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   DE FRIESLAND Beleid praktijkondersteuning  

    ZORGVERZEKERAAR GGZ 2015 
 

 
 
Beleid Praktijkondersteuning huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) 2015 
 
                                            INLEIDING  
 
De Friesland hecht grote waarde aan de rol van de huisarts als poortwachter en wil, in deze tijdwaarin er 
steeds meer zorg op de huisarts afkomt, de huisarts ondersteuning bieden om deze poortwachtersfunctie te 
behouden en te versterken. De inzet van praktijkondersteuners GGZ (POH GGZ) in de huisartsenpraktijk ver-
sterkt de eerste lijn en leidt daarmee tot  substitutie van zorg en daardoor minder verwijzingen naar de basis 
GGZ en specialistische GGZ  en zelfmanagement door patiënten (nulde lijn). Door middel van preventie, tria-
ge, kortdurende behandeling/begeleiding en gerichte doorverwijzing kan de POH-GGZ de huisarts zorginhou-
delijk ondersteunen bij het verlenen van zorg aan (chronische) patiënten met klachten van (mogelijk) psychi-
sche, psychosociale of psychosomatische aard. De functie van POH GGZ is een middel om de rol van de 
eerstelijnsgezondheidszorg op het gebied van GGZ te versterken, meer samenhangende GGZ te realiseren 
en patiënten sneller de zorg te bieden die zij nodig hebben. Daarnaast is het voor patiënten belangrijk dat 
eventuele problemen op andere terreinen niet worden geïsoleerd, maar dat er sprake is van een  integrale 
benadering van de hulpvraag. De functie kan worden ingevuld door (een combinatie van) personele inzet, e-
health en consultatieve raadpleging van gespecialiseerde zorgaanbieders. 
In Friesland heeft 78% van de huisartsen een POH GGZ in dienst. De Friesland biedt huisartsen die nog geen 
POH GGZ in dienst hebben de mogelijkheid hier alsnog mee te starten. Tevens krijgen huisartsen die e-health 
toepassingen in de GGZ  en/of het consulteren van psycholoog of psychiater willen implementeren de moge-
lijkheid om hiervoor extra uren aan te vragen. 
 

                                 VOORWAARDEN  
 

Randvoorwaarden voor een overeenkomst POH GGZ 

 Een duidelijke visie en doelstellingen zijn aanwezig betreffende de functie POH GGZ. De zorgaanbieder 
geeft van te voren aan welke doelstellingen men wil behalen en hoe hiervoor de POH GGZ wordt ingezet; 

 Er wordt gewerkt volgens (schriftelijke) werkafspraken en afspraken betreffende verwijzen, doorverwijzen 
en terugverwijzen met aanbieders van zowel de Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ.  

 De kwaliteit van de zorg door de POH GGZ moet gewaarborgd zijn. Hiertoe stemt de zorgaanbieder  in met 
én geeft gevolg aan het kwaliteitskader POH GGZ van de Landelijke Huisartsen Vereniging afdeling Fries-
land; 

 De zorgaanbieder is verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen d.m.v. een jaarverslag. Het volledige 
jaarverslag dient door De Friesland ontvangen te zijn  vóór het 2

e
 kwartaal van het kalenderjaar volgend op 

het kalenderjaar waarover de overeenkomst is gesloten. Een format voor het jaarverslag is beschikbaar via 
de website van De Friesland of kan opgevraagd worden via huisartsenzorg@defriesland.nl; 

 de zorgaanbieder houdt zich aan de prestatiebeschrijving POH GGZ en de (zorg)activiteiten die daaronder 
vallen, zoals deze is opgenomen/zijn beschreven in de NZa-tariefbeschikking TB/CU-7089-01 of die welke 
daarvoor in de plaats komen.                                          

 
Contractanten overeenkomst praktijkondersteuning POH-GGZ 
De Friesland sluit met de volgende typen zorgaanbieders een overeenkomst POH GGZ: 

