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Huisarts Tamara de Weijer
‘Juist de POH ziet veel  
leefstijlgerelateerde aandoeningen’

Aan de slag met druk en opstandig gedrag

Psychiater Jim van Os
‘De POH-ggz is dé interactiespecialist’



Speciaal voor jou:  
de Beweegcirkel
Stimuleer en begeleid je patiënten om meer te bewegen met dit 
cadeautje van het Kenniscentrum Sport, dat bij 'de POH' is ingestoken. 
De Beweegcirkel werkt als volgt. 

In vijf stappen geef je je patiënten inzicht in hun beweeggedrag en hoe dat op een 

eenvoudige manier is uit te breiden. De stappen zijn gebaseerd op verschillende 

gedragstheorieën en -methodieken. 

Hoe lang je stil staat bij elke stap, is afhankelijk van de behoefte van de gebruiker. Zo 

kun je invulvellen meegeven voor een volgend gesprek, of iemand inspireren met 

voorbeelden om in huis, om huis en buitenshuis te bewegen. Daarnaast kun je de 

stappen verduidelijken en je patiënten helpen om persoonlijke doelen te stellen. Dit alles 

om te zorgen dat zij niet alleen starten met bewegen, maar het ook blijven volhouden. 

De Beweegcirkel is getest door onder andere POH’ers, jongeren, ouderen en 

taalambassadeurs van de Stichting ABC.

Meer info?
Benieuwd hoe je Beweegcirkel in kunt zetten? Bekijk dan de animatie op  

www.kenniscentrumsport.nl/poh. Heb je vragen over de Beweegcirkel?  

Mail dan naar kirsten.deklein@kcsport.nl.
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Bestel nu je kaarten op delamar.nl

Interactief  
theatercollege

dr. Janneke 
Wittekoek

29 sep,  
21 nov en  

16 jan

De 
vrouwenhart 

show
In dit boek lees je hoe je gezonder kunt gaan leven en hoe je weer de 

regie krijgt over je eigen hartgezondheid. Wat is gezonde voeding, 

wat zijn de risicofactoren en welke getallen moet je van jezelf kennen? 

Meer dan 50 recepten voor ontbijt, lunch en diner helpen je hierbij. 

Met veel tips voor beweging, ontspanning en achtergrondinformatie 

over je hart, gezondheid, voeding en leefstijl.

SPECIAAL VOOR 
NVvPO-LEDEN!

€ 5 KORTING*

*) Alleen in te leveren en te verkrijgen na afloop theatercollege “ De Vrouwenhartshow” in DeLaMar Theater op 29 september, 21 november, 16 januari.
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Voorwoord
In beweging

In beweging zijn is voor mij vanzelfsprekend. Een grote luxe; ik realiseer me dat ik een 

bevoorrecht mens ben vanwege het feit dat mijn lijf daartoe in staat is. Ik kan zonder 

problemen hardlopen, kickboksen en behoorlijke lange afstanden fietsen. Door te 

bewegen, blijf ik in balans. Het is een fijne manier om mijn gedachten te verzetten en 

lichamelijk in conditie te blijven.  

Bewegen is belangrijk. Voor jezelf en voor patiënten. Als zorgprofessional weet je dat als 

geen ander. Dagelijks tref je mensen in de praktijk waarvoor bewegen goed kan zijn. Je 

laat hen op eigen niveau ontdekken wat bewegen doet met hun gezondheid; geestelijk 

en fysiek. Dat is immers een van jouw verantwoordelijkheden als POH of toekomstig 

praktijkverpleegkundige huisartsenzorg.  

 

Het Kenniscentrum Sport heeft speciaal met en voor professionals zoals jij de 

‘Beweegcirkel’ ontwikkeld en ons gevraagd deze aan de NVvPO-leden cadeau te doen. 

Een handig hulpmiddel voor jou en je patiënten. Op pagina 2 lees je hoe je deze gebruikt 

om de patiënt – en misschien ook jezelf – te bewegen om in beweging te komen.  

 

Ook de omgeving waarin je werkt is volop in beweging. Waarschijnlijk ervaar je dagelijks 

dat we anders moeten gaan werken om de tekorten aan huisartsen, doktersassistenten 

en POH'ers op te vangen. Dat we anders moeten gaan opleiden om het stageprobleem 

op te lossen en praktijkervaring moeten kunnen omzetten in opleidingspunten, 

zodat doorlopende leerlijnen binnen de huisartsenzorg mogelijk zijn. We vinden 

dat jij als POH (met of zonder verpleegkundige vooropleiding) de beweging naar 

praktijkverpleegkundige (PVH) moet kunnen maken, als je dat wilt. We gaan daar vol 

op inzetten. Een dankbare overwinning in de POH-PVH discussie, die door de NVvPO 

is ingezet. En bij de ontstane BIG II discussie zullen wij deze visie ook uitspreken. We 

zijn hier tot nu toe niet in gehoord en onderzoeken voor de POH- en PVH-rollen wat de 

consequenties zijn. Wordt vervolgd!   

De NVvPO rolt haar ambities verder uit. Naast livestreams met Tamara de Weijer en 

Janneke Wittekoek organiseren wij in november twee NVvPO DOET!-sessies voor onze 

leden over het meebewegen met de innovaties in de huisartsenzorg. Want dat is volgens 

ons een van de antwoorden op de tekorten aan POH’ers. 

Zolang we in beweging blijven, creëren we kansen. Iedere keer weer. Dus wij blijven in 

beweging voor jou en je collegae!

Veel lees- en beweegplezier,

Petra Portengen, directeur/voorzitter NVvPO
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Pilot levert nuttige inzichten op

Zelfmanagement en  
gezondheidsvaardigheden
Om patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden te 
ondersteunen bij zelfmanagement, ontwikkelde Kenniscentrum voor 
langdurende zorg Vilans een multidisciplinaire aanpak. De handreiking 
hiervoor werd in de afgelopen drie jaar getest. Dat leverde nuttige 
inzichten op voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen 
die ook aan de slag willen met deze doelgroep.

Tekst | Jeanny Engels, Jeroen Havers en Antoinet Smallegange 

Mensen met beperkte gezondheids-

vaardigheden lopen tegen barrières aan 

in de zorg en in de samenleving. Adviezen 

van zorgverleners en informatie over 

gezondheid en zorg zijn voor hen vaak te 

complex of het aanbod is onbekend. Vaak 

volgen ze adviezen niet op of gebruiken ze 

medicatie niet op een juiste manier. Terwijl 

juist zij vaker kampen met chronische 

aandoeningen als obesitas, diabetes en 

hart- en vaatziekten en vaak zeven jaar 

eerder overlijden. 

Voor mensen met beperkte gezondheids-

vaardigheden is zelfmanagement vaak 

lastig. Natuurlijk kunnen zij zich hierin 

ontwikkelen, maar de aanpak vraagt 

om kleine stapjes. Dat is de uitdaging 

voor zorgverleners in de huisartspraktijk 

die deze patiënten succesvol willen 

ondersteunen. 

Handreiking
Vilans ontwikkelde samen met eerstelijns 

zorgverleners, experts en patiënten een 

multidisciplinaire aanpak voor patiënten 

met beperkte gezondheidsvaardigheden. 

De handreiking hiervoor, 

Aandacht voor zelfmanagement én 

gezondheidsvaardigheden, werd in de 

periode 2016-2019 in gezondheidscentra 

in Schiedam, Kerkrade, Utrecht en Arnhem 

getest en doorontwikkeld. 

De handreiking omschrijft zeven 

stappen om te komen tot passende 

zelfmanagementondersteuning: 

–  Projectgroepbijeenkomsten 

–  Achterhalen van de doelgroep 

–  Iemand maakt een afspraak  

(aan de balie/telefoon)

–  Iemand in de wachtkamer 

–  Voorbereiden van het gesprek en 

bepalen van de agenda 

–  Vaststellen van persoonlijk doel en 

actieplan

–  Organiseren van follow-up

Gedurende de pilot is in drie 

gezondheidscentra een POH (met 

verpleegkundige achtergrond), die samen 

met een huisarts het duo-kartrekker 

vormde, begeleid door een adviseur van 

Vilans en een adviseur van Pharos. Eén 

gezondheidscentrum is begeleid door een 

adviseur van de Zorgorganisatie Eerste 

Lijn en een adviseur van Vilans.  

