nieuwe patiënten met 10,4% steeg, nam de uitstroom toe met 14%. Gezien de 
reeds bereikte participatie van de huisartsen van PoZoB zal de groei van het aantal deelnemende 
huisartsen in de komende jaren langzaam tot stilstand komen en het aantal geïncludeerde volwassen 
patiënten verder afvlakken.  
Bij het zorgprogramma Jeugd GGZ is het aantal geïncludeerde kinderen gestegen tot 823. We 
verwachten dat het aantal deelnemende huisartsen blijft stijgen. Daardoor zal het aantal kinderen in het 
zorgprogramma in de komende jaren flink toenemen.  
Het aantal patiënten met chronische klachten en het aantal recidivisten in het zorgprogramma is 
gestegen met respectievelijk  5,2% en 3%.  
De beperkte groei van de prevalentie sinds 2012 (0,5 %), is in 2016 tot staan gebracht. Door de enorme 
verschuivingen in zorgaanbieders is dit een geruststelling. De huisartsen en POH-GGZ lijken grip te 
hebben op de inclusie.  
 
De kenmerken 
De kenmerken (leeftijd, burgerlijke staat, 62% vrouw) van de groep patiënten in het zorgprogramma is de 
afgelopen jaren constant gebleven. Er zijn geen signalen die erop duiden dat we bepaalde patiënten niet 
bereiken. Er is een meerjarenontwikkeling van deelnemers wat betreft vooropleiding: iets meer  
middelbaar- en hoger geschoolden. 
De ernst van de depressieve- en de angstklachten bij start van het zorgprogramma is sinds 2013 niet 
noemenswaardig veranderd.  
Ruim 18% van de patiënten neemt ook deel aan een of meer somatische zorgprogramma’s. De 
deelname aan zorgprogramma’s voor DM2, astma/COPD, CVRM en of Kwetsbare Ouderen is 
vergelijkbaar met de overall prevalentie in de huisartspraktijk.  
 
Verwijzingen 
Er is een kleine meerjarige afname te zien in het aantal verwijzingen naar de ELP. Dit duidt op dat een 
hoger percentage van de patiënten dat door de POH-GGZ zelfstandig wordt begeleid (in totaal ongeveer 
60% van de aanmeldingen). 
 
Consulten 
Het gemiddeld aantal consulten, voor volwassenen bij de eerstelijnspsycholoog daalt sinds 2014 licht.  
Beide bovenstaande meerjarenontwikkelingen wijzen samen met de licht afgenomen prevalentie en de 
fors gedaalde groei van de geïncludeerde volwassen patiënten erop dat de ketenpartners grip hebben op 
hun afspraken over indicering, inhoud en afronding van het zorgprogramma. Hier lijken de intensieve 
samenwerking, o.a. in de feedbackbijeenkomsten en in de hoge organisatiegraad van het 
zorgprogramma in het algemeen, haar vruchten af te werpen.  
 
De gemiddelde verbetering van de depressieve- en angstklachten zijn zeer substantieel, en geheel 
consistent met die in de voorafgaande jaren. Deze klachtenscores vormen een maat voor de algehele 
situatie bij het begin en einde van de behandeling.  De patiënt ervaringsmetingen bevestigen het 
gemiddelde beeld van substantiële verbetering en tevredenheid over de ketenzorg. De overgrote 
meerderheid van patiënten is (erg) tevreden over alle aspecten, minder dan 10% is (erg) ontevreden.  
Alleen qua “snelheid van terecht kunnen na verwijzing” en “tevredenheid over de behandeling door de 
eerstelijnspsycholoog of verslavingsconsulent” zijn iets meer van de patiënten (erg) ontevreden (10-12%).     

29 
 



 

 Zorgprogramma GGZ Verantwoording 2016 

De substantiële daling van het roken  (van 30,30 tijdens de 0-meting naar 22,80% bij de 
herhalingsmeting) en de licht gedaalde alcoholconsumptie wijzen op een brede uitstraling van de effecten 
van het zorgprogramma.  
 
Het groepsaanbod van Mentaal Fit en Mindfulness, en het gebruik van het E-health programma 
Minddistrict heeft een vaste plek gekregen in het aanbod. Hiermee is geïndiceerde preventie verankerd in 
het zorgprogramma. Dit is ook relevant in geval van een toekomstig recidief, waarbij direct E-health, 
waarmee eerder werd kennis gemaakt, kan worden ingezet. Zie het voorbeeld van de patient journey.  
Het  E-health programma Minddistrict is een nieuwe aansprekende vorm, en spreekt een groeiend deel 
van de doelgroep aan. Met de leverancier van Minddistrict kan worden overlegd over het maken van 
modules op maat; dit zal opnieuw worden beoordeeld in 2017.  
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8. Ontwikkelingen en verbeterplannen 
 

8.1 Landelijke en regionale ontwikkelingen 
 

‘Goede GGZ’, Wijk integratie,  sociaal domein 
Het begrip ‘Goede GGZ werd in het voorjaar 2016 gemunt in het boek van Delespaul, van Os e.a. en is 
niet meer weg te denken, ook al was de toon niet zuiver wetenschappelijk. Het biedt talloze 
aanknopingspunten voor zorgvernieuwing in de GGZ. Ook PoZoB wil zich erdoor laten inspireren.  
We noemen enige punten:  
1. Het individualiseren van de behandeling in plaats van ‘richtlijngeneeskunde’ alleen. Zingeving dient 

bijvoorbeeld een plaats te krijgen. Dit sluit goed aan bij de ontwikkelingen in het zorgprogramma van 
de afgelopen jaren.  