 Huisartsenpraktijken 
De  huisartsenpraktijk en indien er sprake is van een samenwerkingsverband van huisartsenpraktij-
ken, de aan het samenwerkingsverband gerelateerde huisartsenpraktijken, heeft/hebben ieder een 
overeenkomst Zorgverzekeraar – Zorgaanbieder huisartsenzorg afgesloten met de zorgverzekeraar 
voor het betreffende contractjaar.  Van deze overeenkomst maakt een aanvullende overeenkomst in-
zake Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH-GGZ) onderdeel uit. Indien er sprake is van een 
samenwerkingsverband kan per lid van het samenwerkingsverband een tarief POH-GGZ worden 
vastgesteld of  kan op het niveau van het samenwerkingsverband een POH GGZ tarief worden vast-
gesteld dat voor ieder lid geldt. Indien er sprake is van een samenwerkingsverband POH-GGZ van  
huisartsenpraktijken, is er een samenwerkingsovereenkomst aanwezig waarin de verplichtingen die 
men met elkaar aangaat, expliciet staan vermeld. 
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 Eerstelijns samenwerkingsverbanden met GEZ financiering 
Het samenwerkingsverband is een rechtspersoon, waarbinnen verschillende disciplines uit de eerste 
lijn structureel met elkaar samenwerken. Deze samenwerking bestaat in ieder geval uit samenwerking 
tussen een zorgaanbieder die huisartsenzorg verleent of kan verlenen met één of meer zorgaanbie-
ders die andere zorg verlenen of kunnen verlenen. De deelnemende zorgaanbieders bieden en leve-
ren gezamenlijk een geïntegreerd op elkaar afgestemd doelmatig zorgaanbod/geïntegreerde eerste-
lijnszorgprestaties op wijk, plaats of regio-niveau. 
Voorwaarden:  
-Het samenwerkingsverband is een rechtspersoon, georganiseerd binnen de eerste lijn en het bestuur 
van het samenwerkingsverband heeft mandaat om met de zorgverzekeraar contractuele afspraken te 
maken;  
-De  kosten van organisatie, coördinatie, infrastructuur en personele inzet die nodig zijn voor de sa-
menwerking,  worden door middel van de Module ‘geïntegreerde eerstelijnszorg’ (GEZ-module) voor 
samenwerkingsverbanden die rechtspersoonlijkheid bezitten, gefinancierd; 
-De bij het samenwerkingsverband aangesloten huisartsenpraktijk(en)  heeft/hebben een onderteken-
de overeenkomst Zorgverzekeraar – Zorgaanbieder huisartsenzorg  voor het betreffende contractjaar; 
-De GGZ zorg wordt alleen in de huisartsenpraktijk(en), aangesloten bij het samenwerkingsverband, 
aangeboden als (ondersteuning van de) huisartsenzorg. Dit betekent dat de betreffende huisarts(en) 
zorginhoudelijk verantwoordelijk blijft/blijfven voor deze ondersteuningsfunctie. Daarmee blijft de zorg 
in samenhang met de overige huisartsenzorg (c.q. in de huisartsenpraktijk) en onder verantwoorde-
lijkheid van de betreffende huisarts(en) staan; 
-De praktijkondersteuner POH GGZ levert de zorg in de bij het samenwerkingsverband aangesloten 
huisartsenpraktijk(en), diens bevindingen worden in het HIS geregistreerd en werkt onder directe ver-
antwoordelijkheid van de huisarts(en) van de betreffende huisartsenpraktijk(en); 
-Naast de overeenkomst POH GGZ die afgesloten dient te worden tussen De Friesland – en de aan-
bieder POH-GGZ, i.c. het samenwerkingsverband,  dient een overeenkomst gesloten te worden tus-
sen het  samenwerkingsverband  en de huisartsenpraktijk(en) als aanbieder(s) van huisartsenzorg . In 
deze overeenkomst is de eindverantwoordelijkheid en de regie van de huisarts(en) m.b.t. het zorgin-
houdelijke deel van de POH GGZ patiëntenzorg geregeld. Desgevraagd wordt deze overeenkomst ter 
beschikking gesteld aan de zorgverzekeraar.  
 

