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Van de congresvoorzitter

De afgelopen drie jaar hebben de veranderingen in de GGZ een behoorlijke vlucht geno-

men, waardoor de transitie in alle geledingen van de GGZ, maar ook in de huisartsenzorg, 

goed voelbaar is geworden. Patiënten met psychische klachten worden vaker in de huis-

artsenpraktijk behandeld en er wordt meer zorg op maat geleverd.

Huisartsenpraktijken hebben de mogelijkheid gekregen om hun formatie poh-ggz flink uit 

te breiden, waardoor de praktijkondersteuner niet meer weg te denken is uit de huisart-

senzorg. In 90% van de huisartsenpraktijken werkt tegenwoordig een poh-ggz.

Deze stormachtige transitie heeft heel wat stof doen opwaaien. Nieuwe mogelijkheden 

en kansen hebben zich aangediend. Echter, bezinning op de grenzen en kaders binnen 

de huisartsenzorg is ook nodig. Kwaliteit van zorg, waarbij de patiënt centraal staat, moet 

steeds vooropstaan.

De basis voor deze kwaliteit is onder andere een goede samenwerking tussen huisarts en 

poh-ggz.

De hoogste tijd dus om, na het succesvolle congres van 2015, opnieuw bijeen te komen.

Dit congres biedt u, naast boeiende plenaire lezingen, de mogelijkheid om uit een twintigtal 

workshops te kiezen. We nodigen huisarts en poh-ggz uit om vooral samen te komen en een 

inspirerende dag te beleven, waardoor het dagelijkse werk nog interessanter wordt!

Maarten Jacobs, congrescommissie 
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Dagprogramma 

09.00 - 09.30    Ontvangst met koffie 

09.30 - 09.40    Opening 

   Dagvoorzitter Christine Weenink, kaderhuisarts GGZ (PsyHAG)

09.40 - 09.45    Officieel welkom 

   Congresvoorzitter Maarten Jacobs, kaderhuisarts GGZ (PsyHAG)

09.45 - 10.10   De Nieuwe GGZ: gecontroleerde disruptie

   Jim van Os, psychiater en hoogleraar psychiatrie Maastricht University 

10.10 - 10.30   GGZ in de huisartsenpraktijk

   Mariëlle van Avendonk, senior wetenschappelijk medewerker (Richtlijn-

ontwikkeling & Wetenschap) en beleidsmedewerker NHG 

10.30 - 11.00   Koffiepauze

11.00 - 12.15   Workshopronde 1 

12.15 - 13.30   Lunch 

13.30 - 14.45   Workshopronde 2 

14.45 - 15.15   Theepauze  

15.15 - 16.30   Workshopronde 3 

16.30 - 16.50   Gezamenlijke terugblik

16.50 - 17.00   Dankwoord & afsluiting  

Congresvoorzitter Maarten Jacobs, kaderhuisarts GGZ (PsyHAG)

17.00 - 17.30   Borrel
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Keynotespeakers: 

De Nieuwe GGZ: gecontroleerde disruptie

Jim van Os, psychiater en hoogleraar psychiatrie Maastricht University 

Met de beweging ‘De Nieuwe GGZ’ willen we alle mensen 

die betrokken zijn bij de GGZ mobiliseren om met elkaar 

in discussie te gaan, ideeën te verzamelen, vernieuwende 

samenwerkingsverbanden aan te gaan, projecten te starten 

en een visie te ontwikkelen om de GGZ toekomstbestendig 

te maken. Wij geloven dat in de GGZ een grote kwaliteits-

slag mogelijk is, die niet hoeft te resulteren in hogere kos-

ten. De zeven ingrediënten die hiervoor nodig zijn, worden 

besproken. 

GGZ in de huisartsenpraktijk

Mariëlle van Avendonk, senior wetenschappelijk medewerker (Richtlijnontwikkeling & 

Wetenschap) en beleidsmedewerker NHG 

Ook als het om GGZ in de huisartsenpraktijk gaat, onder-

steunt het Nederlands Huisartsen Genootschap het werk 

van de huisarts en poh-ggz. Het NHG vindt de onderlinge 

samenwerking in de praktijk en de samenwerking met an-

dere zorgprofessionals van groot belang. In deze voordracht 

wordt ingegaan op het NHG/LHV-Standpunt Geestelijke ge-

zondheidszorg, waarin de uitgangspunten, werkwijze en rol 

van de huisartsenzorg in de GGZ-keten staan beschreven. 