Projectgroep
In alle vier deze centra had de POH de 

rol van projectleider. Waarvan in drie 

centra de POH (met verpleegkundige 

achtergrond) en in een centrum de 

verpleegkundig specialist. De projectleider 

ging aan de slag met het vormen van een 

projectgroep, waarin van elke discipline 

een zorgverlener vertegenwoordigd 

was en twee tot drie laaggeletterde 

patiënten uit hun eigen praktijk. Omdat 

deze patiënten vaak ook op niet-medisch 

gebied problemen en vragen hebben 

– zoals wonen, werken, financiën en 

taal – én veel stress ervaren, waren in de 

projectgroep ook medewerkers van het 

sociaal wijkteam, de GGD of gemeente 

vertegenwoordigd. De projectleider 

maakte samen met de projectgroep een 

plan over hoe ze de ondersteuning voor 

laaggeletterden zouden verbeteren. 

Al snel werd duidelijk dat de zorgverleners 

in de projectgroepen de patiënten uit 

de doelgroep nauwelijks herkenden. 

De praktijken waren nauwelijks op 

hen ingericht en bewegwijzerd, 

foldermateriaal en inschrijfformulieren 

waren nauwelijks bruikbaar. Samen 

‘Vaak volgen ze adviezen niet op of gebruiken 
ze medicatie niet op een juiste manier’
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met laaggeletterde patiënten zijn de 

praktijk en formulieren gescand op 

verbeterpunten die zijn doorgevoerd. 

Communicatiematerialen
Om meer bewustwording bij de 

verschillende disciplines (huisarts, POH, 

praktijkassistente, fysiotherapeut, diëtist 

en apotheker(assistente)) te creëren, zijn 

generieke en specifieke informatiepagina’s 

ontwikkeld. Deze informatiepagina’s 

kan de projectleider gebruiken om de 

vertegenwoordiger van de betreffende 

discipline in de projectgroep te stimuleren 

om binnen zijn team/discipline het 

gesprek te voeren over beperkte 

gezondheidsvaardigheden en hoe deze 

discipline daarmee aan de slag wil. 

Voor de verschillende disciplines zijn 

communicatiematerialen ontwikkeld die 

kunnen helpen om beter in gesprek te 

gaan met laaggeletterde patiënten. Als 

er onderling begrip is, ervaren patiënten 

mogelijk minder schaamte en durven ze 

te vertellen dat ze laaggeletterd zijn. Een 

grote succesfactor in de projectgroep 

was de vertegenwoordiging van 

laaggeletterde patiënten. Daar kan soms 

een scholing niet tegenop. 

Supermarkt Safari 
In de vier gezondheidscentra hebben 

de projectgroepleden, inclusief 

patiënten, met elkaar afspraken 

gemaakt over hoe ze vervolg willen 

geven aan het ondersteunen van 

zelfmanagement bij patiënten met 

beperkte gezondheidsvaardigheden en 

laaggeletterden. Ook is besproken met 

welke disciplines ze binnen en buiten 

de muren van de praktijk willen blijven 

samenwerken. Nieuwe activiteiten zijn 

in ontwikkeling. In Kerkrade wordt in 

het Taalhuis bijvoorbeeld gewerkt aan 

‘taal en gezondheid’. Daarmee wil de 

gemeente de doelgroep tegemoetkomen 

en zorgverleners ontlasten. In Arnhem 

wil de diëtist de Supermarkt Safari 

blijven organiseren en op deze 

manier de doelgroep inzicht geven 

in waarop te letten bij het kopen van 

gezonde producten. In Utrecht is de 

Laaggeletterden

Laaggeletterden vormen een deel 

van de mensen met beperkte 

gezondheidsvaardigheden. 

Laaggeletterde mensen hebben 

moeite met lezen (informatie over 

gezondheid en ziekte vinden, 

lezen, begrijpen en toepassen), 

schrijven en/of rekenen. De kosten 

van de gezondheidszorg voor 

laaggeletterden zijn flink hoger 

dan voor mensen die geen moeite 

hebben met lezen, schrijven en/

of rekenen. Vaak kampen deze 

mensen ook met problemen op 

andere levensdomeinen, zoals 

armoede of schulden, werkloosheid 

of eenzaamheid. In Nederland zijn 

2,5 miljoen mensen boven de 16 jaar 

laaggeletterd.  

Beperkte gezondheidsvaardigheden

Gezondheidsvaardigheden zijn de 

cognitieve vaardigheden die nodig 

zijn om informatie over gezondheid 

en ziekte te vinden, lezen, begrijpen 

en gebruiken bij het maken van 

beslissingen die de gezondheid 

aangaan. Maar ook communicatieve 

vaardigheden zoals vragen stellen 

en een afspraak maken en kritische 

vaardigheden zoals reflecteren op je 

gedrag en het beoordelen van informatie 

zijn gezondheidsvaardigheden. 

Gezondheidsvaardigheden zijn 

de basis van een gezonde leefstijl 

en zijn nodig voor het benutten 

van gezondheidsadviezen en 

gezondheidszorg. 

Ongeveer 1 op de 3 Nederlanders  

(36 procent) heeft beperkte gezondheids-

vaardigheden. Mensen met beperkte 

gezondheids-vaardigheden vormen een 

kwetsbare groep in de samenleving. Deze 

mensen vinden het vaak lastig om: 

–   Situaties in te schatten en oplossingen 

voor nu en in de toekomst te vinden. 

–   De juiste beslissingen of maatregelen 

op het juiste moment in de juiste 

volgorde te nemen. 

–   Gebruik te maken van hulpbronnen. 

Het gaat hierbij om het tijdig zoeken, 

vinden en gebruiken van goede 

informatie. Ook gaat het om het weten 

te benaderen van de ‘juiste’ naasten en 

zorgverleners.

–   Een goede relatie met de zorgverlener 

op te bouwen en te onderhouden, 

zelf een actieve partner te zijn in 

het zorgproces, veranderingen in de 

gezondheidstoestand te rapporteren, 

onderbouwde beslissingen te 

nemen en deze te bespreken met de 

zorgverlener. 

–   Zelf plannen te maken, op te stellen en 

uit te voeren op de korte termijn. 

–   Het eigen lichaam te monitoren: 

het monitoren van het verloop 

van de ziekte en het tijdig 

inzetten van de opgedane 

zelfmanagementvaardigheden.

‘In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen  
boven de 16 jaar laaggeletterd’
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Meer informatie

www.a-b-c.nu

www.gezondheidsvaardigheden.nl

www.huisarts-migrant.nl

www.lezenenschrijven.nl

www.pharos.nl 

www.zel.nl 

www.zorgvoorbeter.nl 

De handreiking Aandacht voor  

zelfmanagement én gezondheids- 

vaardigheden kun je downloaden op  

www.zorgvoorbeter.nl. Zoek op  

‘gezondheidsvaardigheden’. 

beweegmakelaar het maatje waarmee 

eerstelijns zorgverleners de doelgroep wil 

koppelen aan het juiste beweegaanbod 

in de wijk. In Schiedam houdt een 

gezondheidsvoorlichter van de gemeente 

spreekuur in de praktijk. 

Bovenstaande is slechts een greep uit wat 

elke praktijk oppakt. Elke praktijk heeft 

op zijn eigen manier een weg gevonden 

om de zorg voor deze doelgroep beter 

aan te laten sluiten bij de behoeften en 

kijkt vooruit hoe dit te continueren. Zo 

denken de zorgverleners in Kerkrade aan 

het starten van een patiëntenraad met 

laaggeletterden uit de praktijk, die ze met 

regelmaat willen raadplegen over hoe de 

praktijk de zorg en ondersteuning voor 

deze patiënten kan organiseren. 

De POH als spil 
Om met zoveel verschillende 

zorgverleners en disciplines aan de 

slag gaan met het thema beperkte 

gezondheidsvaardigheden is geen 

sinecure. In alle gezondheidscentra 

is de POH in de rol van projectleider 

de spil geweest, die voortdurend alle 

projectgroepleden betrok. Dat was vooral 

in het begin pionieren; vooral hoe je als 

projectleider de balans vindt tussen zelf 

actief zijn en andere projectgroepleden 

(met hun eigen discipline als achterban) 

acties laten oppakken. POH’ers gaven aan 

blij te zijn met de diverse stappen in de 

handreiking, die gaven hen structuur bij 

het opstarten van het proces.

