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In dit document beschrijft OCE Praktijkonder-
steuning het functieprofiel voor de praktijkonder-
steuner GGZ (POH-GGZ) binnen het sociaal 
wijkteam. Het document is opgesteld door een 
werkgroep waaraan de volgende personen deel 
hebben genomen:
•	 	Wim	van	Beurden,	huisarts	GC	Hatertse	Hoed,	

bestuurslid CIHN/OCE Nijmegen;
•	 	Claudia	Meulemans,	kaderhuisarts	i.o.	GGZ,	

huisarts	huisartsenpraktijk	het	Meijhuis;
•	 	Marie-Jose	Metz,	huisarts	en	directeur	

gezondheidscentrum	Lindenholt;
•	 	Janneke	van	Summeren,	POH-GGZ	OCE	

Praktijkondersteuning;
•	 	Tine	Algera,	POH-GGZ	GC	Hatertse	Hoed	en	

huisartsenpraktijk	Termion,	deelnemend	POH-
GGZ aan de sociale wijkteams Hatert en 
Noord;

•	 	Mayke	van	Ass,	projectleider	GGZ	OCE	
Nijmegen.

1.1  Doel 
Het doel van dit document is:
•	 	duidelijkheid	geven	over	de	rol,	verant-

woordelijkheden en taken van de POH-GGZ 
van OCE Praktijkondersteuning in het sociale 
wijkteam;

•	 	komen	tot	een	eenduidige	werkwijze	van	de	
POH’s-GGZ van OCE Praktijkondersteuning in 
de sociale wijkteams.

In dit document wordt beschreven wat de rol en 
verantwoordelijkheden	zijn	van	de	POH-GGZ,	bij	
deelname	aan	het	sociaal	wijkteam.	Afhankelijk	
van de situatie in de wijk en de huisartsen-
praktijken	in	de	wijk,	kan	ervoor	gekozen	
worden om geen POH-GGZ te laten deelnemen 
aan het sociaal wijkteam.

Dit	document	zien	we	als	een	aanvullende	
module op het NHG handboek ‘Protocollaire 
GGZ’.

1.2  Doelgroep
Dit document is in eerste instantie bedoeld als 
leidraad voor de POH’s-GGZ in dienst van OCE 
Praktijkondersteuning m.b.t. de invulling van hun 
rol	in	een	sociaal	wijkteam.	Daarnaast	zal	het	
document aangeboden worden aan de volgende 
partijen:
•	 	gemeenten	in	het	werkgebied	van	OCE	

Praktijkondersteuning;
•	 zorgverzekeraar	CZ	en	VGZ;
•	 	deelnemers	van	sociale	wijkteams	waaraan	

een POH-GGZ van OCE Praktijkondersteuning 
deelneemt.

1.3  Vaststelling
Dit document is geaccordeerd door het bestuur 
CIHN en de begeleidingsgroep basis GGZ op 
maandag 8 december 2014 en door de leden 
van	OCE	in	de	ALV	van	15	december	2014.

1. Inleiding
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Bij	het	schrijven	van	dit	stuk	zijn	er	11	sociale	
wijkteams actief in de gemeente Nijmegen. De 
samenstelling	en	werkwijze	van	deze	teams	is	
niet	uniform.	Ieder	sociaal	wijkteam	heeft	zijn	
eigen invulling en samenstelling, onder andere 
afhankelijk van de problematiek in de 
betreffende wijk. 

Er wordt gewerkt aan een globale, uniforme 
beschrijving	van	de	werkwijze	van	de	sociale	
wijkteams in Nijmegen. De verwachting is dat 
deze	in	de	loop	van	2015	beschikbaar	komt.

Ook	de	gemeenten	Wijchen,	Beuningen,	Druten,	
Heumen	en	Berg	en	Dal/Groesbeek	zijn	bezig	
met de oprichting van sociale wijkteams of 
vergelijkbare teams.