2. De digitale transformatie. E-health, M-health en E-community verder uitbouwen met een webwinkel 
achtige benadering.  

3. De wijk als plek van samenhang in de gezondheid waar aansluiting aan zelfhulpgroepen en 
ervaringsdeskundigen kan plaatsvinden. Empowerment staat hierbij voorop.  

4. Aansluiting aan andere professionals in het sociaal domein. Te denken valt aan de Wij(k)-teams, 
FACT-teams, de scholen, de Halt winkel, de politie, de daklozen- instellingen, bemoeizorg, 
schuldhulpverlening enzovoorts. Een voorbeeld is het succes van de 101 zorg-coöperaties in 
Nederland, alle burgerinitiatieven,  waarvan 41% in Brabant (stand 2014).  Er moet ervaring worden 
opgedaan met nieuwe digitale communicatiestructuren om kans van slagen te hebben.  De POH J-
GGZ heeft al veel ervaring opgedaan in outreachende ketenzorg binnen het sociaal domein.   

 
Nieuwe zorgstandaarden en generieke modules 
Sinds 2013 is het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ bezig met het ontwikkelen van 17 
zorgstandaarden en 24 generieke modules die de gehele GGZ bestrijken en de kwaliteit van de GGZ 
zorg van nieuwe normeringen zullen voorzien. Een onderdeel daarvan is dat er nieuwe indicatoren 
vastgesteld zullen worden voor de monitoring. Dit ontwikkelproces is helaas vertraagd. De nieuwe 
zorgstandaarden en generieke modules zullen in 2017 worden gepubliceerd. Er bestaan reeds plannen 
om i.s.m. de DOH en de SGE een nascholing te organiseren voor de deelnemende huisartsen en POH-
GGZ. Inhoudelijk zal het zorgprogramma worden getoetst aan de nieuwe kwaliteitseisen.  
 
Regionale ontwikkelingen 
Er bestond reeds lang een goede afstemming met de zorggroepen DOH en SGE, en met de GGZ 
Eindhoven. In 2016 is samenwerking op bestuurlijk en strategisch niveau geformaliseerd en ‘DSP’ (DOH, 
SGE en PoZoB) opgericht. In het oprichtingsjaar heeft PoZoB de regiocoördinatie voor het 
zorgprogramma GGZ op zich genomen.  Hierin worden onder meer de ontwikkeling en implementatie van 
het groepsaanbod,  Minddistrict en de Nieuwe GGZ gecoördineerd. 
 
Chronische patiënt 
De groei van chronische patiënten in het zorgprogramma bedroeg 5,2%  In 2017 zal de POH-GGZ 
worden getraind in specifieke vaardigheden voor deze patiëntengroep: zowel inhoudelijke-,   
organisatorische- als samenwerkingsaspecten van de uitvoering.  
 
Kwaliteitsindicatoren / monitoring  
Met het voorliggende jaarverslag worden vijf jaar lang dezelfde indicatoren gebruikt om het 
zorgprogramma te beschrijven.  In afwachting van een nieuwe set landelijk verplichte indicatoren in 9 
domeinen werd dezelfde set gebruikt als het voorafgaande jaar. Tegelijkertijd kwam er maatschappelijk 
de beweging ‘Het Roer Moet Om’ op gang om voor huisartsen in het algemeen minder monitoring te 
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eisen. Deze beweging heeft veel weerklank gevonden en gehouden. Ze heeft ook de deelnemende 
huisartsen en psychologen van PoZoB sterk beïnvloed. De deelnemende psychologen voelden zich 
gesterkt door de wetenschappelijke publicaties van Jim van Os 4 5 die de huidige SGB dataverzameling 
sterk bekritiseert6, gesteund door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie7, en de algemene 
rekenkamer8. In juni 2016 werden de landelijk gemonitorde volumes van de POH-GGZ gepubliceerd9. 
Inmiddels publiceerden huisartsen wetenschappelijke argumenten om terughoudend te zijn met 
vragenlijsten in de GGZ zorg10 11 en benadrukken de persoonsgerichte benadering. De Nederlandse 
Vereniging van Psychiaters wijst op het belang van data voor het kwaliteitsproces. PoZoB is van mening 
dat goede data nodig blijven in een kritische zelfbeschouwing van het zorgproces. We willen de 
kwaliteitscyclus beter vullen met praktisch te benutten indicatoren over de individuele ontwikkeling van 
klachten en functioneren, naast het monitoren van doelrealisatie (uit het IZP). In de komende jaren zal 
PoZoB de nieuwe landelijke  indicatoren die in lijn met bovenstaande  worden ontwikkeld introduceren om 
het eigen zorgverleningsproces bij te sturen 
Vooruitlopende op de uitkomst zal PoZoB in 2017 starten met het afnemen van nieuwe vragenlijsten naar 
patiëntervaringen zoals opgesteld en gepilot door landelijke gremia in het kader van de zorg bij 
chronische aandoeningen. 
 
 
8.2 Verbeterplannen 

 
Registratie en Care2U 
Het is de bedoeling de huisartsen en de POH-GGZ te motiveren voor een kwalitatief goede 
registratiemethode met behulp van de P49 code. Dit is voorzien voor 2017. Ook zal 2017 worden gebruikt 
om de functionaliteit van Care2U te verbeteren.  
 