Wat de praktijken het meeste opgeleverd 

heeft, is de samenwerking met nieuwe 

partners in de wijk. Gemeenten 

bijvoorbeeld, zijn op dit moment actief 

met de aanpak van laaggeletterdheid 

bij hun burgers. Door hierin samen op 

te trekken, versterk je elkaar en hebben 

zorgverleners hun patiënten ook iets te 

bieden, zoals een huisarts in een praktijk 

aangaf. En patiënten krijgen wat ze nodig 

hebben om zelf zorg te dragen voor hun 

gezondheid en gedrag. Daarbij draagt 

het verbeteren van de communicatieve 

vaardigheden van patiënten ook bij aan 

beter functioneren in de samenleving. 

Back-up
Wil je in jouw praktijk aan de slag 

met zelfmanagement en beperkte 

gezondheidsvaardigheden? ‘Bezint voor 

je begint’ is een belangrijk startpunt. 

Zorg bovendien dat je als POH in de rol 

van projectleider back-up krijgt. De vier 

projectleiders uit onze pilot gaven aan dat 

ze het op momenten best lastig vonden en 

niet goed wisten hoe verder te gaan. Het 

sparren met iemand die van een afstand 

mee kan kijken, bleek nuttig en nodig. 

Vraag binnen je praktijk ook collega’s 

die je kunnen helpen bij het organiseren 

van bijeenkomsten. Bij het zoeken 

naar nieuwe samenwerkingspartners 

kan het helpen om ondersteuning te 

vragen van de zorggroep of Regionale 

OndersteuningsStructuren (ROS’en) in 

de regio. Ook kenniscentra als Vilans en 

Pharos kunnen hierbij helpen. Ga ervan uit 

dat het investeren in zelfmanagement en 

beperkte gezondheidsvaardigheden een 

cultuurverandering is, die veel facetten 

van de praktijkvoering raakt en daarom 

veel tijd kost. 

Jeanny Engels en Jeroen Havers werken 

bij Vilans, Antoinet Smallegange werkt bij 

Zorgorganisatie Eerste Lijn. 

Tips voor begrijpelijke 
communicatie

Tijdens een gesprek
–   Normaliseer het probleem, omdat 

schaamte een rol kan spelen. Vraag 

bijvoorbeeld: ‘We weten dat veel 

mensen moeite hebben met het 

invullen van formulieren. Hoe is dat 

voor u?’;

–   Veronderstel geen basiskennis van 

het lichaam;

–   Wees alert op overschatting;

–   Maak korte zinnen en gebruik 

eenvoudige woorden;

–   Maak geen ‘uitstapjes’ in je verhaal;

–   Wees zo concreet mogelijk; vermijd 

jargon, abstracties en beeldspraak;

–   Sluit aan bij het taalgebruik van de 

patiënt;

–   Herhaal de belangrijkste punten 

uit het gesprek (en beperk die tot 

maximaal drie);

–   Gebruik de terugvraagmethode: ‘Ik 

heb een heleboel verteld. Wat gaat u 

thuis vertellen?’;

–   Gebruik ondersteunend 

voorlichtingsmateriaal (ook digitaal). 

Bij schriftelijke communicatie
–   Gebruik filmpjes of getekend 

voorlichtingsmateriaal;

–   Gebruik veel voorkomende 

woorden en korte, eenvoudige en 

actieve zinnen (B1-niveau). Het 

overgrote deel van de Nederlandse 

bevolking spreekt op dat niveau;

–   Beperk de hoeveelheid informatie 

tot maximaal drie belangrijke 

punten. Verwijs eventueel voor 

meer informatie door;

–   Een heldere opmaak en kopjes 

vergroten het begrip;

–   Gebruik alleen materialen die 

getest zijn of test deze zelf bij de 

patiënt (www.a-b-c.nu). Test tekst en 

afbeeldingen apart van elkaar.
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De eerste lijn

‘Huisartsenzorg is teamwork’
Wie doet wat in de eerste lijn? Maak kennis met verpleegkundig 
specialist Nathalie van Elck (47), werkzaam bij Gezondheidscentrum 
Batau in Nieuwegein en huisartsenpost Gelderse Vallei in Ede en 
bestuurslid van beroepsvereniging V&VN VS.

Tekst | Annemarie Vestering

2 jaar geleden studeerde je af. Waar ben 
je opgeleid?
‘Aan de Hogeschool Utrecht volgde ik 

de master Advanced Nursing Practice. 

Ik kreeg er een dag in de week theorie 

en werkte daarnaast 4 dagen per week 

bij een huisartsenpraktijk in Renkum 

om het specialisme in de praktijk te 

leren. De opleiding was pittig; veel 

korte praktijkopdrachten en het 

schrijven van de masterthese was 

arbeidsintensief. Voor deze opleiding 

was ik praktijkverpleegkundige, POH en 

doktersassistent; ik ken de eerste lijn dus 

van haver tot gort.’ 

Waarom koos je voor de 
huisartsengeneeskunde?
‘Het is een generalistisch specialisme. 

Die breedte en de continuïteit vind 

ik mooi; je begeleidt mensen met 

allerhande kwalen van wieg tot graf. 

Daarbij is de eerste lijn juist nu interessant 

en uitdagend. Huisartsen zeggen 

dat het vak steeds zwaarder wordt. 

Vooral op de huisartsenpost zie ik hoe 

professionals uit de eerste lijn ze kunnen 

ontlasten. De tijd van een huisarts met 

één doktersassistente ligt achter ons; 

huisartsenzorg is teamwork geworden.’ 

Wat doet een verpleegkundig specialist 
in de huisartsenpraktijk?
‘De ongeveer 300 verpleegkundig 

specialisten in de huisartsenzorg worden 

op verschillende manieren ingezet. 

Over het algemeen zien ze een breed 

scala aan klachten, meestal aan het 

bewegingsapparaat, keel, neus, oren 

en ogen. Meestal geen neurologische 

aandoeningen, cardiologie en baby’s… 

Wat we doen hangt ook af van onze 

achtergrond. Kom je van de afdeling 

dermatologie, dan zie je waarschijnlijk 

vaker de patiënten met huidklachten.’  

Doen verpleegkundig specialisten aan 
onderzoek?
‘Ik ben betrokken bij een onderzoek vanuit 

ziekenhuis Gelderse Vallei over Advanced 

Care Planning in de hele keten. Dit is 

opgezet vanuit intensive care en gaat over 

de samenwerking tussen de eerste lijn en 

het ziekenhuis. We hebben gezamenlijk 

een formulier ontwikkeld en onderzoeken 

of de wens om een vrijwillig levenseinde 

vaker wordt ingewilligd als dat is ingevuld. 

Het onderzoek wordt gefinancierd door 

Gelderse Vallei, ik doe het in eigen tijd. 

Onderzoek in de eerste lijn is belangrijk, 

maar er is helaas geen budget voor. Ik wil 

graag promotieonderzoek doen, maar dat 

is dus lastig.’ 

Zit er een overlap in de werkzaamheden 
van de POH en de verpleegkundig 
specialist? 
‘Het werkterrein van alle zorgprofessionals 

in de eerste lijn overlapt hier en daar. Maar 

verpleegkundig specialisten zien een heel 

andere categorie patiënten dan de POH. 

Bovendien zitten wij voor de diagnose en 

stellen deze; de POH begeleidt de patiënt 

daarna.

Ik begrijp de achtergrond van deze vraag. 

Er is veel onrust over de herijking van 

de taken van de praktijkondersteuner 

en de (praktijk)verpleegkundige. Ook 

voor anderen in het eerstelijns team is 

het onzeker wat dat gaat betekenen. 

Maar ik zie geen reden tot bezorgdheid. 

POH’ers zijn niet meer weg te denken in 

de huisartsenpraktijk. Er is steeds meer 

behoefte aan, want de populatie van 

patiënten in de chronische zorg groeit. Er 

is zoveel werk voor ons allemaal.’

Wat vind je van de Wet BIG II?
‘Het onderscheid dat in dit wetsvoorstel 

wordt gemaakt, is onnatuurlijk en doet 

veel ervaren collega’s te kort. Dat het 

bestuur van V&VN is afgetreden vind 

ik een verstandig en moedig besluit. 

Begrijp me niet verkeerd, ze hebben 

enorm veel voor de vereniging gedaan. 

