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Depressiezorg in de 
huisartsenpraktijk

De POH GGZ als schakel tussen huisarts en patiënt

De praktijkondersteuner GGZ is een belangrijke schakel in de huis-
artsenpraktijk op het gebied van depressiezorg. Is er een rol voor de 
counsellor weggelegd in het woud van zorgaanbieders als het gaat om 
preventie of behandeling van depressie? En zo ja, hoe kan dit dan wor-
den ingebed in het huidige zorgverleningstelsel? Wat is daarin onze 
toegevoegde waarde? Deze vragen heb ik voorgelegd aan Sylvia van 
Manen, voorzitter en kaderhuisarts GGZ bij Stichting Haspel in Noord-
Brabant. Counselling blijkt onder huisartsen nog een grote onbekend-
heid te genieten, zoveel werd mij tijdens het interview met haar wel 
duidelijk. Er is dus werk aan de winkel.

A c h t e r g r o n d
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Hoe behandelen jullie patiënten met 
depressieve gevoelens of mensen die 
last hebben van vage klachten of zich 
ongelukkig voelen?
“Wij hebben een zorgprogramma afge-
sproken met zorgaanbieder CZ waarbij de 
huisarts extra gelden krijgt. Er is immers 
meer tijd nodig voor de begeleiding van 
mensen met een depressie, waarbij de huis-
arts ook andere disciplines kan inzetten. In 
dit pakket zijn een aantal aandachtsvelden 
opgenomen, zoals e-mental health; hiervoor 
hebben wij afspraken gemaakt met een 
landelijke leverancier. Beweegadvies bij de 
fysiotherapeut valt daar ook onder. De fysio-
therapeut kijkt dan naar de motivaties en de 
belastbaarheid van de patiënt en adviseert 
hem daarin. Binnen deze afspraken hebben 
wij ook de mogelijkheid gekregen om mind-
fulnesscursussen aan te bieden. Ten slotte is 
daarin uiteraard ook de reguliere zorg van 
de huisarts zelf en de praktijkondersteuner 
GGZ opgenomen. Dit hele pakket heeft als 
doel om mensen weer op weg te helpen. Ik 
ben kaderhuisarts 
GGZ en heb in 
2008 een zorg-
groep opgezet om 
praktijkondersteu-
ners te detacheren 
bij huisartsen, van-
uit het idee dat je 
dat zoveel mogelijk 
moet centraliseren. Zo kun je centraal scho-
ling en intervisie regelen, gesprekken voeren 
en casuïstiek bespreken met bijvoorbeeld de 
psychiater.”

Wat doet de praktijkondersteuner dan 
precies in dit verband? 
“Die doet voor 90% wat jullie ook doen: 
problem-solving therapie, cognities veran-

deren, mensen ondersteunen naar het doel 
waar ze naartoe willen en het probleem 
verhelderen. De praktijkondersteuner onder-
steunt de huisarts bij cliënten met psycho-
sociale problematiek. Ik denk overigens wel 
dat de praktijkondersteuner in de regel wat 
meer kennis heeft van psychiatrie dan een 
counsellor, maar dat is een veronderstelling 
van mijn kant. Het is namelijk wel essentieel 
dat je als begeleider persoonlijkheidspro-
blematiek of een stoornis kunt herkennen. 
Probleemverheldering staat bij onze bena-
dering op de eerste plaats en is ook vaak al 
deel van de oplossing. Als het om negatieve 
cognities gaat, dan wordt daaraan gewerkt, 
zodat de patiënt leert om situaties positief 
te benaderen. Soms gaat het ook om prakti-
sche problemen waarbij de POH ondersteu-
ning kan bieden. 

Huisartsen kiezen er in principe voor om 
geen etiketjes te plakken maar om klacht-
gericht mensen te helpen. Etiketjes zijn niet 
nodig om mensen te kunnen ondersteunen 
en bepaalde valkuilen te laten vermijden. 
In die zin vertoont counselling veel over-
eenkomsten met de huisartsenbenadering. 

Echter vanaf een 
bepaalde mate van 
ernst heeft iemand 
wel recht op hulp 
van een eerste-
lijnspsycholoog 
of ondersteuning 
vanuit de tweede 
lijn, bijvoorbeeld 

omdat hij telkens weer vastloopt. 

In onze aanpak besteden wij ook veel 
aandacht aan gestructureerde preventieacti-
viteiten voor depressiezorg voor ouderen in 
het kader van Kwesto (Kwetsbare Oude-
ren den Bosch WESt).Toevallig hebben de 
Bossche huisartsen hiervoor onlangs een 
award gewonnen bij een posterpresenta-

Christine Beenhakker

Huisartsen kiezen er
 in principe voor om geen 
etiketjes te plakken maar 
om klachtgericht mensen 

te helpen
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tie op een symposium voor zorginnovatie. 
Kern is de keuze voor de invulling van het 
casemanagement bij dementie. Dit gebeurt 
in den lande door gespecialiseerde case-
managers vanuit de tweede lijn, maar bij 
ons in het eerste traject, zorgpad 1, door 
de praktijkondersteuner somatiek van de 
praktijk. Pas wanneer probleemgedrag gaat 
optreden, wordt er overgedragen naar de 
casemanager van zorgpad 2.