Insomnia 
Het ligt in de bedoeling om de huisartsen en de POH na te scholen over insomnia omdat het een veel 
voorkomende klacht is bij veel psychische diagnosen, en een voorspeller kan zijn voor toekomstige 
psychische problematiek.  
 
De oplopende gemiddelde score van de BDI bij de herhalingsmeting lijkt een meerjarenontwikkeling 
te tonen. Dit vereist extra aandacht tijdens de evaluatie bij de afronding. Hieraan zal aandacht worden 
geschonken in teamvergaderingen van de POH. De patiënten in het zorgprogramma met meervoudige 
(co-)morbiditeit verdienen extra, proactieve  aandacht.  

4 ROM: gedragsnorm of dwangmaatregel? Overwegingen bij het themanummer over Routine Outcome Monitoring 
J. van Os , R. Kahn , D. Denys ,R.A. Schoevers, A.T.F. Beekman , W.J.G., Hoogendijk , A. M. van Hemert , P.P. G. 
Hodiamont , F. Scheepers, P.A.E.G. Delespaul, A.F.G. Leentjens. Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 3 
http://www.stopbenchmark.com/wp-content/uploads/2017/02/J.-van-Os-Hoe-Kwaliteit-te-Meten-in-de-GGZ-
270217.pdf 
6 ‘Het huidige systeem van de SBG-dataverzameling die de klinische ROM heeft vervangen, is letterlijk blind voor 
de impact van de GGZ op de populatie en kan vanwege de onbetrouwbaarheid, onvolledigheid en 
onvergelijkbaarheid van de data überhaupt geen kwaliteitsuitspraken doen’ en: ‘Het ouderwetse stoornis-cum-
symptoomreductie denken is niet geschikt als kader voor de kwaliteitsevaluatie in de GGZ.’  
7 http://www.nvvp.net/cms/showpage.aspx?id=2982 
8 Algemene rekenkamer: Bekostiging van de curatieve geestelijke gezondheidszorg. Januari 2017 p.33: ‘De ROM- 
metingen zijn subjectief en onvolledig, en zorgaanbieders zijn aan de hand van de uitkomsten niet te vergelijken’. 
9 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/06/01/monitor-generalistische-basis-ggz 
10 Ggz-vragenlijsten staan persoonsgerichte zorg in de weg Huisarts Wet 2017;60(3):112-4 
P. Lucassen, S. Postma, TC Olde Hartman Ggz-vragenlijsten staan persoonsgerichte zorg in de weg  
11 De 4DKL bevordert juist persoonsgerichte zorg. B. Terluin Huisarts Wet 2017;60(3)  
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In 2017 zal een discussie en evaluatie plaatsvinden over het expliciete noteren van het IZP. Momenteel 
wordt het IZP weinig genoteerd. 
 
Videotraining 
In aanvulling op intervisie en supervisie werd in 2016 een start gemaakt met (de organisatie van ) video-
coaching voor alle POH-GGZ. Deze feedback op het eigen handelen aan de hand van opnames van 
consulten heeft een bewezen meerwaarde. Communicatie van de POH-GGZ is te beschouwen als de 
centrale rol uit de 7 professionele CanMeds rollen. Een op het onderwerp gepromoveerde ex- huisarts 
(directeur van huisartsopleiding Maastricht) is aangetrokken om de trainers binnen PoZoB te trainen en 
inhoudelijk garant te staan voor het welslagen van de videotraining. Deze zal in 2017 van start gaan en 
naast de POH-GGZ ook de POH-S betreffen.  
 
Verslavingen 
Sinds enige jaren is er een lichte stijging in de verwijzingen naar de verslavingsconsulent. De 
samenwerking met de verslavingsconsultenten van Novadic-Kentron heeft bestuurlijk een nieuwe impuls 
gekregen. Versterkte ambities moeten leiden tot betere samenwerking en meer resultaat voor 
verslaafden. In samenwerking met de ketenpartners zal worden geprobeerd het aantal verwijzingen  te 
verhogen.   
 
De afgelopen jaren is het zorgprogramma inhoudelijk richting gegeven door aandacht voor persoonlijke 
factoren, Individueel zorgplan, klachtgericht werken. Als logisch vervolg hierop zal er in 2017 meer 
aandacht zijn voor zingeving.  
 
M-health en E-community 
In de op te zetten samenwerking met het sociale domein zullen nieuwe (digitale) instrumenten moeten 
worden ontwikkeld / getest voor M-health en E-community. Een voorbeeld is psychose-net waar mensen 
met psychose ervaringen terecht kunnen om contact te hebben met lotgenoten  onder de hoede van 
professionals. Op bestuurlijk niveau zijn voorbereidingen getroffen om in 2017 te gaan starten met een 
pilot in 2 wijken voor een betere integratie met het sociale domein.   
 