In	de	Quickscan	Sociale	Wijkteams	(sept	2013)	
van de gemeente Nijmegen komt deelname van 
een POH-GGZ aan het sociaal wijkteam als sterk 
punt naar voren. 

De	LHV	geeft	in	een	notitie	over	wijkteams	aan	
dat	zij	het	belangrijk	vindt	dat	er	een	verbinding	
is tussen de huisarts en het wijkteam, om de 
patiënt goed te kunnen helpen. De huisarts moet 
op	de	hoogte	zijn	van	het	aanbod	en	de	
werkwijze	van	het	wijkteam	en	heeft	baat	bij	
informatie	over	afwijkend	gedrag	van	zijn	
patiënten. De huisarts mag geen medische 
informatie	geven,	ook	niet	mondeling	tenzij	er	
een	verzoek	conform	de	KNMG-richtlijnen	wordt	
ingediend én de patiënt toestemming heeft 
verleend. 

2. Context
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Een	praktijkondersteuner	huisartsenzorg	
geestelijke	gezondheidszorg	(POH-GGZ)	biedt	
zorginhoudelijke	ondersteuning	binnen	de	
huisartsenzorg	aan	patiënten	met	klachten	van	
(mogelijk)	psychische,	psychosociale	of	
psychosomatische	aard.	Denk	hierbij	aan	o.a.	
depressieve of angstklachten, stress, 
rouwverwerking en relatieproblemen.

De POH-GGZ valt onder de verantwoordelijkheid 
van de huisarts. De POH-GGZ is bekend met de 
zorgverleners	in	de	regio	en	werkt	aan	een	
goede samenwerkingsrelatie met verschillende 
organisaties.	Op	deze	manier	kan	de	POH-GGZ	
de patiënt (onder verantwoordelijkheid van de 
huisarts en volgens de richtlijnen van NHG 
Protocollaire	GGZ),	indien	nodig,	doorverwijzen	
naar	een	passende	zorgverlener	dichtbij	de	
patiënt.

Een patiënt kan alleen op consult bij de POH-
GGZ	na	doorverwijzing	door	de	eigen	huisarts.

3.  De POH-GGZ
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Zoals al eerder aangegeven is de samenstelling 
en	werkwijze	van	de	sociale	wijkteams	in	
Nijmegen	niet	uniform.	Afhankelijk	van	het	type	
wijk worden professionals met een specifieke 
kennis	toegevoegd	aan	het	wijkteam,	zoals:	
jongeren- of ouderenadviseur, diversiteits-
medewerker, etc. De invulling van de deelnemers 
van het wijkteam is problematiek - gebonden. 
Afhankelijk	van	wat	er	speelt	nemen	de	diverse	
benodigde professionals deel. 

Een sociaal wijkteam in de gemeente Nijmegen 
kan onder andere bestaan uit:
•	 een	opbouwwerker;	
•	 een	WMO	consulent;
•	 een	wijkverpleegkundige;
•	 een	maatschappelijk	werker;
•	 	een	POH-GGZ	als	verlengde	arm	van	de	

huisartsenzorg.

Werkwijze
De	algemene	werkwijze	van	het	sociaal	wijkteam	
is als volgt:
1.  Er komt een signaal binnen over een bewoner. 

Dit	kan	zijn	vanuit	de	betreffende	bewoner	
zelf,	een	zorg-	of	hulporganisatie	of	vanuit	een	
andere bewoner;

2.  Een medewerker van het sociaal wijkteam 
gaat	in	gesprek	met	de	wijkbewoner.	Samen	
wordt in kaart gebracht wat er speelt;

3.		Het	sociaal	wijkteam	en	de	bewoner	zoeken	
samen naar oplossingen. Hierbij wordt 
gekeken	naar	wat	de	bewoner	nog	zelf	kan,	
wat	mensen	uit	zijn/haar	sociale	netwerk	
kunnen	en	of	er	vrijwilligers	zijn	uit	het	
wijknetwerk die kunnen helpen;