De samenwerking van het NHG met het Netwerk Kwaliteits-

ontwikkeling GGZ komt eveneens aan bod. 
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Workshops

1. Relaties verbeteren: ‘Houd me vast’

Pieter Dingemanse, klinisch psycholoog, psychotherapeut bij Altrecht GGZ en be-

stuurslid Stichting EFT-Nederland

Een interactieve workshop met informatie, filmpjes en oefeningen over interventies in 

een partnerrelatie in de spreekkamer. Deze workshop is leerzaam voor iedereen die 

ruziënde stellen in de spreekkamer ziet, de dynamiek wil begrijpen en adequate in-

terventies wil toepassen. Daarnaast wordt het ‘Houd me vast’-programma besproken. 

Dit is een programma om relaties te verbeteren vanuit de EFT-methode (Emotionally 

Focused Therapy). 

Na deze workshop heeft u meer tools in handen om beter te kunnen reageren op 

relatieproblemen in de spreekkamer en weet u wanneer verwijzing naar het ‘Houd me 

vast’-programma zinvol is.

2. Juridische grenzen van de huisarts en de poh-ggz

Ietje de Vries, kaderhuisarts GGZ & Kees Wallis, jurist en psycholoog

Tijdens deze interactieve workshop worden de belangrijkste juridische aspecten 

belicht die de poh-ggz en huisarts in hun dagelijkse werk tegenkomen. Hoe zit het 

bijvoorbeeld met informatieverstrekking en aansprakelijkheid? En hoe is de juridi-

sche verhouding tussen huisarts en poh-ggz geregeld? Aan de hand van casuïstiek en 

ervaringsuitwisseling krijgt u praktische tips aangereikt en vergroot u uw kennis op 

juridisch vlak in de huisartspraktijk.

3. Huisarts en poh-ggz: hoe leren we van elkaar? 

Liesbeth van der Jagt, teamleider NHG Scholing en NHG-supervisor & Esther Kersbergen, 

poh-ggz en wetenschappelijk medewerker NHG

Spreekt u elkaar in alle drukte van de praktijk? Hoe is het onderlinge overleg bij u 

geregeld?

Heeft u afspraken op papier staan? Heeft u het gevoel dat u in een team werkt?
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Na het volgen van deze workshop heeft u meer inzicht in de mogelijkheden en eventu-

ele belemmeringen in de samenwerking tussen de huisarts en poh-ggz.  Tevens heeft 

u kennisgenomen van ‘de methodiek van collegiale consultatie’, die u – als het om 

overleg en samenwerking binnen de huisartsenpraktijk gaat – kunt toepassen.

4. Is er een alternatief? Over suïcidepreventie 

Hanneke Chardon, huisarts en kaderhuisarts GGZ i.o. & Arnold Slinkman, crisisinter-

ventor, suïcidepreventietrainer en poh-ggz 

Vanaf 2007 stijgt het aantal suïcides in Nederland onafgebroken; het is zelfs een van 

de meest voorkomende doodsoorzaken. Gebleken is dat zelfdoding een taboe is, een 

onderwerp dat moeilijk bespreekbaar te maken is in het gesprek tussen huisarts/poh-

ggz en patiënt. Het is van belang om suïcide te voorkomen. Daarvoor is het noodzake-

lijk om te beschikken over de benodigde kennis over een tijdige signalering en juiste 

begeleiding. Daarnaast is een professionele houding onmisbaar en is het belangrijk 

om te zorgen voor een adequate bejegening met gebruikmaking van de bijbehorende 

gesprekstechnieken. 

In deze workshop komen al deze aspecten in vogelvlucht aan de orde. Ze zullen u 

prikkelen om gespreksvaardigheden te ontwikkelen om suïcide beter bespreekbaar te 

maken.