Heterogeniteit in huisartspraktijken en Praktijk Ontwikkel Plan 
Met de snelle ontwikkelingen en groei van het aantal deelnemende huisartsen in de afgelopen jaren zijn 
ook steeds meer heterogene en minder efficiënte werkwijzen van praktijken en tussen ketenpartners 
zichtbaar geworden. Met behulp van Care2U zijn praktijken die in dit opzicht uit de boot vallen zichtbaar 
te maken. Er is brede overeenstemming dat de werkwijzen verbeterd en meer ‘lean’ kunnen worden 
ingericht zodat dit in alle huisartsvoorzieningen en ketenpartners op een basaal en gelijkvormig niveau 
verloopt. Het zorgprogramma GGZ krijgt een plek in het Praktijk Ontwikkel Plan (POP), dat in alle 
deelnemende huisartspraktijken gaat functioneren. Met behulp van een enquête wordt inzicht verkregen 
in een groot aantal randvoorwaardelijke processen, zoals regelmatig casusoverleg met de POH-GGZ, 
adequate registratie in Care2U, voldoende inkoop van uren, IZP gebruik, functioneringsgesprek, etc. De 
relatiemanager zal een rol spelen in de implementatie en  voortgang van het POP van de praktijken. De 
enquête zal in 2017 worden uitgevoerd. Na analyse zal de praktijkbegeleiding vanaf 2017 plaatsvinden. 
Er zal worden onderzocht in welke mate het POP kan bijdragen aan de eisen van de landelijke NPA-
accreditering van huisartspraktijken zodat huisartsen dit POP hierin kunnen invoegen. 
 
Specialisatie  
In 2016 werkten 2 praktijkondersteuners als specialist POH J-GGZ voor alleen kinderen tot 18 jaar en 39 
POH als specialist POH-GGZ voor alleen volwassen. Voor het zorgprogramma Jeugd-GGZ werkten 10 
POH als generalist voor zowel kinderen als volwassenen. Momenteel worden de POH generalistisch 
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opgeleid, dat wil zeggen dat zij gekwalificeerd worden zowel voor volwassenen als voor jeugd. In 
afwachting van landelijke richtlijnen is PoZoB gestart met een inventarisatie naar opinies en ervaringen. 
Het is de bedoeling om in 2017 meer inzicht te hebben, zodat er een duidelijker aannamebeleid gevoerd 
kan worden en er helderheid kan komen naar de POH-GGZ. 
 
Plannen zorgprogramma Jeugd GGZ 
De vragenlijst SDQ zal als 0-meting voor Jeugd GGZ is in 2016 vastgesteld voor alle drie de zorggroepen 
en wordt geïmplementeerd. 
 
Het zorgprogramma Jeugd GGZ stelde voor 2017 de volgende doelen vast:  
• betere samenwerking met wijkteams. De POH werkt nu nog teveel alleen vanuit de spreekkamer. Bij 

bepaalde problematiek kan het samen optrekken met andere partners belangrijk zijn; 
• De samenwerking met jeugdartsen rondom leerproblemen wordt geïntensiveerd. Hierbij wordt met  

zowel jeugdartsen als scholen ook een gedeelde visie nader uitgewerkt; 
• In het Zorgprogramma Jeugd GGZ worden expliciet geen diagnosen, strikte zorgpaden of protocollen 

omschreven. Juist hier is een vraaggestuurde aanpak essentieel, waarbij de persoonsgerichte 
aanpak de nadruk zal leggen op de context van het kind en het systeem. Wel worden zogenaamde 
handvaten opgesteld, met als doel enig houvast en kader te bieden in bepaalde situaties, maar met 
maximale ruimte voor de hierboven beschreven werkwijze; 

• Alle ketenpartners, inclusief de kinderpsycholoog, verslavingsconsulent en kinderpsychiater zijn 
bekend met het zorgprogramma en werken conform de hierover gemaakte afspraken. Er is een 
uitgebreide actielijst voor implementatie vastgesteld met onder andere: werkinstructie, scholing, 
contractering en consultatie van de kinderpsycholoog en verslavingsconsulent, 
consultatiemogelijkheden van een kinderpsychiater en kinderarts, oprichting van een inhoudelijke 
regionale adviesraad waarin inhoudelijke afstemming van het zorgprogramma plaatsvindt;  

• Implementatie van het handvat ’het drukke kind’, via scholing en communicatie; 
• Het opstellen van een verwijsindex voor POH met daarin de verschillende samenwerkingspartners; 
• Meerjarige afspraken over werkwijze en financiering van de eerstelijns Jeugd-GGZ; 
• Implementatie van de rollen van de ketenpartners bij suïcide preventie en kindermishandeling. 

Afstemming tussen ketenpartners en de huisarts bij zogenaamde ‘risicomomenten’; 
• Evaluatie van het zorgprogramma Jeugd GGZ en de meerwaarde van de onderliggende 

samenwerking;  
• Ontwikkelen en implementeren van indicatoren voor de kwaliteitscyclus en daarmee leren sturen  
• Uitbouwen van de samenwerking in de Jeugd-GGZ met de andere zorgropen DOH en SGE in DSP 

verband (rondom het gemeenschappelijke zorgprogramma, Minddistrict, groepsaanbod etc.). 
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9. Conclusie 
 
 
Het betreft het 5e jaar van het zorgprogramma GGZ, gefinancierd met innovatiegelden. Het 
zorgprogramma werkt vraaggestuurd en klachtgericht (zonder diagnosen) en betreft een transmurale 
zorgketen (huisarts, POH-GGZ, eerstelijnspsycholoog, verslavingsconsulent en psychiater). De 
financiering stuurt op gemiddelden zodat patiënten op maat en zo nodig langer in de 1e lijn behandeld 
kunnen worden. Ook chronische patiënten zijn opgenomen in het zorgprogramma.  
  