Ik denk dat het vooral het moment is om 

als verpleegkundige beroepsgroep de 

krachten te bundelen en samen sterk te 

staan.’  
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Hulp gevraagd bij benaderen ouders   
die in 2017 een kind door suïcide verloren
113 Zelfmoordpreventie is dé nationale 

organisatie voor zelfmoordpreventie in 

Nederland. De stichting werd tien jaar 

geleden opgericht door psychiater Jan 

Mokkenstorm, die ervan overtuigd was 

dat het aantal suïcides in Nederland 

drastisch omlaag gebracht kan worden 

door meer bewustwording, kennis 

en samenwerking rondom mensen 

die eenzaam en radeloos zijn. Per dag 

overlijden vijf mensen door zelfmoord. 

Mensen die aan zelfmoord denken kunnen 

anoniem en 24 uur per dag terecht bij de 

crisislijn van 113, per telefoon via 0900-

0113 of de chat www.113.nl. Speciaal 

getrainde vrijwilligers en stagiairs staan 

hen te woord, ondersteund door een 

team van psychologen. Ook hulpverleners 

kunnen contact opnemen voor advies. Kijk 

voor meer informatie op www.113.nl/zorg.

 

Landelijk onderzoek
113 Zelfmoordpreventie doet daarnaast 

wetenschappelijk onderzoek. Voor een 

landelijk onderzoek naar zelfdoding onder 

jongeren tot 20 jaar is de organisatie 

op zoek naar ouders die in 2017 een 

kind verloren door suïcide. In dat jaar 

overleden 81 jongeren, ruim 30 meer 

dan het jaar ervoor. Het onderzoek 

wordt uitgevoerd in opdracht van het 

ministerie van VWS en bestaat uit diepte-

interviews met ouders, broers en zussen, 

vrienden, hulpverleners en docenten 

van de jongeren. Het doel is om door 

breder inzicht in de context van de 

suïcides, betere preventie te organiseren. 

Wil jij 113 helpen bij het benaderen 

van ouders? Je kunt ouders die in 2017 

een kind jonger dan 20 jaar verloren, 

wijzen op het onderzoek www.113.nl/

jongeren-en-suicide. Meer informatie 

krijg je van Anne Roos, kwartiermaker 

onderzoek, bereikbaar via 020 - 240 88 81 

of onderzoek@113.nl. 

Signaleringskaart Kwetsbare Ouderen
Vallen, een onverzorgd uiterlijk, afspraken vergeten… Natuurlijk, 
dat kan allemaal wel eens voorkomen bij ouderen. Maar wanneer 
wordt een gedragsverandering zorgelijk en is het tijd om hulp in te 
schakelen? De Signaleringskaart Kwetsbare Ouderen, ontwikkeld door 
POH-ouderenzorg Petra de Witte (43), biedt uitkomst.

Nederland vergrijst. Er zijn niet alleen 

steeds meer ouderen, ze blijven ook 

tot op hogere leeftijd thuis wonen. 

Hoe organiseren we voor hen goede 

zorg en een goed vangnet? Met de 

Signaleringskaart Kwetsbare Ouderen 

draagt POH-ouderen Petra Witte uit 

Veenendaal bij aan een oplossing.

Duidelijke pictogrammen
Op deze kaart op A5-formaat staan 

duidelijke pictogrammen van klachten 

of kwalen, met – op de achterzijde – de 

regionale zorgverleners, waarbij de oudere 

voor de betreffende klachten of kwalen 

terecht kan. Zo staan bij het pictogram 

voor ‘vallen’ de contactgegevens van de 

fysiotherapeut, en bij het pictogram voor 

‘medicijnen vergeten’ de contactgegevens 

van de plaatselijke apotheek.

Zelf de regie houden
De signaleringskaart is een hulpmiddel 

om ouderen zou lang mogelijk de 

regie te laten houden over hun 

gezondheid en de samenwerking met 

zorgverleners te verbeteren. De kaart 

kan worden verspreid aan ouderen en 

hun naasten via huisartsenpraktijken en 

gezondheidscentra. Op de achterzijde 

kunnen zij zelf de contactgegevens van 

regionale zorgverleners laten vermelden 

door de drukker, met wie ook de 

afwerking (papiersoort, etcetera) kan 

worden afgestemd. 

Dagje ouder
Petra de Witte: ‘In de afgelopen jaren viel 

het me op dat de zin‘Ik word nu eenmaal 

een dagje ouder’ door oudere patiënten 

vaak gebruikt wordt als verklaring voor 

klachten en dat daarin wordt berust. 

Terwijl er vaak iets aan de klachten te 

doen valt als ouderen er tijdig mee naar 

de juiste zorgverlener gaan. Maar dan 

moeten de ouderen of hun naasten 

-zij zijn vaak de eersten die de signalen 

oppikken- wél weten waar ze precies op 

moeten letten.’ 

Downloaden?
Op www.petradewittevaneck.nl kun je 

tegen een kleine vergoeding het format 

van de Signaleringskaart Kwetsbare 

Ouderen downloaden. Je kunt daarin zelf 

de contactgegevens van de zorgverleners 

in jouw regio invullen, voor je de kaart laat 

drukken. 
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NVvPO en Arts en Leefstijl gaan samenwerken

‘We gaan kennis en ervaring  
delen op het gebied van leefstijl’
Als het aan de Vereniging Arts en Leefstijl ligt, verwijzen we patiënten 
met chronische klachten in de eerste plaats naar de groenteboer en 
de sportschool, in plaats van naar de apotheek. Een interview met 
grondlegger Tamara de Weijer over leefstijl als medicijn én de nieuwe 
samenwerking tussen haar vereniging en de NVvPO. 

Tekst | Annemarie Vestering

Tamara de Weijer (38) is druk. Als 

waarnemend huisarts werkt ze twee 

dagen per week in een huisartsenpraktijk. 

Daarnaast zet ze zich twee dagen per week 

in voor haar Vereniging Arts en Leefstijl. In 

de werkdag die overblijft, werkt ze aan een 

handboek leefstijlgeneeskunde, schrijft 

ze kookboeken en geeft ze lezingen over 

voeding en leefstijl; sinds zeven jaar haar 

grote passie. 

Waar komt jouw belangstelling voor 
voeding en leefstijl vandaan?
‘Na de geboorte van mijn oudste dochter 

was ik zo’n 20 kilo zwaarder dan nu. Ik was 

in de tien jaar daarvoor ook al wat te zwaar 

en had vrijwel alle diëten geprobeerd, 

maar viel steeds na twee weken terug 

in mijn oude eetpatroon.  Een bevriend 

huisarts, die veel bezig was met voeding, 

vertelde me toen dat zij op mediterrane 

wijze was gaan eten – veel groente, noten, 

vette vis, granen – en raadde me aan om 

dat eens te proberen. Dat lukte wel: mijn 

zwangerschapskilo’s (en zelfs meer) raakte 

ik kwijt en belangrijker: ik voelde me fitter 

en had geen last meer van mijn prikkelbare 

darm; een chronische klacht waarvan de 

huisarts en de internist hadden gezegd dat 

ik er maar mee moest leren leven.’

Wat is Arts en Leefstijl?
‘Arts en Leefstijl is een vereniging met 

1400 leden. Een derde bestaat uit 

huisartsen, een derde deel uit artsen 

in opleiding en een derde deel uit 

overige zorgprofessionals, zoals POH’ers, 

POH’ers-jeugd, fysiotherapeuten, 

tandartsen, apothekers, etc. We 

willen zorgprofessionals rond de 

patiënt met elkaar verbinden. Het 

doel van de vereniging is om kennis 

en vaardigheden op het gebied van 

voeding en leefstijl te vergroten en 

– zorgprofessionaloverstijgend – te 

implementeren in de praktijk. Dat 

gebeurt middels bewustmaking, 

scholing, lobbyen en bijvoorbeeld 

bijdragen aan het nieuwe curriculum van 

de studie Geneeskunde.’ 

Misschien een stomme vraag, maar wat 
is dat precies, een gezonde leefstijl?
‘Nou, dat is geen stomme vraag hoor. 

Zelfs de wetenschap is hier niet over uit. 

Op het gebied van beweging, slapen, 

stress en alcohol is het allemaal niet 

zo ingewikkeld, maar voeding, dat 

is het struikelblok. We weten dat we 

meer groente, fruit, volkoren granen, 

noten, zaden, vette vis en olijfolie 

moeten eten en minder toegevoegde 

suikers en zout. Gesteggeld wordt er 

over de hoeveelheden. De Richtlijnen 

goede voeding (Gezondheidsraad) en 

de Schijf van Vijf (Voedingscentrum) 

zijn behoorlijk streng en vooral voor 

gezonden die gezond willen blijven. Wij 

zien mensen die ziek zijn. We verlaten 

ons vooral op de Gezondheidspiramide 

(PuurGezond) en werken veel samen 

met diëtisten, want one size fits all gaat 

hier helaas niet op.’ 