4.		Als	het	echt	nodig	is	zal	professionele,	
specialistische	zorg	en/of	hulpmiddelen	
ingeschakeld worden.

Zelfredzaamheid	en	eigen	regie	van	de	burger	
staan	voorop	in	het	sociaal	wijkteam.	Alleen	
wanneer	nodig	wordt	doorverwezen	naar	
professionele hulp buiten het sociaal wijkteam. 
Wanneer	behoefte	is	aan	specialistische	hulp	kan	
de	patiënt	naar	de	huisarts	om	doorverwezen	te	
worden. Er wordt dus eerst gekeken naar het 
sociale	netwerk	van	de	burger	(zie	de	linkerkant	
van figuur 1) voordat er aanspraak wordt gedaan 
op	het	zorgnetwerk	(de	rechterkant	van	figuur	1).

4. Het sociaal wijkteam
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Figuur 1: wijknetwerk inclusief sociaal wijkteam
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Instroom van mensen
•	 	Het	sociaal	wijkteam	bezoekt	‘vindplaatsen’	

van	signalen	over	bewoners:	(MDO’s,	
huisartsen, scholen, etc.);

•	 	Een	wijkbewoner	meldt	zich	in	principe	niet	
zelf	aan	bij	het	sociaal	wijkteam.	Het	sociaal	
wijkteam	werkt	op	basis	van	verwijzingen	van	
organisaties.	Een	wijkbewoner	kan	bij	het	STIP	
binnenlopen	met	vragen	of	zorgen;

•	 	De	huisarts	of	een	andere	hulpverlener	of	
professional verwijst een patiënt door naar het 
sociaal wijkteam. De huisarts kan een patiënt 
doorverwijzen	indien	sprake	is	van	enkelvoudig	
complexe problematiek (bijv. scootmobiel 
nodig) tot meervoudig complexe problematiek 
(bijv.	naast	een	zorgaspect	ook	problemen	
met	het	sociale	netwerk,	zoals	wonen,	werk,	
gezin,	wijk);

•	 	Een	wijkbewoner	met	een	signaal	over	een	
mede-wijkbewoner wordt door het sociaal 
wijkteam	ondersteund	om	zelf	in	gesprek	te	
gaan met de mede-wijkbewoner. 

Privacy
Er staan momenteel geen afspraken op papier 
m.b.t.	het	waarborgen	van	de	privacy	van	de	
patiënt.	NIM	geeft	aan	dat	de	cliënt	altijd	
geïnformeerd wordt en om toestemming wordt 
gevraagd,	voordat	hij/zij	besproken	zal	worden	in	
een multidisciplinair team. Gemeente Nijmegen is 
bezig	met	een	privacy	convenant	waarin	
afspraken	rondom	de	privacy	van	bewoners	
vastgelegd	zullen	worden.

4.1   Waarom POH-GGZ in het sociaal 
wijkteam?

•	 	In	het	sociaal	wijkteam	is	regelmatig	GGZ	
problematiek aan de orde. De POH-GGZ kan 
door	zijn/haar	expertise	op	GGZ	problematiek	
een belangrijke bijdrage leveren;

•	 	De	psychiatrische	problematiek	in	de	eerste	
lijn	zal	toenemen	door	de	beddenafbouw	
binnen	GGZ	klinieken.	Dit	zal	ook	gevolgen	
hebben voor het sociaal wijkteam;

•	 	Kostenbesparing:
 •		de	korte	lijn	met	de	huisartsenpraktijk	zorgt	

voor meer eerste opvang en triage binnen 
de eerstelijn;

 •  de POH GGZ heeft expertise m.b.t. 
langdurige/uitbehandelde patiënten met 
GGZ problematiek en kan daarin coachend 
en	waar	nodig	begrenzend	zijn	naar	collega’s	
in het sociaal wijkteam t.a.v. blijven 
aanbieden	en	overnemen	van	zorg;