Het zorgprogramma toont dat vraaggestuurde zorg zeer wel mogelijk is. Met een nauwe samenwerking 
van de ketenpartners kan gezorgd worden dat patiënten geholpen blijven worden binnen het bio-psycho-
sociale model. Er is geen verdere groei in prevalentie opgetreden. 
  
De zeer gunstige resultaten van de begeleiding door de ketenpartners (daling van de klachten) zijn dit 
jaar consistent met de resultaten van de vorige jaren. 
  
In 2016 is een aantal nieuwe organisatorische ontwikkelingen (door-)gestart waaronder 
groepsbijeenkomsten (mindfulness en Mentaal Fit). Tevens is een doorstart gemaakt met E-health, nl. 
met Minddistrict.  
 
Het zorgprogramma jeugd GGZ is goed van de grond gekomen. Het aantal deelnemende kinderen is in 
2016 ongeveer verdubbeld. De afspraken voor goede  ketensamenwerking voldoen, en het is de 
verwachting dat dit deel van het zorgprogramma de komende jaren fors zal groeien. 
   
Regionale samenwerking met andere zorggroepen en met de GGZ Eindhoven is zeer vruchtbaar 
gebleken in meerdere project, o.a. de uitrol van Mentaal Fit en Minddistrict.  
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10. Bijlagen 
 

Bijlage I:  Toelichting Dataverzameling 
De in deze rapportage beschreven cijfers zijn verkregen uit de monitoring en data vanuit Care2U. De 
monitoring bestaat uit de 0-meting die bij aanvang van het zorgprogramma GGZ wordt afgenomen, en de 
herhalingsmeting die, ongeacht of de patiënt nog in zorg is, een jaar na instroom in het zorgprogramma 
wordt afgenomen.  
De 0-meting wordt vanuit de huisartspraktijk verstrekt aan de patiënt en na uitwerking en registratie in de 
huisartspraktijk, verwerkt bij PoZoB in de database. De herhalingsmeting wordt vanuit PoZoB verzonden 
en na ontvangst eerst verwerkt in de database bij PoZoB en vervolgens voor beoordeling doorgestuurd 
naar de betreffende POH-GGZ. Cijfers rondom ICPC codering, somatische comorbiditeit en tweedelijns 
verwijzing zijn afkomstig uit het HIS en Care2U. De huisartsen noteren primair in het HIS, die via 
dataextractie Care2U vult. De POH-GGZ werken primair in Care2U dat essentiële data in het HIS 
doorschrijft. 
Vanaf maart 2014 kunnen alle POH-GGZ werken in Care2U, hierna is dit geïmplementeerd bij de 
eerstelijnspsychologen en verslavingsconsulenten. Hoewel het gebruik en de functionaliteit sterk is 
toegenomen zijn nog niet alle indicatoren en data volledig voorhanden, en dient soms op basis van 
beperkte registratie en data een schatting van het geheel te worden gemaakt. 
Voor de resultaatberekening wordt daarom de groep patiënten gebruikt die in 2015 zijn ingestroomd, zij 
hebben namelijk in 2016 een herhalingsmeting ontvangen. 
 
Met betrekking tot de vergelijkbaarheid van de data vanuit de 0-meting en de herhalingsmeting is 
gekeken of er significante verschillen zijn tussen patiënten die alleen een 0-meting hebben ingevuld en 
patiënten die tevens een herhalingsmeting hebben ingevuld. Hierbij is gekozen om gebruik te maken van 
de klachtscores op de 0-meting op depressie, angst, en kwaliteit van leven en te kijken naar leeftijd en 
geslacht. Onderstaande tabel (nog invoegen; verantwoording 2015) geeft de resultaten weer. De dik 
gedrukte regels geven de significante verschillen weer. Het betreft herhalingsmetingen die in 2015 of 
begin 2016 zijn binnengekomen. 
 
Er zijn significante verschillen tussen patiënten die de herhalingsmeting wel en patiënten die deze niet 
invullen. Patiënten die de herhalingsmeting wel invullen zijn vaker vrouw, ouder en scoren lager op 
depressieve- en angstklachten dan patiënten die de herhalingsmeting niet invullen. Daarom worden de 
analyses over de metingen gemaakt bij patiënten die zowel de 0- als herhalingsmeting hebben ingevuld. 
Overigens zijn de significante resultaten met betrekking tot de klachtscores weliswaar statistisch, maar 
niet klinisch relevant aangezien de scores variëren binnen dezelfde klasse. Bij depressie blijven deze in 
de range van matig ernstig en voor angst binnen de klasse matig. 
 
Van belang is dat bij de herhalingsmeting alleen patiënten die op dat moment nog psychische klachten 
ervaren de enquêtevragen over het onderdeel klachtbeleving invullen. Mensen die geen klachten meer 
hebben vullen dit onderdeel niet meer in. Theoretisch is dit op te vatten als een selectiebias. 
Samenvattend zijn er weliswaar significante verschillen tussen patiënten die alleen een 0-meting hebben 
ingevuld en patiënten die tevens een herhalingsmeting hebben ingevuld (voor angst en depressiescores) 
hoewel deze verschillen gemiddeld klinisch niet relevant lijken.  
Dat patiënten die na een jaar met een of meer interventies geen klachten meer hebben, het betreffende 
onderdeel in de herhalingsmeting niet invullen kan als een bias worden beschouwd. 
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Bijlage II:  Tabellen instroom/uitstroom  
 
Instroom en Uitstroom Volwassenen en Jeugd 
 

Kwartaal Nieuwe instroom totaal Uitstroom totaal 
Totaal aantal patiënten in 
het zorgprogramma 

Q1 2016 2512 1994 9861 
Q2 2016 2574 2347 10088 
Q3 2016 2286 1903 10471 
Q4 2016 2506 1907 11070 
Q1 2017 2888 2280 11678 
Totaal: 12766 10431   
 
Noot: instroom zoals hier beschreven zijn patiënten die in het voorgaande kwartaal niet in het 
zorgprogramma zaten, 2e kwartaal 2016 tot en met 1e kwartaal 2017. 
 