Gecombineerde 
leefstijlinterventies

Per 1 januari 2019 zit de ‘erkende 

gecombineerde leefstijlinterventie’ 

(GLI) in de basisverzekering. Op dit 

moment zijn er drie erkende GLI’s. 

Zorgverzekeraars bepalen zelf  

welke GLI zij vergoeden.  

www.loketgezondleven.nl en  

www.artsenleefstijl.nl/gli.  

‘Juist de POH ziet veel  
leefstijlgerelateerde aandoeningen’
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Hoe kan de POH voeding en leefstijl 
implementeren in de praktijk?
‘Signaleren bij welke aandoeningen – en 

dat zijn er veel tijdens het spreekuur 

van de POH – voeding en leefstijl een 

rol spelen. Vervolgens kan de POH de 

betreffende patiënten proberen te 

motiveren om zelfstandig verbeteringen 

aan te brengen, met behulp van kennis 

en hulpmiddelen, zoals diëtistenboeken, 

of het Leefstijlroer (zie inzetje). Indien 

nodig kan hij of zij de patiënt in overleg 

met de huisarts doorverwijzen naar een 

zorgprofessional zoals een diëtist, een 

fysiotherapeut of een leefstijlcoach, 

een zorgprogramma (zoals Keer 

Diabetes 2 Om) of een gecombineerde 

leefstijlinterventie (zie inzetje). De POH 

kan tijdens zo’n traject ondersteunen 

en indien mogelijk de medicatie 

verminderen. Daarna kan hij of zij nazorg 

bieden.’ 

Best lastig, met patiënten in gesprek 
gaan over voeding en leefstijl. Hoe doe 
je dat? 
‘Mijn ervaring is dat patiënten vaak 

heel graag aan de slag willen met het 

verbeteren van hun voedingspatroon en 

hun leefstijl. Het punt is dat ze niet weten 

hoe ze dat moeten aanpakken. Belangrijk 

is: wanneer zijn mensen ontvankelijk voor 

dit onderwerp en snijd je dit aan? Dat 

moment moet goed zijn. Patiënten willen 

het er bijvoorbeeld vaak wel over hebben 

als ze een klacht of aandoening hebben, 

veel ziektelast ervaren of veel medicijnen 

gebruiken. Bij diabetespatiënten is de start 

van de ziekte ook een goed moment. 

Als je vertelt over de mogelijke gevolgen 

van de ziekte en uitlegt waarom medicijnen 

bij diabetes geen geneesmiddel zijn, 

blijken veel patiënten gemotiveerd om het 

probleem bij de bron aan te pakken. Bij 

standaardcontroles van diabetespatiënten 

biedt het moment waarop meer medicatie 

of insuline moet worden voorgeschreven 

overigens ook een goede ingang om 

voeding en leefstijl ter sprake te brengen.’

Arts en leefstijl en de NVvPO zijn een 
samenwerking aangegaan. Wat kunnen 
de lezers daarvan verwachten?
‘We gaan kennis en ervaring delen op 

het gebied van leefstijl. Wat de POH’ers 

concreet kunnen verwachten? Een 

gereduceerd lidmaatschap voor Arts en 

Leefstijl, livestreams van Arts en Leefstijl 

op de Facebookpagina van de NVvPO, een 

fikse korting op de toegangsprijs van ons 

jaarlijkse congres, korting op nascholingen 

van Arts en Leefstijl, een maandelijkse 

gepersonaliseerde nieuwsbrief met 

weetjes en recepten, toegang tot onze 

community, de laatste wetenschappelijke 

kennis over lifestyle en een stem in de 

gezamenlijke lobby naar onder andere 

zorgverzekeraars, het ministerie van VWS, 

en RIVM.’ 

Je hebt al veel bereikt op je 38e. Welke 
dromen en doelen heb je nog meer voor 
ogen?
‘Ik droom van een eigen 

huisartsenpraktijk, gecombineerd met een 

leefstijlkliniek/ leefstijlpoli. Op de kortere 

termijn wil ik graag meer verbinding 

zoeken met internationale partijen die 

bezig zijn met onderzoek naar voeding en 

leefstijl, zoals de Harvard Medical School 

of Lifestyle in Boston. Er gebeurt veel op 

dit gebied en het is zonde om steeds zelf 

het wiel te moeten uitvinden.’ 

Wat doe je zelf om gezond te blijven? 
‘Ik probeer vooral zo gezond mogelijk te 

eten. En ik vlieg natuurlijk ook wel eens 

uit de bocht, maar mediterraan eten gaat 

me over het algemeen al zeven jaar goed 

af. Als het gaat om beweging… Helaas 

heeft het sport-gen in mijn familie mij 

overgeslagen. Ik pak wel zoveel mogelijk 

de fiets in plaats van de auto en de trap 

in plaats van de roltrap… Ons kantoor is 

overigens op de zesde etage, dus zo kom 

ik net aan voldoende beweging. Maar ik 

hoop nog eens een sport te vinden waar 

ik enthousiast van word. Als de kinderen 

dan wat ouder zijn en ik wat meer tijd voor 

mezelf heb, komt het met die beweging 

ook helemaal goed.’ 

Handige hulpmiddelen 
voor de patiënt

–   Het leefstijlroer. Een gespreksmodel 

op A4-formaat met handvatten om 

de juiste koers te bepalen voor een 

gezonde leefstijl.  

www.artsenleefstijl.nl/leefstijlroer.

–   Van dit boek ga je beter slapen. 

Catelijne Elzes en Deborah Freriks.

–  www.artsenleefstijl.nl/boeken

–   Beweegcirkel van het 

Kenniscentrum Sport, ingestoken 

bij deze ‘de POH’

‘Patiënten willen vaak graag aan de slag met het verbeteren  
van hun leefstijl. Het punt is dat ze niet weten hoe.’

Meer weten over  
voeding en leefstijl? 

www.artsenleefstijl.nl 

www.puurgezond.nl 

www.thuisarts.nl 

www.langerhans.nl  

(in geval van diabetes)



De professionaliserings-
paradox

Column
Oscar Aberson

Nu de POH-ggz niet meer weg te denken 

is uit de huisartsenpraktijk en een 

doorslaand succes blijkt, komt ook de 

professionalisering om de hoek kijken. In de 

afgelopen jaren zijn er al twee handboeken 

verschenen waarin wordt beschreven welke 

behandeltechnieken de POH-ggz tot zijn 

beschikking moet hebben. Werkgroepen 

worden in het leven geroepen om te 

beschrijven wat de POH-ggz eigenlijk doet 

en welke rol of functie hij of zij zou moeten 

hebben. Ondertussen wordt hard gewerkt 

aan een beroepsprofiel.

Kwaliteitsmodellen
Het doet mij denken aan een eerdere 

ontwikkeling in mijn carrière in de 

GGZ. Eind jaren 90 nam de GGZ 

een enorme vlucht. De vraag naar 

geestelijke gezondheidszorg nam 

sterk toe, terwijl de GGZ dringend aan 

vernieuwing toe was. De psychiatrie 

en de Riaggs schoven in elkaar en 

dat betekende nieuwe protocollen 

en nieuwe behandelmethoden. 

Burgers werden veeleisender en ook 

de overheid begon zich te bemoeien 

met de hoe de zorg verbeterd moest 

worden. Er kwamen kwaliteitsmodellen 

die goede zorg moesten waarborgen 

en professionele statuten die de 

verschillende beroepsgroepen van 

elkaar moesten onderscheiden, want 

in de jaren 70 en 80 liepen de taken 

van psychiaters, psychotherapeuten en 

sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen 

nogal door elkaar. En dan waren er nog 

de managers, die hun intrede deden in de 

zorginstellingen, hun modellen loslieten 

op de zorg en bepaalden wie wat deed. 

Minder bewegingsvrijheid
Giel Hutschemaekers, een onderzoeker 

van het Trimbosinstituut, observeerde 

deze ontwikkelingen eens rustig en 

constateerde dat er sprake was van een 

professionaliseringsparadox. Door het 

steeds nauwkeuriger omschrijven van 

wat je als professional deed, raakte je 

steeds meer bewegingsvrijheid kwijt. 

De autonomie van de hulpverlener 

verdween langzaam onder een dikke laag 

protocollen en statuten. 

Uit de mottenballen
Langzaam is het besef gekomen dat we 

toen een verkeerde weg ingeslagen zijn. 

