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P E R S B E R I C H T      Nijmegen, 12 oktober 2015 

 

POH-GGZ vormt brug tussen zorg en welzijn 

Inzet praktijkondersteuner GGZ in sociaal wijkteam heeft meerwaarde  

 

De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) als de linking pin tussen 

de domeinen zorg en welzijn. Dat is hoe OCE Praktijkondersteuning de rol ziet van de POH 

-GGZ in de eerste lijn, en in het sociaal wijkteam (SWT) in het bijzonder. Uit evaluatie van 

de pilot 'POH-GGZ in het sociaal wijkteam' blijkt dat deelname van de POH-GGZ aan het 

sociaal wijkteam een duidelijke meerwaarde heeft. Teamleiders van SWT's en 

wijkverpleegkundigen zijn zeer positief over de inbreng van de POH's-GGZ. Met de inzet 

van POH's-GGZ maakt OCE Praktijkondersteuning de transitie van GGZ van de tweede lijn 

naar de eerste lijn mede mogelijk en verbetert de GGZ in de eerste lijn.  

 

Begin dit jaar stelde de minister van VWS dat in het belang van de patiënt generalistische 

basis-GGZ veel meer georganiseerd moet worden in ketens en samenwerkingsverbanden. 

De introductie van de POH-GGZ is daarbij een belangrijke eerste zet. OCE 

Praktijkondersteuning heeft negentien POH's-GGZ in dienst die vanuit de huisartsenpraktijk 

geestelijke gezondheidszorg verlenen. Sinds 2014 leent de organisatie drie POH's-GGZ uit 

aan sociale wijkteams in Nijmegen. Dat is nodig nu de GGZ-problematiek in het sociaal 

wijkteam toeneemt door de hervormingen in de zorg en de transitie naar de gemeenten. 

OCE Praktijkondersteuning beschouwt de POH-GGZ als een belangrijke schakel in het 

leveren van kwalitatief goede, doelmatige en kostenbesparende geestelijke 

gezondheidszorg.  

 

Pluspunten volgens de professionals 

De professionals binnen de sociale wijkteams vinden dat de inzet van de POH-GGZ onder 

andere leidt tot betere inventarisatie en aanpak van de problematiek. Dankzij de POH-GGZ 

worden zorgvuldiger afwegingen gemaakt met betrekking tot doorverwijzen (naar onder 

meer de tweede lijn). Daarnaast speelt de POH-GGZ een rol in het vergroten van de zelfregie 

van de cliënt. Bovendien zorgt de POH-GGZ volgens de professionals voor betere 

samenwerking met GGZ-ketenpartners buiten het sociale wijkteam.  

 



2 
 

Vervolg pilot 

Momenteel liggen er verschillende verzoeken om deelname van de POH-GGZ aan andere 

sociale wijkteams, zowel van binnen als buiten de regio. OCE Praktijkondersteuning is op 

zoek naar een oplossing voor de financiering van de deelname van de POH-GGZ aan het 

sociaal wijkteam. De gesprekken daarover met gemeentes en zorgverzekeraars zijn gaande. 

Tijdens een bijeenkomst op donderdag 22 oktober deelt de organisatie de 

onderzoeksresultaten van de pilot met andere organisaties. Onder andere 

beleidsambtenaren van verschillende gemeentes en zorginkopers van diverse 

zorgverzekeraars zijn uitgenodigd. Doel is te onderzoeken hoe de verschillende partijen 

samen een vervolg kunnen geven aan de succesvolle inzet van de POH-GGZ in het sociaal 

wijkteam. 

 

------------------------------------------------------------------ 

Noot voor de redactie/voor publicatie 

OCE Praktijkondersteuning is een dochterorganisatie van OCE Nijmegen. We faciliteren 

huisartsenpraktijken bij de inzet van POH's-GGZ. Een POH-GGZ biedt zorginhoudelijke 

ondersteuning aan patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of 

psychosomatische aard. Binnen het sociaal wijkteam heeft de POH GGZ vooral een 

signalerende, adviserende en coachende functie. Hij/zij ontrafelt de problematiek en  

koppelt informatie terug aan de huisarts. Indien nodig verwijst de POH-GGZ door naar een 

passende zorgverlener dicht bij de patiënt. Met een zorgvuldig uitgewerkt functie- en 

competentieprofiel schept OCE Praktijkondersteuning duidelijkheid over de rollen, taken en 

verantwoordelijkheden van de POH-GGZ binnen het sociaal wijkteam.  

 

------------------------------------------------------------------ 

Noot voor de redactie/niet voor publicatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke van der Ree, 

communicatiemedewerker van OCE Nijmegen, telefoonnummer (06) 239 399 81.  

 

 