•	 	Korte	lijnen	met	andere	disciplines:	
opbouwwerker,	maatschappelijk	werker,	MEE,	
tandem,	gemeente,	WMO,	wijkverpleegkunde,	
SWON.
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5.1  De rol van de POH-GGZ 
•	 	De	POH-GGZ	is	aanwezig	bij	de	casuïstiek	

besprekingen van het sociaal wijkteam en heeft 
daarin een signalerende en consultatieve functie;

•	 	Wanneer	de	POH-GGZ	beoordeelt	dat	er	
nader geïnventariseerd moet worden op GGZ 
gebied	dan	koppelt	hij/zij	dat	terug	naar	de	
eigen huisarts van de patiënt;

•	 	De	POH-GGZ	fungeert	niet	als	casemanager	
en	neemt	geen	begeleidende	taken	op	zich;

•	 	De	POH-GGZ	koppelt,	in	overleg	met	de	
patiënt,	acties	en/of	zorgen	op	GGZ-gebied	
terug aan de huisarts. 

5.2  Verantwoordelijkheden POH-GGZ
De POH -GGZ is verantwoordelijk voor:
•	 	de	inhoud	van	zijn/haar	gegeven	advies	op	

het gebied van GGZ problematiek; 
•	 	de	terugkoppeling	van	informatie	aan	de	

huisarts van de betreffende patiënt.

De	POH-GGZ	is	BIG	geregistreerd	en	heeft	
daarmee ook een geheimhoudingspicht volgens 
de daarvoor vastgestelde regels en richtlijnen. De 
POH-GGZ	kan,	tenzij	er	toestemming	is	van	de	
patiënt, geen relevante medische informatie 
delen,	uitgezonderd	crisissituaties.	
Wanneer	de	terugkoppeling	met	de	eigen	
huisarts heeft plaatsgevonden is de eigen 
huisarts eindverantwoordelijk voor de verdere 
keuzes	m.b.t.	de	behandeling	of	begeleiding.

5.3  De taken van de POH-GGZ 
De POH-GGZ heeft de volgende taken op GGZ 
gebied:
•	 		Signaleren en zo nodig inventariseren: 

Is er mogelijk sprake van GGZ problematiek?
•	 	Adviseren en coachen:
  •		Advisering	aan	en	coaching	van	de	leden	van	

het sociaal wijkteam m.b.t. de benadering 

van en het omgaan met mensen met GGZ 
problematiek;

 •		Advisering	over	mogelijke	acties	van	het	
sociaal	wijkteam	zelf,	het	inschakelen	van	
expertise	of	doorverwijzing;

 •		Splitsing	van	psychiatrische	problematiek	en	
sociale problematiek.

•	  Bewaken/Kaderen:  
Wordt	de	juiste	zorg	in	de	juiste	mate	
geleverd, afgestemd op de behoefte van de 
bewoner	en	zijn/haar	problematiek?	

•	 	Terugkoppelen van informatie aan de 
huisarts:  
Wanneer	de	bevindingen	op	het	gebied	van	
GGZ	leiden	tot	inzet	van	zorg	of	hulp	of	
wanneer de POH-GGZ de situatie beoordeelt 
als	zorgelijk,	koppelt	hij/zij,	met	toestemming	
van de patiënt, terug aan de eigen huisarts 
van de patiënt. 

•	 	Doorverwijzen naar huisarts:  
Indien bij een patiënt begeleiding of onder-
steuning nodig blijkt door de huisarts (of 
POH-GGZ),	dan	wordt	deze	(terug)	verwezen	
naar de eigen huisartsenpraktijk. Indien sprake 
is van crisis situatie neemt de POH-GGZ direct 
contact op met de huisarts van de patiënt. 