Door deze opzet kan een vertrouwde 
hulpverlener vanuit de chronische somati-
sche zorg, de POH, ook de eerste fase van 
de kwetsbaarheid/dementie begeleiden. De 
POH somatiek informeert daarbij structu-
reel – bij wijze van screening op psychische 
klachten – naar problemen bij de mantelzor-
ger op het vlak van piekeren, somberheid en 
angst. Dit gebeurt aan de hand van een ver-
korte VierDimensionale Klachtenlijst (4DKL) 
van Berend Terluin, die op grote schaal in 
de huisartsenpraktijk wordt ingezet. Wan-
neer er aanwijzingen zijn voor psychische 
problematiek wordt de huisarts en eventueel 
de POH GGZ gevraagd om zorg te verle-
nen. Hiermee hopen wij verergering van de 
problemen te voorkomen.”

Wat is de reden dat er gekozen is voor 
de lijn van de praktijkondersteuning 
GGZ in plaats van counselling?
“Een heel belangrijk pluspunt en argument 
voor die keuze is geweest dat het in de huis-
artsenpraktijk plaatsvindt. Dat geeft meer-
waarde: een lage drempel voor patiënten en 
gemakkelijk overleg tussen beide partijen, 
bijvoorbeeld bij de koffieautomaat. Boven-
dien wil de overheid ook de financiering van 
deze trajecten via de huisartsen laten lopen. 
In mijn zorggroep zitten behandelaars met 
een diversiteit aan achtergrond en ervaring, 
zoals maatschappelijk werk of psychiatrische 
verpleegkunde. Verder bestaat ons team 
uit psychologen en er is zelfs iemand die 

in Engeland is opgeleid als ergotherapeute 
binnen de psychiatrie; zij hebben allen de 
opleiding tot POH GGZ gevolgd.

CZ is naar ons toegekomen met de vraag 
of wij een zorgprogramma voor depressie 
wilden gaan uitvoeren. Zij zijn erg benieuwd 

Over Sylvia van Manen
Sylvia van Manen is voorzitter en Ka-
derhuisarts GGZ bij de Stichting Haspel 
in Noord Brabant. Stichting Haspel is 
opgericht in 2008 en gestart met 40 
deelnemende huisartsen. Zij detacheert 
momenteel 15 POH-GGZ bij meer dan 
100 huisartsen. Met CZ is een pilot 
DBC depressie afgesproken voor de 
komende drie jaar. Stichting Haspel wil 
snel een doorstart maken naar de invul-
ling van de basis GGZ, met expliciete 
aandacht voor de vroegsignalering van 
problematisch alcoholgebruik. 
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naar wat dat inhoudt, of patiënten goed 
opknappen en wat er mogelijk is in de 
eerste lijn. Nu wordt bijvoorbeeld e-health 
erg gestimuleerd. Het voordeel daarvan is 
dat via zo’n module alles aan bod komt. Je 
kunt het monitoren. E-health valt onder de 
zogenaamde blended care.  Dat wil zeggen: 
een patiënt komt bij de huisarts en wordt 
doorverwezen naar de praktijkondersteuner, 
die de problematiek verder verheldert. Ver-
volgens wordt een programma voor iemand 
opgestart: de patiënt krijgt een mail met 
een link en doet dan een aantal modules 
thuis. Tussendoor heeft hij daarover via de 
mail contact met de praktijkondersteuner. 
Daarna komt de patiënt weer terug bij de 
praktijkondersteuner voor een afspraak, 
waarna er weer een aantal modules wordt 
gedaan. Het traject wordt afgesloten met 
een gesprek, waarna de patiënt weer zelf-
standig verder kan. 
 Het aantal contacten van patiënten met 
de praktijkondersteuner is niet gelimiteerd, 
maar gemiddeld blijken drie gesprekken 
voldoende te zijn. Wat ik wel van hen 
terughoor is dat ze op heel verschillende 
manieren ge-
sprekken voeren. 
Gespreksvoering 
is zeker een 
aandachtspunt, 
zodat zij leren om 
wat directiever te 
zijn in de consultvoering.” 