5. Als het niet overgaat; begeleiding van chronisch psychiatrische patiënten

 Marian Oud, kaderhuisarts GGZ & Richard van Oosten, poh-ggz

Elke huisartsenpraktijk telt zo’n tiental patiënten met blijvende psychische beperkingen, 

zoals moeite met sociale interacties, beperkte oplossingsvaardigheden en een hoge 

stressgevoeligheid. Voor stabiele patiënten die niet meer bij de GGZ in zorg zijn, verzorgt 

de huisarts meestal de herhaalrecepten voor psychofarmaca ter preventie van terugval. 

In deze workshop leert u een model waarbij de huisarts en poh-ggz gezamenlijk de regie 

hebben en laagfrequent monitoren, het algemeen functioneren ondersteunen en de ba-

lans bij psychisch kwetsbare patiënten, die onderhoudsmedicatie gebruiken, bewaken.
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6. Samenwerken bij SOLK: samen sterk!  

Nikki Makkes, huisarts en kaderhuisarts GGZ i.o. & Erik te Biesebeke, poh-ggz

In deze workshop wordt concreet gemaakt hoe de samenwerking bij SOLK vorm kan krij-

gen. Het implementatieproces van het SOLK-programma wordt inzichtelijk gemaakt. Een 

enthousiaste huisarts en een praktijkverpleegkundige GGZ vertellen over hun praktijker-

varingen: wat is er nodig om goed samen te werken rondom SOLK. Zij positioneren hun 

werkwijze ten opzichte van de NHG-Standaard en het Handboek POH-GGZ. 

7. Doe ik wat ik wil doen? 

Priska Israël, kaderhuisarts GGZ en docent huisartsopleiding Maastricht University

Hoe kan ik veranderingen mogelijk maken in de gezondheidszorg via mezelf, anderen 

en de maatschappij? Wat kan er beter en wat is daarvoor nodig? Het doel van deze 

workshop is om meer helderheid te krijgen over uw eigen waarden, sterktes en visie 

en de manier waarop u die effectief kunt inzetten in de praktijk. Kortom: een introduc-

tie in medisch leiderschap. 

8. ‘De vanzelfsprekendheid voorbij’: leven met of na kanker

Fons Mathot, huisarts en hospice-arts & Judith Koopman, (medisch) maatschappelijk 

werkende en poh-ggz

Wat is de rol van de huisarts en poh-ggz bij de nazorg voor patiënten met kanker? Wat 

zijn de late effecten en/of chronische klachten na behandeling van kanker? Aan de 

hand van een casus wordt hier nader op ingegaan. Ook de ‘lastmeter’ komt ter sprake.

9. Vluchtelingen met psychische klachten; de huisarts en poh-ggz zijn  

belangrijk 

Evert Bloemen, arts, adviseur en trainer in het programma asielzoekers, vluchtelingen 

en gezondheid van Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen

Uit onderzoek blijkt dat vluchtelingen vaker dan andere patiënten psychische proble-
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matiek hebben. Ook blijkt dat zij hiervoor weinig terechtkomen bij de gespecialiseerde 

GGZ. Dit komt deels doordat vluchtelingen onbekend zijn met de hulp voor psychi-

sche symptomen. Enerzijds door het taboe, de schaamte en vermijding die zij hierbij 

ervaren en anderzijds doordat de hulpverlening niet optimaal toegankelijk is en niet 

de taal en culturele barrière weet te overwinnen. Dit maakt dat de zorg van de huisarts 

samen met de poh-ggz belangrijk is voor deze doelgroep. De deelnemers gaan in deze 

workshop aan de gang met deze doelgroep en krijgen handreikingen over de manier 

waarop zij invulling kunnen geven aan geestelijke gezondheidszorg bij de psychische 

problematiek van vluchtelingen.

10. Angst: herkenning in de huisartsenpraktijk

Martin Beeres, kaderhuisarts GGZ en docent huisartsenopleiding UMC Radboud 

Nijmegen & Errez Bar, GZ-psycholoog/gedragswetenschappelijk docent huisartsenop-

leiding UMC Radboud Nijmegen

Personen met klachten ten gevolge van angst vragen vaak niet rechtstreeks om hulp. 