 Instellingen en zorgaanbieders die POH-GGZ organiseren/detacheren 
Voor instellingen en zorgaanbieders die POH-GGZ organiseren voor huisartsenpraktijken / Praktijkon-
dersteuners GGZ bij huisartsenpraktijken detacheren, houdt De Friesland de mogelijkheid open om 
rechtstreeks met hen als aanbieders POH GGZ een overeenkomst aan te gaan. Hiertoe zal altijd een 
beoordelingstraject moeten worden gevolgd. Voorwaarden voor contractering worden binnen dit tra-
ject vastgesteld. De voorwaarden van de NZa die betrekking hebben op de contractering van aanbie-
ders POH GGZ die niet ook zorgaanbieders huisartsenzorg zijn, zullen daar in ieder geval onderdeel 
van uitmaken.  

 
Vereiste opleiding: 
De Praktijkondersteuner GGZ is in het bezit van een diploma van één van de volgende vooropleidingen op 
HBO- of WO-niveau met aansluitend een specifieke post HBO opleiding POH GGZ. Daarnaast wordt de post 
HBO opleiding gedragstherapeutisch medewerker geadviseerd aan praktijkondersteuners met een HBO-
vooropleiding. Ter deskundigheidsbevordering volgt de POH-GGZ ieder jaar minimaal zestien uur aan na-
scholing. 
 
Vereiste vooropleiding: 

 Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 

 B-verpleegkundige 

 HBO-V met differentiatie GGZ 

 Universitaire masteropleiding psychologie met differentiatie klinische psychologie of differentiatie klinische 
kinder- en jeugdpsychologie  

 Klinische- en Orthopedagogiek 

 HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Bachelor Social Work) met differentiatie GGZ. Indien er 
geen differentiatie GGZ is gevolgd wordt de post HBO opleiding gedragstherapeutisch medewerker ver-
plicht gesteld. 

 Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Bachelor Social Work) met differentiatie GGZ. Indien er geen diffe-
rentiatie GGZ is gevolgd wordt de post HBO opleiding gedragstherapeutisch medewerker verplicht gesteld.  

 Verpleegkundig specialist GGZ 

 HBO toegepaste psychologie 
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Vereiste werkervaring en competenties: 
Gelet op de zwaarte van de functie is naast opleiding ook relevante werkervaring gewenst en dient de prak-
tijkondersteuner te beschikken over een aantal competenties. Voor het onderhouden van deze competenties 
neemt iedere POH-GGZ deel aan intervisie in een groep van zes tot acht collega’s, minimaal zes keer per jaar 
gedurende twee uur. 
De volgende criteria op het gebied van kennis, houding en vaardigheden worden aan de functie POH GGZ 
gesteld: 

 Ruime ambulante werkervaring in de GGZ; 

 Brede, generalistische insteek bij de benadering van GGZ-problemen in de eerste lijn; 

 Kennis van en ervaring met methoden van gesprekstechnieken, waaronder counseling; 

 Brede kennis van de (organisatie van de) Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ;  

 Kennis van de sociale kaart;  

 Kennis van ontwikkelingen op het terrein van de Basis-GGZ; 

 Kennis van psychische, psychosociale en psychiatrische problemen / aandoeningen, psychopathologie 
(DSM IV); 

 Kennis om kunnen zetten in implementatietrajecten; 

 Analytisch en probleemoplossend vermogen; 

 Uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden;  

 Netwerker en onderhandelaar; 

 Zelfstandig en planmatig kunnen werken; 

 Begeleidingsvaardigheden; 

 Is in staat om een professionele relatie met de patiënt aan te gaan die zich kenmerkt door respect, affiniteit   
 en inlevingsvermogen. 

(ZORG)ACTIVITEITEN POH-GGZ  
 
De functie POH-GGZ betreft zorginhoudelijke ondersteuning van de huisartsenzorg aan alle patiënten met 
klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard. De functie kenmerkt zich ver-
volgens door het feit dat de cliënt met haar of zijn zorgvraag centraal staat en er sprake is van onafhankelijk-
heid. Naast de door de NZa beschreven zorgactiviteiten onder de functie POH GGZ worden activiteiten op het 
gebied van casemanagement / coördinatie van zorg en het onderhouden van een netwerk verwacht. 
 