Het zou toch fantastisch zijn als er meer 
synergie tussen huisarts en counsellors 
zou ontstaan. Ik denk namelijk dat wij 
elkaar goed zouden kunnen aanvullen 
in het werkveld. Welke rol zou in jouw 
optiek de counsellor naast de prak-
tijkondersteuner kunnen vervullen?
“Wat volgens mij belangrijk is, is dat je 
rondom een huisartsenpraktijk een netwerk 

hebt van verschillende disciplines die je kunt 
inschakelen. En wat je als huisarts altijd 
probeert te beoordelen is: wat past er bij 
deze persoon? Zo zijn er meerdere psycho-
logen met wie je samenwerkt, dat varieert 
van patiënt tot patiënt. Patiënten verschillen 
onderling en kunnen een verschillende aan-
pak nodig hebben, daar pas je je verwijzin-
gen op aan. Wat dat betreft ben ik open en 
iedereen die wat te bieden heeft mag dat 
ook laten zien. Dan kun je doorverwijzen. Je 
kunt dat op twee manieren doen: of door 
middel van stepped care, dat wil zeggen het 
één na het ander, of door de matched care 
benadering: dan verwijs je een patiënt direct 
door als je dat nodig vindt. Die benadering 
heeft mijn voorkeur, zodat ze niet van de 
één naar de ander hoeven te hoppen.”

Minister Edith Schippers wil zorg 
dichter bij de patiënt brengen. Is deze 
werkwijze in dat kader ook ontstaan?
“Onze formule gaat nu zelfs iets verder. In 
de plannen van de overheid is het zo dat 
zodra een DSM-diagnose gesteld wordt, 
bijvoorbeeld een depressie, de patiënt wordt 

doorverwezen naar 
de psychologen van 
de generalistische 
GGZ1. Wij den-
ken dat een eigen 
huisarts met een 
ondersteunend team 

best een deel van die generalistische basis 
GGZ kan uitvoeren. Dan heb je het echt 
over nog meer substitutie in de eerste lijn. 
Dat is een idee dat de kaderhuisartsen gro-
tendeels onderschrijven. In die zin gaat onze 
invulling dus verder dan het overheidsbeleid. 
Het voelt voor de patiënten ook heel prettig. 
De intake voor mindfulness2 vindt gewoon 
hier in de praktijk plaats. We bundelen een 
aantal mensen en dan komt de mindful-
nessbegeleider hier naar de praktijk om de 

1Huisartsen mogen in de nieuwe structuur ook patiënten met een DSM-stoornis behandelen. Een hulpverlener in de
basis-generalistische zorg mag geen patiënt zonder DSM-stoornis behandelen (NHG).
2Mindfulness wordt in de NHG-standaard niet aanbevolen als therapie. Alleen als terugvalpreventie bij patiënten met 
herhaalde depressies (MBCT)(NHG). 

Ik denk dat veel 
huisartsen onbekend zijn 

met counselling
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cursus te geven. Ik kan ook een consult bij 
de psychiater vragen, die dan naar onze 
praktijk komt. Dat maakt het voor patiënten 
heel bereikbaar en niet zo zwaar.”
  
Hoe kunnen wij als beroepsgroep onze 
toegevoegde waarde laten zien in het 
werkveld? 
“Hebben counsellors een BIG-registratie? 
Want dat is wel een belangrijke voorwaarde 
voor medici, voordat ze gaan doorverwijzen. 
Wij hebben een kwaliteitscontrole nodig. 
Voor mij voelt een BIG-registratie aan als 
een soort garantie: deze persoon heeft zijn 
nascholing en voldoet aan de eisen van de 
beroepsgroep. Dat kun je moeilijk allemaal 
zelf gaan controleren.” 

Ik begrijp dat het BIG-register de kwali-
teitscontrole borgt. Het is bij huisartsen 
blijkbaar niet bekend dat er ook andere 
koepels zijn als waarborg van kwaliteit 
van zorg. Wij krijgen om die reden bijna 
geen voet aan de grond bij huisart-
senpraktijken. Hoe zouden wij meer in 
beeld kunnen komen? 

“Ik denk dat je zou moeten zorgen dat 
een patiënt naar de huisarts terugkoppelt: 
‘Ik ben nou toch zo fijn op weg gehol-
pen door iemand!’ Dat kan een route zijn 
waardoor de counsellor meer in beeld komt. 
Bij psychosociale problematiek wordt nu 
doorverwezen naar maatschappelijk werk of 
de POH. Een ander alternatief kan zijn dat je 
gaat solliciteren als praktijkondersteuner… 
Ik denk dat er bij huisartsen vooral sprake 
is van veel onbekendheid met counselling, 
in ieder geval bij mij. Volgens mij moeten 
counsellors contact leggen met huisartsen 
bij hen in de buurt. Op zich hebben jullie 
nu wel de wind mee. De huisarts maakt 
altijd een soort toekomstvisie voor tien jaar. 
Binnenkort verschijnt de toekomstvisie van 
de huisartsen in opleiding: ‘Coaching, Cure 
and Care’. Je ziet dus ook een beweging in 
de richting van coaching plaatsvinden. Ik 
kan me voorstellen dat als je die niche zou 
kiezen je daarmee een deur zou kunnen 
openen.” 

Op zoek naar relevante inhoud...

Ga naar www.professioneelbegeleiden.nl
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