Deels omdat ze zich de aard van de klachten soms zelf nog niet bewust zijn, deels 

omdat ze het bij hun karakter vinden horen. Herkenning van deze problematiek en 

de behandelmogelijkheden binnen de huisartsenpraktijk, evenals de comorbiditeit, 

staan in deze workshop centraal. 

11. Acceptance and Commitment Therapie; meer psychologische flexibiliteit

Mirjam van den Anker, poh-ggz Julius gezondheidscentrum Leidsche Rijn, psychoso-

ciaal therapeut en coach & Janet Miedema, poh-ggz gezondheidscentrum Binnenstad 

Utrecht, trainer en coach

Niemand kan ontkomen aan psychisch leed, zoals frustratie, pijn, verdriet, angst en 

onzekerheid. We stoppen veel tijd en energie in het bestrijden van psychisch leed. We 

proberen het op te lossen en het liefst niet te voelen. We laten zien hoe ACT helpt om 

de controle los te laten, de bereidheid vergroot om te aanvaarden wat niet te verande-

ren valt en de focus op een waardevolle invulling van het dagelijks leven te houden.
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12. Praten met verwarde patiënten 

Harm Gijsman, psychiater en hoofd zorgprogramma psychose en EPA bij Pro Persona 

GGZ & Tom Kuipers, psychiater

Verwardheid van spreken en denken is een van de problemen die iemand met (acute) 

psychiatrische problematiek kan overkomen. Hoe moet je met zo iemand praten? Of 

communiceren? 

In deze workshop bieden we instrumenten aan om deze ‘handicap’ beter te kunnen 

inschatten en hanteren. Men zou dat protheses in een gebrekkig verlopende com-

municatie kunnen noemen. Het doel ervan is een beter begrip van de situatie en meer 

duidelijkheid over wat deze patiënt wel en niet zal helpen. 

13. Psychische problemen raken niet alleen de patiënt 

Els Bransen, wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut & Alike Visser, kader-

huisarts GGZ

De workshop start met een verkenning van de betekenis van psychische problematiek 

voor naastbetrokkenen. Vervolgens gaan we in op de essentie van de GGZ-kwaliteits-

standaard ‘Naastbetrokkenen van mensen met psychische problemen’. Daarna gaan 

we praktisch aan de slag met de vertaling daarvan naar de huisartsenzorg.

14. Samenwerken: beter voor kinderen!

Rebecca Houtman, huisarts & Jeanine ten Haaf, teammanager buurtteamorganisatie 

Lokalis

In Utrecht zijn buurtteams, gemeente en huisartsen samen opgetrokken rondom zorg 

aan jeugd met GGZ-klachten. Samenwerking is daarbij onontbeerlijk. In deze work-

shop wordt duidelijk hoe deze samenwerking in Utrecht tot stand is gekomen. We 

delen onze do’s en don’ts en geven onze visie op wat nodig is voor goede, zinnige zorg 

aan de jeugd.
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15. Werk aan de winkel! Aandacht voor het werk van patiënten 

Kees de Kock, huisarts, onderzoeker en opleider & Jet Driessen, SPV, werkzaam als 

poh-ggz en arbeidscoach

Werk is van grote betekenis in het leven van mensen. Het biedt de mogelijkheid om 

vaardigheden te ontwikkelen en talenten tot uitdrukking te brengen en bepaalt in 

belangrijke mate iemands identiteit. Daarnaast kan het mensen ook zodanig belas-

ten dat er klachten kunnen ontstaan, bijvoorbeeld door te grote stress, conflicten of 

dienstroosters die tot uitputting leiden. In deze workshop bespreken we de rol van de 

huisarts en de poh-ggz als klachten samen blijken te hangen met het werk en gaan we 

in op vragen als: wat kunnen we zelf? Wanneer werken we samen met andere professi-

onals, zoals van arbodiensten of UWV, en welke werkwijze biedt dan de beste kans op 

verbetering? Waaraan zou een best practice in de eerste lijn moeten voldoen? 