Zorgactiviteiten functie POH GGZ: 

Probleemverheldering en uitvoeren screeningsdiagnostiek 
Probleemverheldering betreft nader analyseren en uitdiepen van psychische, (psycho)sociale en (psy-
cho)somatische klachten en de oorzaken van die klachten, aan de hand van een of meer gesprekken met de 
patiënt. Doorgaans zal het hierbij gaan om patiënten die zich recent hebben gemeld met nieuwe klachten. 
Hierbij kan ook screeningsdiagnostiek (bijv. gestructureerde interviews of vragenlijsten) worden ingezet.  
 

Opstellen en bespreken van een vervolgstappenplan  
Vervolgstappen kunnen betrekking hebben op verwijzing voor diagnostiek of behandeling buiten de huisart-
senzorg, waarover de verantwoordelijk (huis)arts uiteindelijk moet beslissen.  

 
Geven van psycho-educatie  

Psycho-educatie bestaat uit het geven van voorlichting en het verstrekken van informatie aan de patiënt over 
klachten of een stoornis, de oorzaken ervan, en mogelijke oplossingen.  

 
Begeleiden / ondersteunen van zelfmanagement  

Wanneer met de patiënt overeengekomen wordt dat zelfmanagement een afdoende c.q. de beste aanpak is 
van de psychische klachten, kunnen contacten tussen GGZ-ondersteuner en patiënt nodig zijn ter begeleiding 
of ondersteuning van het zelfmanagement-programma, bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden of vorderin-
gen en mogelijke aanpassingen van het programma te bespreken. Hieronder valt ook de begeleiding van e-
health trajecten.  

 
Interventies gericht op verbetering in functioneren van de patiënt met psychische klachten  

Bij patiënten met psychische klachten is vaak geen sprake van een psychische ziekte maar wel van een vast-
lopen in het functioneren als gevolg van de problematiek. Kortdurende behandeling binnen de huisartsenzorg 
kan dan aangewezen zijn. Uitvoeren van interventies binnen dergelijke behandeling behoort tot de functie 
POH-GGZ. Deze interventies richten zich veelal op gedragsverandering en (begeleide) zelfhulp.  

 
Geïndiceerde preventie  

Interventies van geïndiceerde preventie hebben tot doel het ontstaan van een psychische ziekte of verdere 
gezondheidsschade te voorkomen. Alleen geïndiceerde preventie bij een individu met een hoog risico op een 
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depressie, paniekstoornis of bij problematisch alcoholgebruik valt onder de Zvw.  
 

Zorggerelateerde preventie  
Richt zich op individuen met een (chronische) psychische ziekte op een of meerdere gezondheidsproblemen. 
Deze preventie heeft tot doel het individu te begeleiden en ondersteunen bij zelfredzaamheid, ziektelast te 
reduceren en verergering op tijd te signaleren c.q. voorkomen. Dit kan ook betrekking hebben op somatische 
co-morbiditeit. Zorggerelateerde preventie kan ook de vorm van casemanagement aannemen. Het gaat hierbij 
om casemanagement voor zover dit valt onder de verzekerde zorg.(Zie uitspraak CVZ: casemanagement, 25 
maart 2011) 
 

Terugvalpreventie  
Terugvalpreventie betreft een of enkele handelingen / gesprekken met individuen die samenhangen met een 
behandeling die zij hebben ondergaan voor een psychische ziekte, gericht op het voorkomen en/of vroeg her-
kennen door het individu zelf van terugkeer van de klachten. Terugvalpreventie vormt vaak de laatste fase van 
de behandeling. 
 
Bij de lijst met zorgactiviteiten dient te worden opgemerkt dat de lijst bestaat uit zo goed mogelijk afgebakende 
direct patiëntgebonden zorgactiviteiten. Dit betekent niet dat zorgaanbieders zich moeten beperken tot die 
activiteiten in het vormgeven van de zorgverlening, hiervan kunnen ook indirect patiëntgebonden activiteiten 
(bijv. overleg met een school) en niet-patiëntgebonden activiteiten (bijv. activiteiten nodig voor het onderhou-
den van een netwerk) deel uitmaken.             
        

