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Filmpje huisartsenzorg





Wat gaan we 
doen 

vandaag?

• Cijfers en achtergronden

• Ren je rot!

• Wat kan er binnen de huisartsenzorg?

• Somatische problemen bij patiënten met EPA

• Screening

• Interventies

• Filmpje 

• Vier vragen



Basis GGZ



Situatie Utrecht Stad
• POH GGZ+ consultatie mogelijkheden

• Zorgprogramma EPA

• Nascholing, intervisie

• Raamwerkovereenkomst

• Samenwerking HUS, GEZ

• PsyNet

• Gebiedsgericht werken

• 30 patiënten met EPA per normpraktijk 
(=2095 patiënten) 
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Samenwerking in de wijk 
rondom de patiënt!



Ren je rot!



Patiënten met EPA 
horen NIET thuis in de 
huisartsenpraktijkzorg



Somatische zorg voor patiënten met EPA kan beter geleverd 
worden binnen de huisartsenpraktijk dan binnen de SGGZ



De POH GGZ heeft onvoldoende kennis in 
huis om patiënten met EPA te behandelen



Terugverwijs
criteria

Bij gebruik psychofarmaca: expliciet akkoord van de huisarts 
betreffende overname van de zorg voor betreffende patiënt 

Warme overdracht: face-to-face, plus recente correspondentie

Aanwezigheid van een terugvalpreventieplan 

Op maat advies met betrekking tot somatische controles

Op maat medicatieadvies

Gegevens contactpersonen

Terugkeergarantie bij terugval: 

• Beginnende terugval: contactpersoon SGGZ/GBGGZ die kan 
worden benaderd voor snelle consultatie

• Ernstige terugval: inschakelen crisisdienst (hierna 
voorrangsplek bij oude team)

De patiënt staat achter het terugverwijzen 

Een behandelrelatie met huisarts en POH GGZ is aanwezig

De psychiatrische klachten zijn stabiel 

Het terugvalpreventieplan is afgestemd met de patiënt en 
diens naasten

De patiënt is zelfredzaam, Global Assessment of Functioning
niet onder de 50

Er is geen Rechterlijke Machtiging of In Bewaring Stelling

De patiënt is therapietrouw

De patiënt is gemotiveerd voor periodieke somatische 
screening

Er is geen sprake van acute suïcidaliteit of een 
voorgeschiedenis met veel tentamen suïcides 



Kernboodschappen NHG standpunt 
psychofarmaca

• De huisarts herhaalt geen gespecialiseerde ggz-medicatie voor patiënten met een 
chronische psychiatrische aandoening, tenzij hij zich daartoe voldoende bekwaam acht, een 
overdracht met (controle)instructie van de behandelend psychiater ontvangt en de 
mogelijkheid heeft om op korte termijn laagdrempelig te overleggen en terug te verwijzen

• De huisarts is niet verplicht om recepten vanuit de gespecialiseerde ggz te herhalen

• Huisartsen die recepten uit de gespecialiseerde ggz herhalen zijn verantwoordelijk voor de 
noodzakelijke controles en zijn verantwoordelijk voor de medicamenteuze behandeling

• Ook voor huisartsen die geen medicatie uit de gespecialiseerde ggz herhalen is alertheid op 
complicaties en zo nodig overleg met de psychiater raadzaam



Voordelen huisartsenpraktijk

1

Vertrouwens
band
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4
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5

Laagdrempelig

6

Kennis en 
organisatie 
CVRM: POH 
Somatiek



Wat is er nodig?

• Kennis bij HA, POH GGZ, POH S, 
praktijkassistente

• Kunnen signaleren van decompensatie

• Handvatten bij crisis

• Samenwerkingsafspraken en driegesprekken

• Consultatief psychiater



De POH GGZ heeft/kan (zie functieprofiel):

• Kennis van de problematiek van de chronisch psychiatrische  patiënt in de huisartsenpraktijk 
plus de (groepen) geneesmiddelen zoals antidepressiva,  stemmingsstabilisatoren, 
antipsychotica en tranquilizers inclusief bijwerkingen

• De patiënt begeleiden bij de medicamenteuze behandeling, bijwerkingen observeren, alert  zijn 
op noodzakelijke controles 

• Zich positioneren als zorgcoördinator/ casemanager en optreden als verbindende schakel  en 
aanspreekpunt voor alle betrokkenen

• Optreden als belangenbehartiger van patiënten of  patiëntengroepen

• Terugvalpreventie uitvoeren

• Zorgmijdende patiënten betrekken en non responders met risicofactoren benaderen