 Inclusie Totaal (0-100) Volwassenen Jeugd 

GGZ 

Totaal aantal patiënten op enig moment in het 
zorgprogramma over 2015 (1-1-2015 t/m 1-1-2016): 16473 15936 537 

Totaal aantal patiënten op enig moment in het 
zorgprogramma over 2016 (1-1-2016 t/m 1-1-2017): 17013 16043 970 
 
Ter info: 
- Jeugd GGZ: patiënten met leeftijd <18 op moment van inclusie 
- Volwassenen: patiënten met leeftijd 18 of ouder op moment van inclusie 
 
Chroniciteit  
Dit is gedefinieerd als de situatie waarbij een volwassen patiënt gedurende minimaal 5 aaneengesloten 
kwartalen deelneemt aan het zorgprogramma GGZ, waarvan tenminste één in de kwartaal 1 t/m 4 van 
2016 of kwartaal 1 2017.  
 

Chroniciteit Aantal 
Percentage 
van totaal 

Chronische patiënten 3055 19,0% 
Recidive 1879 11,7% 
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Bijlage III:  Tabellen baseline (0-meting) kenmerken populatie 2016 
 
Patiënten beschreven in onderstaande tabellen hebben minimaal 1 van de volgende kwartalen  
in het zorgprogramma GGZ gezet: Kwartaal 1, kwartaal 2, kwartaal 3 of kwartaal 4 in 2016, of kwartaal 1 
2017. Dit is zoals ook voorgaande jaren de populatie is berekend. Leeftijd is op moment van inclusie. 
 
 
Populatie volwassenen 
 

Leeftijdscategorie 
Aantal 
mannen 

Percentage 
mannen 

Aantal 
vrouwen 

Percentage 
vrouwen 

Totaal 
aantal 

Totaal 
percentage 

18 t/m 29 1419 23,4% 2365 23,7% 3784 23,6% 
30 t/m 39 1174 19,4% 1960 19,6% 3134 19,5% 
40 t/m 49 1313 21,7% 2101 21,0% 3414 21,3% 
50 t/m 59 1229 20,3% 1851 18,5% 3080 19,2% 
60 t/m 69 620 10,2% 995 10,0% 1615 10,1% 
70 t/m 79 223 3,7% 533 5,3% 756 4,7% 
80 jaar en ouder 77 1,3% 183 1,8% 260 1,6% 
Totaal: 6055 100,0% 9988 100,0% 16043 100,0% 
  
 
Populatie Jeugd GGZ 
 

Leeftijd 
Aantal 
jongens 

Percentage 
jongens 

Aantal 
meisjes 

Percentage 
meisjes 

Totaal 
aantal 

Totaal 
percentage 

0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
1 1 0,2% 1 0,2% 2 0,2% 
2 3 0,6% 1 0,2% 4 0,4% 
3 7 1,4% 1 0,2% 8 0,8% 
4 14 2,9% 7 1,4% 21 2,2% 
5 31 6,4% 14 2,9% 45 4,6% 
6 37 7,6% 25 5,2% 62 6,4% 
7 34 7,0% 37 7,6% 71 7,3% 
8 40 8,2% 21 4,3% 61 6,3% 
9 37 7,6% 33 6,8% 70 7,2% 
10 37 7,6% 26 5,4% 63 6,5% 
11 23 4,7% 30 6,2% 53 5,5% 
12 48 9,9% 24 5,0% 72 7,4% 
13 42 8,6% 41 8,5% 83 8,6% 
14 35 7,2% 46 9,5% 81 8,4% 
15 33 6,8% 55 11,4% 88 9,1% 
16 32 6,6% 55 11,4% 87 9,0% 
17 32 6,6% 67 13,8% 99 10,2% 
Totaal 486 100,0% 484 100,0% 970 100,0% 
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Populatie volwassenen 
 
Burgerlijke staat (n=8197) Aantal Percentage 
Getrouwd/duurzaam 
samenwonend 4818 58,8% 
Gescheiden/uit elkaar 796 9,7% 
Weduwe/weduwnaar 328 4,0% 
Alleenstaand/geen relatie 1764 21,5% 
LAT-relatie 491 6,0% 

   Opleidingsniveau (n=8223) Aantal Percentage 
Laag (LO/LBO) 1488 18,1% 
Middel (MAVO/MBO/HAVO/VWO) 4261 51,8% 
Hoog (HBO/WO) 1974 24,0% 
Anders 500 6,1% 
   
BDI (n=7359) Aantal Percentage Gemiddelde (SD) 
Minimaal 1789 24,3%   
Licht 1532 20,8% 

 Matig 2025 27,5% 
 Ernstig 2013 27,4% 
 Totaalscore, gemiddelde (SD) 

 
  22 (11,1) 