Maar gaan we nu niet weer dezelfde 

richting op met de POH-ggz? De POH-ggz 

is een wat ongedefinieerde functie die 

door verschillende professionals wordt 

uitgevoerd. Maar juist die verschillende 

achtergronden maakt de functie zo 

aantrekkelijk voor huisartsenpraktijken, 

omdat elke praktijk zijn eigen specifieke 

doelgroepen bedient en zijn eigen 

specifieke wijk. Laten we daarom Giel 

Hutschemaekers weer eens uit de 

mottenballen halen en nadenken over hoe 

we eenzelfde valkuil als destijds kunnen 

voorkomen.  

Reageren op deze column? 

Mail naar redactie@nvvpo.nl

Oscar Aberson is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en relatie-/systeemtherapeut. 

Hij werkt als POH-ggz bij een huisartsenpraktijk in Amsterdam. 

‘Door het steeds nauwkeuriger omschrijven 
van wat je als professional deed, raakte je 
steeds meer bewegingsvrijheid kwijt’
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Spirometrie, (ver) voorbij de valkuilen

Een complimenteuze longarts
Omdat het niet helemaal lekker gaat met COPD-patiënt mijnheer Peters neemt de POH een 
longfunctieonderzoek af, dat voldoende reden geeft hem door te verwijzen naar de longarts. De kwaliteit 
van deze spirometrie blijft niet onopgemerkt. 

Tekst | Jan-Willem van den Bos 

Mijnheer Peters (74 jaar, lengte 187 cm, 

gewicht 99 kg, BMI 28,5) komt bij de POH 

voor zijn jaarlijkse controle afspraak. De 

POH kent hem als een gedreven man, die 

altijd bezig is. Een aantal jaren terug is 

COPD met een matige luchtwegobstructie 

geconstateerd (passend bij zijn rook-

verleden, 32 pack years, een productieve 

hoest (met name in de ochtend) en wat 

kortademigheid tijdens inspanning. In de 

afgelopen vijf jaar heeft hij geen longaanval 

doorgemaakt en qua luchtweg-medicatie 

gebruikt hij  éénmaal daags ’s-ochtends 

twee inhalaties van een LAMA/LABA-

combinatie. So far, so good, zou je zeggen. 

Hij laat echter aan de POH weten dat 

het eigenlijk al een aantal maanden niet 

lekker gaat. Hij is sneller kortademig, zou 

veel meer moeten rusten, maar heeft het 

altijd druk en is eigenlijk constant moe. 

Bij controle blijkt de inhalatietechniek 

voldoende te zijn en geeft hij aan 

echt iedere ochtend zijn medicatie te 

gebruiken. Zijn CCQ score komt uit 

op 2,7 en op de MRC scoort hij een 2 

(vorig jaar CCQ 1,4 en MRC 1). De POH 

besluit om een longfunctie voor en na 

luchtwegverwijding af te nemen.

Hoe beoordeel jij de uitvoering? 
De longfunctie is mijns inziens technisch 

goed afgenomen. De pogingen zijn goed 

uitgevoerd (snelle stijging in de FV-curve, 

een ‘piek’, geen hoest, een expiratoir 

plateau in de VT-curve en weer goed 
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teruggeademd tot het punt van maximale 

inademing). De flow-volume-curve heeft 

een concave-vorm, wat past bij een 

obstructieve stoornis, maar wat opvalt is 

de relatief normale curve aan het begin 

van de expiratie en de snel inzakkende 

curve. Dit betekent dat de luchtstroom in 

de kleinere luchtwegen gestoord enorm 

verlaagd is. De POH vindt de curve wel wat 

weg hebben van een kerktoren.

Hoe beoordeel jij de herhaalbaarheid?
De herhaalbaarheid was goed, want 

het verschil – na drie technisch goed 

uitgevoerde blaaspogingen – bedraagt 

tussen de twee beste FEV1’s en FVC’s niet 

meer dan 150 ml. 

En, hoe zou jij de spirometrie inhoudelijk 
willen beoordelen volgens het RROE-
model? (Reversibiliteit, Restrictie, 
Obstructie, Ernst obstructie)? 
Een matig obstructieve longfunctie (FEV1/

FVC: z-score van –2,7, FEV1%pred 58) 

zonder reversibiliteit. Een restrictieve 

longfunctie kan worden uitgesloten omdat 

de FVC een z-score laat zien van -1,1 (t.o.v. 

de grootste FVC). 

Hoe nu verder?
Het valt de POH op dat ook dit jaar weer 

de FEV1 met veel meer dan zo’n 35 ml 

is afgenomen (normale fysiologische 

achteruitgang). In de afgelopen vijf jaar 

bedraagt de afname nu zo’n 500 ml en ten 

opzichte van afgelopen jaar ruim 200 ml. 

Omdat mijnheer Peters ook aangeeft dat 

het de laatste tijd niet echt lekker gaat, 

overlegt zij met de huisarts. Beiden zijn het 

er snel over eens dat de expertise van de 

longarts gewenst is.

De conclusie van de longarts is dat er 

sprake is van COPD, ernst B2 (volgens 

het GOLD- model), een wat verhoogde 

totale longcapaciteit (TLC) en een 

zeer sterk gedaalde diffusiecapaciteit. 

Dit laatste verklaart waarschijnlijk de 

verminderde inspanningstolerantie, want 

de zuurstofopname is sterk belemmerd. 

Het is leuk om te lezen dat de longarts 

een compliment over de uitvoering van 

de spirometrie in de correspondentie 

had opgenomen. Ze schrijft dat de spiro 

van grote klasse was. Mijnheer Peters 

gaat een longrevalidatietraject in, met 

als voornaamste doel zijn grenzen qua 

belasting aan te voelen. Inmiddels is hij 

terug verwezen en komt hij wat vaker voor 

controle naar de POH. 

Heb je een vraag, wil je een casus bespreken 

of heb je suggesties voor onderwerpen? Mail 

dan naar spiroabc@gmail.com. Referenties bij 

dit artikel zijn bij de auteur op te vragen.

De auteur, van huis uit longfunctielaborant, 

is sinds 2007 werkzaam als Health Care 

Consultant Respiratoir bij Boehringer 

Ingelheim (www.facebook.com/

medclassnascholingen).

Index Base %Voorsp. Zscr Post1 %Voorsp. %Chg Zscr [Min. Voorsp. Max.]

FEV1 1,98 l 58% -2,4 1,98 l 58% 0% -2,4 2,41 l 3,41 l 4,34 l

FVC 3,74 l 81% -1,1 3,65 l 79% -2% -1,3 3,37 l 4,6 l 5,85 l

FEV1/FVC 53% -2,7 54% 2% -2,5 61% 75% 87%

PEF 9,18 l/s 8,76 l/s -5%

Samenvatting van alle geforceerde tests

FEV1 FVC PEF FEV1/FVC Kwaliteit

Base 1,98 3,46 8,16 57% Goed geblazen

Base 1,87 3,61 7,87 52% Goed geblazen

Base 1,98 3,74 9,18 53% Goed geblazen

Base+ 1,98 3,74 9,18 -

ATS/ERS-criteria [2005]: Er is aan de criteria voldaan.

Post 1,97 3,40 5,63 58% Goed geblazen

Post 1,98 3,59 8,76 57% Goed geblazen

Post 1,97 3,65 8,05 54% Goed geblazen

Post+ 1,98 3,65 8,76 -

ATS/ERS-criteria [2005]: Er is aan de criteria voldaan.
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Hoe je als POH het verschil kunt maken…

Goede mondzorg  
voor kwetsbare ouderen
Slechte mondzorg bij ouderen kan veel problemen veroorzaken. Toch 
komt het steeds meer voor, nu ouderen langer thuis bijven wonen. 
DMNV! wil dat zorgprofessionals structureel gaan samenwerken om de 
mondzorg bij thuiswonende ouderen te verbeteren en heeft daarvoor 
een praktisch voorstel.

Tekst | Maaike Veenvliet

De gevolgen van slechte mondgezondheid 

zijn ernstig, zeker voor kwetsbare ouderen. 

Naast pijn, kauw- en slikproblemen en 

infecties in de mond kan een slechte 

mondzorg een negatieve invloed hebben 

op de algehele gezondheid en het welzijn. 