16. Verstandelijk beperkt: een uitdaging voor huisarts en poh-ggz

André Haverkort, huisarts n.p. en docent UMC Radboud & Anna Boom, GZ-psycholoog 

en docent AvG opleiding Rotterdam

In deze workshop worden de kenmerken van patiënten met een licht verstandelijke 

beperking (LVB) besproken. U leert welke signalen hierop kunnen wijzen en u krijgt 

handvatten aangereikt om beter met deze doelgroep te communiceren.

17. Gedragsproblemen bij kinderen in de huisartsenpraktijk 

Emma van Daalen, kinder- en jeugdpsychiater bij Yulius GGZ & Christine Weenink, 

kaderhuisarts GGZ

Huisarts en poh-ggz zien patiënten van 0 tot 100; gezinsgeneeskunde is een speci-

fiek kenmerk van de huisartsenpraktijk. In deze workshop voor huisarts en poh-ggz 

worden handvatten geboden voor het leren herkennen en signaleren van gedrags- en 

ontwikkelingsproblemen bij kinderen.

Daarbij komt de impact op het gezin, waarin een kind met een ontwikkelingsstoornis op-

groeit, aan bod. De rol van huisarts en poh-ggz kunnen daarbij groter zijn dan u denkt.
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18. Ouderen en psychische klachten: geen vraag, wel zorg!

Wanda Visscher, GZ-psycholoog & Saskia van de Geest, specialist ouderengenees-

kunde

Ouderen zijn niet gewend hulp te vragen bij problemen op emotioneel of cognitief ge-

bied. Vaak worden klachten op dit gebied vertaald naar somatische klachten. Hiermee 

komen zij bij de huisarts, maar ook roepen kinderen vaak de hulp in bij de huisarts 

voor hun ouders. Wat is dan mogelijk? Een specialist ouderengeneeskunde en GZ-

psycholoog ouderen vertellen over de samenwerking met de huisarts.

19. De werkbelasting van de poh-ggz; een issue? 

Maarten Jacobs, kaderhuisarts GGZ, docent en supervisor aan opleidingen voor huis-

artsen en poh’s-ggz & Jan Seeleman, poh-ggz bij Zorgroep Almere, SPV en voorzitter 

a.i. van de LV POH-GGZ

Bij deze discussie vallen vaak termen als rekenmodel, productie, belastbaarheid en 

efficiëntie. In deze workshop gaan we aan de hand van praktijkvoorbeelden op zoek 

naar de achterliggende motieven. Het doel is om meer inzicht te krijgen in elkaars 

drijfveren en aannames om zo de dialoog in de praktijksituatie te bevorderen.

20. Thuis niet pluis: systeemgericht denken en handelen bij huiselijk geweld

Cor Vernooij, docent Master Begeleidingskunde en Master Pedagogiek en docent/trai-

ner Expertisebureau Huiselijk Geweld ‘Moetd’ & Ellen Kerseboom, Kaderhuisarts GGZ

Huiselijk geweld is in 60 tot 70% van de gevallen een probleem van een systeem. Sys-

teemgericht werken vraagt van de huisarts en poh-ggz, naast betrokkenheid bij alle 

gezinsleden, ook een systeemgerichte denk- en handelswijze. U krijgt tools aangereikt 

om huiselijk geweld te signaleren en de ernst van het geweld vast te stellen. Ook 

wordt u gestimuleerd na te denken over de afstemming tussen huisarts en poh-ggz in 

deze kwestie.
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Voor wie?
Duo’s huisartsen/poh-ggz, poh-ggz, huisartsen in opleiding en overige belangstellenden

Wanneer?
Donderdag 2 februari 2017, 09.30 - 17.00 uur

Start inschrijving 3 november 2016. Ga naar www.nhg.org/evenementen/psyhagcongres  

Hier vindt u ook de agenda met een compleet overzicht van alle (regionale) cursussen

Waar?
NBC Congrescentrum 

Blokhoeve 1

3438 LC Nieuwegein

Kosten deelname
Duo’s huisarts en POH-GGZ: € 295,00 + € 195,00

Huisarts: € 295,00

POH-ggz: € 225,00

Huisarts in opleiding: € 225,00

Overige belangstellenden: € 295,00

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor huisartsen en poh-ggz (V&VN, NVvPO en LV poh-ggz)
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