    GAD-7 (n=7914) Aantal Percentage Gemiddelde (SD) 
Minimaal 721 9,1 

 Mild 1914 24,2 
 Matig 2397 30,3 
 Ernstig 2882 36,4 
 Totaalscore, gemiddelde (SD) 

 
  12 (5,3) 

 
'n' staat voor het aantal patiënten dat de 0-meting en de betreffende vraag heeft ingevuld,  
en waarvan de 0-meting is ingevoerd. 
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Bijlage IV: Resultaten zorgprogramma GGZ 
 
 

 

Aantal patiënten 
BDI (%) 

Gemiddelde score 
BDI 0-meting 

Gemiddelde score 
BDI HH-meting 

Minimale klachten bij 0-meting 771(25) 8,5 6 
Lichte klachten bij 0-meting 658(22) 16,6 9,9 
Matige klachten bij 0-meting 837(28) 23,5 13,6 
Ernstige klachten bij 0-meting 777(26) 34,4 20,8 
Totale groep: 3043 21,5 12.7 
 
 
 

Aantal patiënten 
GAD-7 

Gemiddelde score 
GAD-7 0-meting 

Gemiddelde score 
GAD-7 HH-meting 

Minimale klachten bij 0-meting 317 2,4 2,8 
Lichte klachten bij 0-meting 894 7,1 5 
Matige klachten bij 0-meting 1036 12,1 6,8 
Ernstige klachten bij 0-meting 1161 17,5 9,5 
Totale groep: 3408 11,7 6,9 
 
Toelichting beloop depressieve en angstklachten: Het betreft het beloop van klachten bij alle patiënten 
die in 2015 in het zorgprogramma hebben gezeten (minimaal 1 kwartaal) Zij hebben in 2016 een 
herhalingsmeting ontvangen. Dit geeft een betrouwbare indruk van  de daadwerkelijke respons 
De dalingen te zien in de grafieken van de depressie en angst zijn significant, p<0.001.  
De stijging van 2,4 naar 2,8 bij de patiënten die minimale klachten hadden op de GAD-7 in de 0-meting is 
niet significant 
 

 
 
 
 
.  
 
 
 
  

Verdeling van de ernst van de depressie (BDI) bij de herhalingsmeting 

 2013 2014 2015 2016 
Minimale klachten 67% 61% 62% 60% 
Lichte klachten 11% 11% 15% 14% 
Matig/ernstige klachten 11% 11% 12% 14% 
Ernstige klachten 11% 12% 11% 12% 
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Bijlage V: Registratietitel  ICPC 
De tabel toont de frequenties van de geregistreerde episode titels 2-voudig. De eerste kolom toont de 
frequenties van de episoden die in 2016 startten. De tweede kolom toont de frequenties van de 
episodetitels die ooit zijn geregistreerd en dus niet actueel hoeven te zijn.  
 
Registratie titels: ICPC codes Percentage patiënten met 

een startdatum van een 
ICPC in 2016 (n=4381) 

Percentage ICPC  
ooit aangemaakt  
(n= 14916) 

P01 Angst klachten 31,3% 32,7% 
P03 Depressieve klachten 17,9% 21,5% 
P02 Crisis/voorbijgaande stressreactie 16,6% 10,7% 
P76 Depressie 8,4% 19,7% 
P78 Surmenage 7,9% 12,2% 
P74 Angst 6,6% 12,1% 
P29 Andere psychische klachten 6,3% 8,4% 
Z12 Relatieproblemen met partner 6,2% 10,7% 
P06 Slapeloosheid/slaapstoornis 5,0% 10,3% 
P15/P16/P18/P19 Middelenmisbruik* 2,9% 6,4% 
Z05 Problemen met werksituatie 2,1% 4,0% 
P99 Andere psychische stoornissen 1,8% 4,4% 
Overig** 25,6% 41,4% 
De percentages tellen niet op tot 100% omdat sommige patiënten meerdere ICPC’s kunnen hebben. 
* Alcohol, geneesmiddelen, drugs of verslaving (ex tabaksmisbruik) 
** Overig: de mogelijke ICPC’s uit de lijst staan hieronder  
 
ICPC t.b.v. POH-GGZ 
HOOFDSTUK P : PSYCHISCHE PROBLEMEN - codes 00 - 29 
P00 FAMILIE ANAMNESE PSYCHISCHE PROBLEMEN 

P0l ANGSTIG/NERVEUS/GESPANNEN GEVOEL 

P02 CRISIS/VOORBIJG.STRESS REACTIE 

P03 DOWN/DEPRESSIEF GEVOEL 

P04 PRIKKELBAAR, BOOS GEVOEL/GEDRAG 

P05 ZICH OUD VOELEN/GEDRAGEN 

P06 SLAPELOOSHEID/ANDERE SLAAPSTOORNIS 

P07 LIBIDO VERLIES/VERMINDERING 

P08 SEXUELE BEVRED.VERLIES/VERMIND. 

 * P09 BEZORGDHEID OVER SEXUELE VOORKEUR 

P10 STAMELEN/STOTTEREN/PSYCHOGENE TICS 

P15 CHRONISCH ALCOHOL MISBRUIK 

P16 ACUUT ALCOHOL MISBRUIK/INTOXICATIE 

P17 TABAKS MISBRUIK 

P18 GENEESMIDDEL MISBRUIK 

P19 DRUGS MISBRUIK/VERSLAVING (ANDERE) 

P20 GEHEUGEN/CONCENTR./ORIENTATIE ST. 