Ondervoeding bijvoorbeeld, maar ook 

longontsteking, hart- en vaatziekten en 

een slecht instelbare bloedsuikerspiegel 

bij diabetes. Een slecht verzorgd gebit 

kan bovendien problemen geven in het 

sociale contact. (Tandarts-geriatrie Claar 

Wierink in het Nederlands Tijdschrift voor 

Tandheelkunde, november 2016). Toch 

komt het bij kwetsbare ouderen veel voor; 

uit onderzoek van Albert Hoeksema (2016) 

en Gert-Jan van der Putten (2011) blijkt dat 

bij 80 procent van de ouderen die al dan 

niet tijdelijk worden opgenomen in een 

verpleeghuis er sprake is van een slechte 

mondgezondheid. Ook blijken ouderen 

steeds minder vaak de tandartspraktijk te 

bezoeken.  

Mondzorg tijdens consult 
Nu kwetsbare ouderen – met de nodige 

ondersteuning – langer thuis blijven 

wonen, zal het aantal patiënten uit deze 

doelgroep dat een huisartsenpraktijk 

of gezondheidscentrum bezoekt, 

sterk toenemen. Uit onderzoek van 

NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn blijkt 

dat 70-jarigen gemiddeld 10 tot 14 

keer per jaar de huisartsenpraktijk/

gezondheidscentrum bezoeken. Het is van 

belang dat eerstelijns professionals daarbij 

ook alert zijn op de mondgezondheid.

Als POH en POH-ouderen ben je een 

van die zorgprofessionals die kwetsbare 

ouderen regelmatig zien. In de 

onderstaande voorbeelden lees je hoe 

je tijdens een consult aandacht kunt 

besteden aan mondzorg. 

Diabetes

Bij het doornemen van de leefregels met 

een diabetespatiënt, kun je ook aandacht 

besteden aan de mondverzorging. We 

weten dat mensen met diabetes vaker 

problemen hebben met hun tanden 

en tandvlees. Ze zijn gevoeliger voor 

ontstekingen in de mond. De genezing 

van ontstoken tandvlees verloopt bij hen 

vaak minder goed. Bovendien kunnen 

ontstekingen in de mond leiden tot 

complicaties in de algehele gezondheid.

Ook hier begint het met bewustwording: 

de patiënt moet zich realiseren dat er 

een relatie bestaat tussen diabetes en 

de mondgezondheid. De POH moet 

zich realiseren dat hij of zij een rol heeft 

bij het signaleren – in de mond kijken 

De Mond Niet Vergeten! 

Stichting De Mond Niet Vergeten! 

(DMNV!) – met als deelnemers V&VN, 

KNMT, NVM-mondhygiënisten, ONT 

en ANT – zet zich in voor goede 

mondzorg voor kwetsbare ouderen 

in de thuissituatie. In de periode 2018 

- 2019 is het doel ‘100.000 monden 

gezonder!’, dat mede mogelijk 

gemaakt wordt door VWS.

DMNV! heeft een aanpak ontwikkeld 

om multidisciplinair en samen met 

ouderen goede mondgezondheid van 

thuiswonende kwetsbare ouderen 

te bevorderen. Doel is dat thuiszorg, 

huisarts- en mondzorgpraktijk zich 

daarvoor inzetten, en dat zij hiervoor 

samenwerken met elkaar en lokale 

ketenpartners. Kijk voor meer 

informatie over DMNV! en mondzorg 

op www.demondnietvergeten.nl.

‘Ontstekingen in de mond kunnen leiden  
tot complicaties in de algehele gezondheid’
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van de patiënt – en het verbinden met 

andere zorgprofessionals wanneer dat 

nodig is. Je kunt daarvoor eventueel het 

screenings- en verwijsinstrument van 

DMNV! gebruiken. 

Polyfarmacie

Een eenvoudige leidraad is, dat wanneer 

een patiënt vier verschillende medicijnen 

slikt, en het ANTI-middelen betreft 

(antibiotica, antidepressiva, antistolling 

en dergelijke) de kans groot is dat de 

bijwerking van deze medicijnen een 

droge mond veroorzaken. De gevolgen 

van een droge mond zijn groot. Een 

droge mond kan onder andere leiden tot 

een verminderde of zelfs vieze smaak. 

Daarnaast kan het problemen opleveren 

met kauwen, slikken, spreken en slapen. 

Bovendien is de kans op tandbederf, 

tandslijtage en slijmvliesontstekingen 

vergroot. En dat kan leiden tot nieuwe 

gezondheidsklachten, die veelal niet 

in verband worden gebracht met de 

mondgezondheid. 

Klachten door een droge mond zijn vaak 

wel goed te behandelen en te verzorgen. 

Daar kan de patiënt (en eventueel de 

mantelzorger) zelf een belangrijke 

rol in spelen. En bij een toegenomen 

kwetsbaarheid van de oudere kan de 

wijkverpleging daarbij hulp bieden. 

Op die manier kan verergering worden 

voorkomen. Een handig hulpmiddel bij 

de zorg voor de droge mond, is onze 

Mondzorg app met achtergrondinformatie 

en een praktische stap-voor-stap 

methode. 

De rol van de POH
De POH kan de patiënt en de mantelzorg 

informeren over het belang van goede 

mondgezondheid. Wanneer nodig 

kan de POH de collega’s uit andere 

discipline inschakelen: de wijkverpleging, 

wanneer het gaat om ondersteuning 

bij de mondverzorging thuis en de 

mondhygiënist wanneer het gaat om het 

schoonmaken en het periodiek volgen 

van de mondgezondheid. Wanneer er een 

oordeel gegeven moet worden over de 

mond dan is het belangrijk dat – uiteraard 

na overleg met de patiënt – met de 

tandarts wordt overlegd, om te bepalen 

2018 2030 2040

Aantal ouderen van 75 plus 1,3 miljoen 2,1 miljoen 2,5 miljoen

Waarvan thuiswonend 1.196.000 (92%) 2.006.000 (95%)  

Aantal kwetsbare ouderen 75 plus 700.000 1 miljoen  

Waarvan thuiswonend 395.000 662.000  

Bron: Ouderenmonitor 2018
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of een behandeling noodzakelijk is, wat 

het behandelplan inhoudt en hoe de 

verschillende disciplines daaraan hun 

bijdrage kunnen leveren. 

Keten voor goede mondzorg
De POH vormt een belangrijke schakel in 

de zorg en behandeling van kwetsbare 

ouderen in de thuissituatie. Die schakel 

kan zich verder versterken, door samen 

met de andere zorgprofessionals de keten 

voor goede mondzorg in de thuissituatie 

vorm te geven. Een praktische uitwerking 

zou er als volgt uit kunnen zien:

De POH: 

–  heeft regelmatig contact met 

kwetsbare groepen en besteedt 

aandacht aan mondzorg, in elk geval 

bij patiënten met;

 – diabetes

 – de ziekte van Parkinson

 – hartfalen

 – een doorgemaakt CVA

 – longaandoeningen

 – in geval van polyfarmacie

–  doet aan casefinding (nieuwe 

patiënt in de praktijk, bij nieuwe 

diagnose voor een patiënt), gebruikt 

daarbij eventueel het screenings- en 

verwijsinstrument van DMNV! en 

vervolgt de uitkomsten;

 –  verwijst naar mondzorgverlener bij 

problemen

 –  verwijst naar mondzorgverlener als 

oudere langer dan een jaar niet naar 

de tandarts is geweest

 –  verwijst naar de wijkverpleging/

thuiszorg bij onvoldoende zelfzorg

 –  bespreekt de bijzonderheden 

in het team met huisarts, 

doktersassistent(e) en/of 

praktijkverpleegkundige;

 –  zorgt voor een follow-up, door de 

voortgang bij het volgende bezoek 

van de patiënt te bespreken en 

bij geen opvolging opnieuw te 

screenen en te verwijzen. 

Maaike Veenvliet is als implementatie-expert 

verbonden aan stichting DMNV! 

Wat kom jij tegen  
in de praktijk?

We zijn benieuwd welke vraagstukken 

op het gebied van mondzorg 

bij kwetsbare ouderen POH’ers 

tegenkomen in de praktijk. Is er 

behoefte aan kennis? Zou het 

helpen om de sociale kaart rondom 

mondzorg wat te verkennen, is 

het handig om ‘lijntjes’ te leggen, 

informatie te ontsluiten, vaardigheden 

te oefenen? Kunnen we je hierbij 

ondersteunen? Deel je ideeën  

door een mailtje te sturen naar  

contact@demondnietvergeten.nl.