                       VERWIJSPROCEDURE  

Ter ondersteuning van adequate en objectieve verwijzing werkt de zorgaanbieder huisartsenzorg met het in 
opdracht van VWS opgestelde landelijk verwijsmodel, of vindt verwijzing plaats via een vergelijkbaar beslis-
singsondersteunend screeningsinstrument. Als alternatief voor het landelijke model is in Friesland een ver-
wijshulp ontwikkeld door vertegenwoordigers uit de huisartsenzorg, de Basis GGZ en de Specialistische GGZ: 
http://www.ggzverwijshulp.nl/. 
Bij een verwijzing naar een GGZ zorgverlener wordt gebruik gemaakt van de door de Klankboardgroep Basis 
GGZ ontwikkelde uniforme verwijsbrief of wordt zorggedragen voor een minimaal vergelijkbare informatie-
overdracht. Deze verwijsbrief is beschikbaar via de website van de ROS 
(http://www.rosfriesland.nl/themas/ggz/).  

 
   NORMINZET POH / FINANCIERING  
 
Voor berekening van het moduletarief POH GGZ gaat De Friesland uit van een normpraktijk van 2350 patiën-
ten. Bij afname van de module POH GGZ wordt uitgegaan van een minimale personele inzet van 4,5 uren en 
maximaal 10 uren per week per normpraktijk. Daarnaast is er voor een normpraktijk een maximale vergoeding 
mogelijk voor E-health en/of consultatie die gelijk is aan de vergoeding van 3 uren personele inzet, waarbij het 
totaal aantal uren aan personele inzet en vergoeding voor E-health en/of consultatie maximaal 12 bedraagt. 
Voor praktijken groter dan een normpraktijk wordt de maximale inzet aan uren personele inzet / uren voor E-
health en/of consultatie naar rato naar boven bijgesteld. Voor praktijken met minder dan 2350 patiënten wordt 
dit maximum naar rato naar beneden bijgesteld waarbij de maximale inzet op consultatieve raadpleging en E-
health 3 uren blijft. De ingezette consultatie en/of e-health toepassingen dienen inzichtelijk gemaakt te worden 
in het POH GGZ verslag. 
 
Wijziging formatie POH GGZ in dienst 
Bij afname van de formatie wordt een kopie van de gewijzigde arbeidsovereenkomst / detacheringsovereen-
komst POH GGZ + een opgave van de reden van wijziging opgestuurd. Bij aanstelling van een nieuwe POH 
GGZ dient tevens een kopie van de arbeidsovereenkomst / detacheringsovereenkomst POH GGZ en diploma 
meegestuurd te worden. Bij een aanvraag van uitbreiding van het aantal uren in POH GGZ of een aanvraag 
van vergoeding van kosten op het gebied van consultatieve raadpleging en/of e-health dient het aanvraagfor-
mulier uitbreiding uren POH GGZ ingevuld en voorzien van de juiste documenten te worden verstuurd naar 
huisartsenzorg@defriesland.nl 
 
Wijze van financiering 
De financiering van de functie POH-GGZ is tweeledig. Enerzijds worden de  verrichtingen van de POH-GGZ 
gefinancierd via een vast bedrag per (telefonisch/e-mail-/ groeps-)consult of visite. Daarnaast is er sprake van 
een modulebedrag per kwartaal per ingeschreven verzekerde.  
Het tarief module POH GGZ wordt in 2015 als volgt berekend:  
(aantal uren inzet per week / 36) / (totaal aantal patiënten in de praktijk / 7050) x € 2,80  
 
 

http://www.ggzverwijshulp.nl/
http://www.rosfriesland.nl/themas/ggz/
mailto:huisartsenzorg@defriesland.nl
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De maximumtarieven voor prestaties binnen de functie POH GGZ 2015 bedragen: 
 

Module POH-GGZ per kwartaal per ingeschreven verzekerde  € 2,80 (op basis van 12 uren op 2350 verz.) 