 * P23 GEDRAGS/EMOTIONELE ST.ADOLESCENT 

P24 SPECIFIEKE LEER/ONTWIKKELINGSST. 

 * P25 LEVENSFASEPROBLEEM VOLWASSENE 
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P27 ANGST VOOR PSYCHISCHE ZIEKTE 

P28 HANDICAP/BEPERK.PSYCHISCHE PROBL. 

 * P29 ANDERE PSYCHISCHE KLACHT./SYMPT. 
 *  HOOFDSTUK P : PSYCHISCHE PROBLEMEN - codes 70 - 99 
 * P70 DEMENTIE (INCL.SENIEL/ALZHEIMER) 

P71 ANDERE ORGANISCHE PSYCHOSEN 

P72 SCHIZOFRENIE ALLE VORMEN 

P73 AFFECTIEVE PSYCHOSEN 

P74 ANGSTTOESTAND/ZIEKELIJKE ANGST 

P75 HYSTERIE/HYPOCHONDRIE 

P76 DEPRESSIE 

P77 SUICIDE POGING 

P78 NEURASTHENIE/SURMENAGE  

P79 ANDERE "NEUROSEN" 

P80 PERSOONLIJKH./KARAKTER STOORNISSEN 

P98 ANDERE/NIET SPECIFIEKE PSYCHOSEN 

P99 ANDERE PSYCHISCHE STOORNISSEN 
 *  HOOFDSTUK Z : SOCIALE PROBLEMEN -codes 00 - 29 
Z00 FAMILIE ANAMNESE SOCIALE PROBLEMEN 

Z01 ARMOEDE/FINANCIELE PROBLEMEN 

Z02 PROBLEMEN MET VOEDSEL/WATER  

Z03 PROBLEMEN HUISVESTING/BUURT 

Z04 SOCIAAL CULTURELE PROBLEMEN 

Z05 PROBLEMEN MET WERKSITUATIE 

Z06 PROBLEMEN MET WERKLOOSHEID  

Z07 PROBLEMEN MET OPLEIDING 

Z08 PROBLEMEN SOC.VERZEK./WELZIJNSZORG 

Z09 JURIDISCHE PROBLEMEN 

Z10 PROBL.TOEGANK./BESCHIKB.GEZ.ZORG 

Z11 PROBLEMEN MET ZIEK ZIJN 

Z12 RELATIEPROBLEMEN MET PARTNER 

Z13 PROBLEMEN MET GEDRAG PARTNER 

Z14 PROBLEMEN MET ZIEKTE VAN PARTNER 

Z15 VERLIES/OVERLIJDEN VAN PARTNER 

Z16 RELATIEPROBLEMEN MET KIND 

Z18 PROBLEMEN MET ZIEKTE KIND 

Zl9 VERLIES/OVERLIJDEN VAN KIND 

Z20 RELATIEPROBLEMEN M.OUDERS/FAMILIE 

Z21 PROBLEMEN M.GEDRAG OUDERS/FAMILIE 

Z22 PROBLEMEN M.ZIEKTE OUDERS/FAMILIE 

Z23 VERLIES/OVERLIJDEN OUDERS/FAMILIE 

Z24 PROBLEMEN MET VRIENDEN 

Z25 PROBLEMEN TGV AANRANDING/GEWELD 

Z27 ANGST EEN SOCIAAL PROBL.TE HEBBEN 

Z28 SOCIALE HANDICAP 

Z29 ANDERE SOCIALE PROBLEMEN NEG 
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Bijlage VI:  Verwijsstromen naar de eerstelijnspsycholoog (ELP) 
 
 
Verwijzingen naar ELP 
 

Volwassenen 

Percentage verwijzingen 
eerste kwartaal vanaf 
moment van inclusie 

Percentage 
verwezen totaal 

Q2 2014 30,1% 34,7% 
Q3 2014 32,4% 36,0% 
Q4 2014 29,4% 34,1% 
Q1 2015 24,5% 27,6% 
Q2 2015 26,5% 31,1% 
Q3 2015 24,9% 28,9% 
Q4 2015 19,7% 28,8% 
Q1 2016 25,2% 29,3% 
Q2 2016 25,1% 29,4% 
Q3 2016 18,9% 21,8% 
Q4 2016 19,3% 19,3% 
 
Grijze vlak: patiënten kunnen gedurende 1 jaar vanaf inclusie verwezen worden.  
Deze percentages kunnen nog toenemen. 
 
 
Aantal consulten bij ELP 
 

Volwassenen 

Gemiddeld aantal 
consulten psychologen 
eerste kwartaal 

Gemiddeld 
aantal 
consulten totaal 

Q2 2014 5,5 7,4 
Q3 2014 4,7 6,9 
Q4 2014 5,2 7,4 
Q1 2015 4,7 6,9 
Q2 2015 4,7 6,5 
Q3 2015 4,3 6,4 
Q4 2015 5,1 6,1 
Q1 2016 3,8 6,1 
Q2 2016 4,8 6,4 
Q3 2016 4,5 6,1 
Q4 2016 4,9 4,9 
 
 
Grijze vlak: patiënten kunnen gedurende 1 jaar vanaf inclusie verwezen worden.  
Deze aantallen kunnen nog toenemen. 
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Bijlage VII: Beslisproces Mindfulness groepstraining 
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