Casus Maria

Maria, een 43 jarige vrouw, is gediagnosticeerd met een schizo affectieve 
stoornis. Jarenlang werd zij voor haar klachten behandeld binnen de 
specialistische GGZ. Een tijdlang leefde ze van crisisopname naar crisisopname, zo 
leek het wel. 
Inmiddels gaat het gelukkig een stuk beter en is Maria aardig stabiel, met behulp 
van behoorlijk wat psychofarmaca en een uitgebreid steunsysteem van familie en 
woonbegeleiders. Terug naar ‘het instituut’ wil Maria onder geen beding. Ook 
niet poliklinisch. Veel liever wordt zij behandeld binnen de huisartsenpraktijk. 
Gewoon, net als ieder ander die weleens wat mankeert. 
Iedere drie weken heeft zij een gesprek met de verpleegkundig specialist GGZ die 
werkt als POH GGZ binnen de praktijk. Haar huisarts ziet ze ongeveer eens per 
drie maanden en wekelijks komen er woonbegeleiders bij haar thuis. Een enorme 
vooruitgang als je het vergelijkt met de roerige jaren die achter haar liggen, vindt 
Maria zelf.



Somatische problemen bij patiënten met EPA

Patiënten met EPA  hebben vaak een achterstand wat betreft fysieke 
gezondheid en een fors verminderde levensverwachting





Somatische 
screening 
binnen de 
huisartsenpraktijk

• Somatische anamnese

• Leefstijl anamnese

• Familie anamnese

• Lichamelijk onderzoek: BMI, bloeddruk, 
pols

• Standaard bloedonderzoek: nuchter-
glucose (of HbA1c), nuchter cholesterol, 
HDL-cholesterol-ratio, triglyceriden

• Specifiek bloedonderzoek op basis van 
gebruikte medicamenten 

• Bij zichtbare of gerapporteerde 
bijwerkingen van het bewegingsapparaat: 
nadere screening door middel van het 
afnemen van de St. Hans Rating Scale

• Op indicatie: nader in kaart brengen van 
psychische en autonome bijwerkingen door 
middel van een gevalideerde vragenlijst 
(UKU of SRA)



Huh, hoe dan?!

Iedere praktijk is anders!

Voorbeeld:

Samenwerking POH Somatiek en verpleegkundig 
specialist GGZ

• ½ uur bij POH-S: CVRM 

• ½ uur bij VS GGZ: inzoomen op bijwerkingen 
en leefstijl

Belemmerende factor: ontbreken van 
financiering!



Cardiovasculair Risicomanagement 
(opsporen/behandelen risicofactoren hart-en vaatziekten)

Lab onderzoek RR, pols, BMI
Somatische 
anamnese

Familie 
anamnese

Voorlichting Wensen/doelen



Interventies

• Tuingroep

• Wandelgroep

• Schildergroep

• Sporten begeleidt door fysio

• Stoppen met roken o.b.v. POH-S

• Diëtisten 



Filmpje tuinproject



Wandelgroep
• Wekelijks, 1 uur

• Kleine, haalbare doelen

• Koffie/thee achteraf

• Vrijwillige wandelcoach + 
hulpverlener 
gezondheidscentrum



Schildergroep
• Wekelijks 2 uur

• Onder begeleiding van een vrijwilliger

• Kunstenaar in de groep

• Geen beweging, wel er naartoe!



Overig aanbod binnen het 
gezondheidscentrum:

• Sporten begeleidt door fysio (Upas)

• Stoppen met roken o.b.v. POH-S

• Diëtisten 



Casus Maria

In de driewekelijkse gesprekken met de verpleegkundig specialist praat Maria over van alles. 
Zij is de regisseur, want dat is wat zij nodig heeft: weer controle terugpakken na al die jaren 
van instabiliteit en crisisopnames. 

Ze vertelt over de stemmen die ze nog steeds weleens hoort en wat dat met haar doet, maar 
ook over haar vroegere werk en wat ze in de toekomst zou willen doen om weer meer in 
beweging en onder de mensen te komen. 

Waar nodig denkt de verpleegkundig specialist met haar mee: wat zou je kunnen doen om 
wat minder last van je stemmen te hebben? En welke stappen kun je nemen om contact te 
krijgen met andere mensen en meer te gaan bewegen? 

Na rijp beraad besluit Maria de wandelgroep een kans te geven, eigenlijk vooral omdat het 
haar gezellig lijkt na het lopen gezamenlijk koffie te drinken. Ook denkt ze na over stoppen 
met roken. Ze heeft inmiddels begrepen dat dit binnen de praktijk begeleid kan worden door 
de POH somatiek. Die zit in de kamer tegenover die van de verpleegkundig specialist en ze 
zijn al even aan elkaar voorgesteld. 

Tijd voor de volgende stap; een nieuw haalbaar doel!



Maar ook…

Inzetten consultatie (Ksyos)

Doorverwijzen, bijv. naar Lijf & 
Leven zorgprogramma (UMCU)



Tot slot: vier vragen

• Wat heb je in deze masterclass gedaan?

• Wat heb je in deze masterclass geleerd?

• Welk gevoel riep deze masterclass bij jou op?

• Wat ga je in de praktijk gebruiken?



Bedankt voor je aanwezigheid en 
input!

https://huisartsenutrechtstad.nl/download/epa-
zorgprogramma/