Consult POH-GGZ korter dan 20 minuten  € 9,04 

Consult POH-GGZ 20 minuten en langer  € 18,08 

Visite POH-GGZ korter dan 20 minuten  € 13,56 

Visite POH-GGZ 20 minuten en langer  € 22,60 

Telefonisch consult POH-GGZ  € 4,52 

E-mailconsult POH-GGZ  € 4,52 

Groepsconsult POH-GGZ  € 9,04 

 
 
    CONSULTATIEVE RAADPLEGING  
 
Als definitie van consultatieve raadpleging wordt gehanteerd: een patiënt wordt op verzoek van de behan-
delaar gezien en beoordeeld door een professional met specifieke expertise. De consultvrager blijft verant-
woordelijk voor de behandeling en de dossiervoering. Met consultatieve raadpleging wordt dus niet gedoeld 
op collegiaal overleg over een patiënt. Dit type contact is onderdeel van de normale praktijkvoering en wordt 
niet apart in rekening gebracht. Er worden afspraken gemaakt met één of meerdere zorgverleners binnen de 
GGZ (GZ psycholoog, eerstelijnspsycholoog, orthopedagoog, kind- en jeugdpsycholoog, psychotherapeut, 
psychiater) over welke vormen van consultatie er wordt afgenomen, hoe de terugkoppeling plaatsvindt, de 
hoogte van de tarieven en het verwachte volume. Deze onderlinge dienstverlening kent een vrij tarief en heeft 
geen vormbeperking. Zo is het mogelijk om als huisarts en (bijvoorbeeld) psycholoog af te spreken dat de 
psycholoog beschikbaar is voor incidentele consultatie voor een vast bedrag per maand. Of de afspraak gaat 
over een bedrag per consultatie, of per tijdseenheid. Met prestatie ‘Onderlinge dienstverlening t.b.v. consulta-
tie POH-GGZ’ kunnen zorgverleners elkaar onderling een tarief in rekening brengen. 

 
                                            E-HEALTH  
 
Inzet van E-health programma’s vindt plaats op basis van ondersteuning van de zorgactiviteiten binnen POH-
GGZ-functie, zoals diagnostiek of begeleiding/behandeling door de POH-GGZ of huisarts. De zorgaanbieder 
spreekt met De Friesland af welk deel van het ‘Inschrijftarief POH-GGZ’ wordt ingezet voor E-health, waarbij 
de keuze voor de in te zetten E-health programma’s, de prijs en het verwachte volume worden aangegeven. 
De huisarts (via de POH-GGZ) blijft als behandelaar bij het behandeltraject via internet verantwoordelijk voor 
het behandelproces en het monitoren van de behandelresultaten. 
      
            AANMELDINGSPROCEDURE  
 
De Friesland biedt 4 momenten per jaar (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober) voor zorgaanbieders van huis-
artsenzorg of aanbieders POH GGZ om zich aan te melden voor financiering POH GGZ.  
Het aanvraagtraject voor zorgaanbieders van huisartsenzorg (een huisartsenpraktijk of een samenwerkings-
verband van  huisartsenpraktijken) verloopt via de ROS (j.netjes@rosfriesland.nl of telefonisch via 0513-
626805). Overige aanbieders van POH GGZ kunnen zich melden bij De Friesland via huisartsen-
zorg@defriesland.nl. Huisartsenpraktijken die de aanvraagprocedure nog niet doorlopen hebben en de POH 
GGZ contracteren via een eerstelijns samenwerkingsverband met GEZ financiering (GEZ module) of een in-
stelling/zorgaanbieder die POH-GGZ organiseert / detacheert zullen eveneens een traject via de ROS moeten 
doorlopen. 
 
Onderdeel van de aanvraagprocedure dan wel het traject via de ROS is een door de huisartsenpraktijken in te 
vullen quickscan van hun  praktijk en het invullen van het format (aanvraag) module POH GGZ.  
De zorgaanbieder van huisartsenzorg komt in aanmerking voor praktijkondersteuning op basis van de inge-
diende en akkoord bevonden aanvraag overeenkomstig het daarvoor bestemde format. Indien de aanvraag 
akkoord wordt bevonden ontvangt de zorgaanbieder huisartsenzorg (huisartsenpraktijk) / alle leden (huisart-
senpraktijken) van het samenwerkingsverband een addendum POH GGZ ter ondertekening. De aanvraag en 
het addendum maken onlosmakelijk onderdeel uit van de overeenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder 
huisartsenzorg.  
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