•	 	Ondersteuning:  
De POH-GGZ kan in het sociaal wijkteam ook 
een ondersteunende of adviserende taak 
hebben	m.b.t.	preventieve,	gezondheid	
bevorderende, GGZ- activiteiten in de wijk. 
Bijvoorbeeld	ondersteuning	of	advisering	bij	
de volgende activiteiten: 

 • groepsgerichte voorlichting;
 •  voorlichting van en door 

ervaringsdeskundigen;
 •		lotgenotencontacten	of	-groepen	opzetten	

en begeleiden;
 •  aandeel in buurtpreventie t.a.v. specifieke 

GGZ problematiek. 
Dit	betekent	expliciet	niet	dat	de	POH-GGZ	zélf	
de voorlichting/begeleiding gaat doen.

5.  De rol, verantwoordelijkheden 
en taken van de POH-GGZ in 
het sociaal wijkteam
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Bij	de	opstart	van	de	dienstverlening	door	de	
POH-GGZ	heeft	VGZ	de	inzet	van	POH-GGZ	in	
de sociale wijkteams willen stimuleren door OCE 
het maximum tarief van €2,73 te vergoeden 
ondanks dat praktijken het maximum aan 
toegekende	uren	niet	in	wilden	zetten.	De	inzet	
van POH-GGZ werd dus betaald uit het 
moduletarief POH-GGZ .

Problemen m.b.t. de financiering in de huidige 
situatie
•	 	Inmiddels	zitten	deelnemende	praktijken	aan	

het maximum tarief van €2,73, waardoor 
deelname aan het sociaal wijkteam niet meer 
gefinancierd kan worden uit de extra ruimte 
van het moduletarief. Dit bedrag is inmiddels 
volledig	nodig	om	de	inzet	in	de	praktijken	te	
financieren. 

•	 	In	het	sociaal	wijkteam	worden	patiënten	
besproken van collega huisartsenpraktijken in 
de wijk waarvoor 1 praktijk de lasten draagt 
cq de POH-GGZ een dagdeel uit de praktijk 
moet	afstaan.	Deze	praktijk	mist	hierdoor	de	
mogelijkheid voor dit dagdeel consulten te 
declareren. Het sociaal wijkteam wordt 
daarmee door huisartsen niet ervaren als 
toegevoegde waarde. 

•	 	De	zorgverzekeraars	en/of	gemeenten	stellen	
tot op heden geen extra middelen ter 
beschikking	om	de	inzet	van	de	POH-GGZ	in	
de wijkteams te realiseren.

6. Financiering
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1.  Er is momenteel geen financiële dekking voor 
de	inzet	van	de	POH-GGZ	in	het	sociaal	
wijkteam. 

2.	 	Omdat	er	nog	geen	werkwijze	beschreven	is	
van het sociaal wijkteam is het lastig om de 
rol van de POH-GGZ concreet te maken en af 
te	bakenen.	Wanneer	de	beschrijving	van	de	
werkwijze	van	het	sociaal	wijkteam	
beschikbaar	is	dient	dit	functieprofiel	herzien	
te worden.

3.		Deze	omschrijving	van	de	rol,	
verantwoordelijkheden en taken van de POH-
GGZ in de sociale wijkteams kan verschillen 
van de huidige invulling in sommige 
wijkteams. 

4.		De	privacy	van	de	bewoners	die	besproken	en	
begeleid worden door het sociaal wijkteam 
moet goed gewaarborgd worden. De POH-
GGZ heeft geheimhoudingsplicht en kan geen 
medische	informatie	delen,	tenzij	hiervoor	
expliciet toestemming is gegeven door de 
bewoner.

5.		Dit	document	richt	zich	nu	op	de	gemeente	
Nijmegen. Het is wenselijk dat dit uitgebreid 
wordt met informatie over sociale wijkteams 
in andere gemeenten.

7. Aandachtspunten
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