Screeningsinstrument en Mondzorg app

DMNV! stelt handige hulpmiddelen ter beschikking, zoals een screenings- en 

verwijsformulier, het Poetsboek en de Mondzorg app ofwel de Swipeguide. De 

Swipeguide is een instructie-app voor de ondersteuning van professionals bij de 

mondzorg voor kwetsbare ouderen. www.demondnietvergeten.nl.
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Boeken en sites
Het Kompas, leren navigeren met verlies 
Het verlies van een relatie, een dierbare, 

gezondheid of werk… Voor rouw en 

verlies kunnen verschillende aanleidingen 

zijn. Het Kompas is geschreven om als 

handvat in te zetten. Het helpt de lezer 

om na een verlies weer tot zichzelf te 

komen en richting te kunnen bepalen. Het 

boek is opgezet vanuit een zogenoemde 

‘Kompasmethode’, gebaseerd op de 

windrichtingen die wijzen naar de 

geschiedenis, de toekomst, degenen die 

naast de lezer staan en steun geven en de 

eigen kracht. De plek in het midden wordt 

gezien als het hier en nu; de fase waar de 

lezer keuzes kan maken en weer richting 

kan kiezen. Aan de hand van vragen wordt 

de lezer per windrichting geïnspireerd om 

stil te staan bij de betreffende focus en 

concrete handvatten of gedachten mee te 

nemen.  

De POH vindt… 
Het Kompas biedt concrete en praktische 

vragen ter ondersteuning van het 

reflecteren en het concretiseren van 

gedachten en gevoelens. Elke vraag 

biedt schrijfruimte voor antwoorden. Het 

Kompas dient als inspiratie om door de tijd 

heen zelfstandig aan de slag te gaan met 

het rouwproces en/of er met de omgeving 

over te spreken. Tussen de hoofdstukken 

door worden informatie en tips gegeven 

over (het omgaan met) verlies. Als iemand 

eenmaal zover is dat hij of zij zelfstandig 

wat meer handvatten wil voor zijn of haar 

rouwproces, dan kan dit boek daar zeker 

invulling aan geven. 

Productinformatie
Het Kompas.  

leren navigeren met verlies

Auteur: Stéphanie Beijnes

Uitgever: In eigen beheer

ISBN: 9789090318226

Slotcouplet, ervaringen van een longarts
Dit boek bestaat uit 55 korte verhalen, 

allemaal even intens als bijzonder. 

Schrijver Sander de Hosson, longarts in het 

Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, beschrijft 

wat hij denkt en voelt in de terminale fase 

waarin zijn patiënten verkeren. Hij vertelt 

openhartig hoe hij vaak worstelt met de 

vraag: Waar ligt de grens? Gaan we door? 

Tegen welke prijs? Wat wil de familie? 

Hebben zij ook begrip voor de keuzes 

die ik overweeg? Duidelijk wordt hoe 

gecompliceerd het kan zijn om keuzes te 

maken.

Met dit boek wil De Hosson tonen wat 

er gebeurt als mensen ongeneeslijk ziek 

worden en hoe het voor een zorgverlener 

is om met een ongeneeslijk zieke patiënt te 

maken te krijgen. Een passage uit het boek:

“Ik beloof plechtig om aan het einde van mijn 

dienst langs te lopen. Ook ik heb geen tijd, 

de spoedopvang ligt vol met patiënten, een 

drukke telefoon.”

Als ik uren later door de donkere gang 

loop, hoor ik tot mijn verbazing in de verte 

een prachtig zuiver geluid. Het lijkt alsof 

iemand zingt. Ik werp een blik in de kamer. 

In het gedimde licht ontwaar ik dezelfde 

verpleegkundige van vanmiddag, die 

allang thuis had moeten zijn. Gebogen zit 

ze aan het hoofdeinde, haar hand ligt om 

de zijne. De oude man is diep in slaap en 

ademt nauwelijks meer. Het is duidelijk dat 

dit zijn laatste momenten zijn. Ze kijkt strak 

naar hem en neuriet zachtjes een liedje, 

waarvan ik de tekst niet goed kan horen. 

Ze is veel te geconcentreerd om mij op te 

merken. Ontroerd draai ik me om. Ik voel 

bewondering, diep respect en zoveel meer.

De POH vindt…
Dat dit ingrijpende boek een heldere kijk 

geeft op wat er zowel voor de zorgverlener 

als de familie komt kijken bij de laatste 

levensfase van een patiënt. Duidelijk 

is dat het heel erg belangrijk is om de 

behoeften en wensen van de patiënt 

duidelijk hebben, om diens kwaliteit 

van leven te kunnen bewaken en betere 

zorg te kunnen bieden. De verhalen die 

beschreven worden zijn heftig, emotioneel 

en confronterend, maar makkelijk leesbaar. 

Een aanrader voor iedere POH, het is een 

boek dat raakt!

Productinformatie
Auteur: Sander de Hosson

Uitgeverij: de Arbeiderspers

ISBN: 9789029523967
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Boeken en sites

Geluk is ook niet alles 
Na Zo ben ik nu eenmaal en Met de 

wetenschap van nu opnieuw een 

toegankelijk en vermakelijk geschreven 

boek van klinisch psycholoog Willem 

van der Does over menselijk gedrag, 

geïllustreerd met tijdloze tekeningen van 

Peter van Straaten.

Geluk is ook niet alles. Inderdaad, want 

er is meer. Grote en kleine beslissingen 

nemen, angsten overwinnen, frustraties 

verwerken, impulsen 

onderdrukken, 

verleidingen weerstaan 

en niet toegeven 

aan de neiging om 

moeilijkheden uit de 

weg te gaan. Soms 

is het leven gewoon 

moeilijk. Toch zeggen 

de meeste mensen in 

Nederland (88 procent) 

gelukkig te zijn. Zij 

geven hun leven een 

7,5.

Als we gelukkig 

zijn omschrijven als 

tevredenheid over het 

hebben van de basale 

voorwaarden voor 

een goed leven, zoals 

voldoende voedsel, 

een dak boven het 

hoofd, veiligheid 

en een redelijke 

bestaanszekerheid, dan 

is 88 procent van de 

Nederlandse bevolking 

gelukkig. 

Toch is het zo dat 

er in 1997 2,9 miljoen recepten zijn 

uitgeschreven voor antidepressiva. In 2017 

waren dat er 9,8 miljoen. Terwijl er niet 

meer mensen zijn met een depressie. Wel 

is er meer rapportage over burn-out en 

stressgerelateerde klachten. 

Hoe dat komt? We verwachten meer van 

onszelf. We voelen de verplichting om het 

beste uit onszelf te halen. Lukt het niet je 

doelen te bereiken, dan ligt het aan jezelf, 

want de mogelijkheden zijn er. Voor de 

buitenwereld moet het lijken alsof we voor 

het geluk geboren zijn. We bewijzen ons 

geluk met mooie foto’s op social media. 

Maar ondertussen knaagt er vaak een 

gevoel van angst om door de mand te 

vallen. 

Wat kun je dan wel doen om je 

geluksgevoel te vergroten? Van der Does 

geeft adviezen, waarvan de belangrijkste 

zijn: Probeer iets te betekenen voor 

anderen, vermijd vermijding en – last but 

not least – blijf relativeren: Geluk is ook niet 

alles.

De POH vindt… 
Dat dit boek je inzicht vergroot in het 

menselijk gedrag en misschien wel in dat 

van jezelf in het bijzonder. Bepaald geen 

straf om het te lezen!

Productinformatie
Titel: Geluk is ook niet alles

Auteur: Willem van der Does

Uitgever: Scriptum

ISBN: 9789463191531



24  |  poh  September 2019

Communiceren met de huisarts

Assertief opereren kun je leren
Veel zorgprofessionals in de eerste lijn voelen zich geremd in 
de communicatie met de huisarts. Met name als het gaat om de 
arbeidsomstandigheden en de samenwerking vinden ze het lastig om 
daarover in gesprek te gaan met de huisarts als hun werkgever. Wat 
maakt het zo moeilijk om assertief te opereren? En, hoe kom je wel 
voor jezelf op?

Tekst | Laura Pronk en Brenda Reyerse 

In jouw huisartsenpraktijk of gezond-

heidscentrum ben je als praktijkonder-

steuner of praktijkverpleegkundige 

samen met de huisarts(en) en de andere 

leden van het eerstelijnsteam verantwoor-

delijk voor goede zorg- en dienstverle-

ning. Natuurlijk moet er goed worden 

samen-gewerkt en afgestemd met de 

huisarts, en dan is het essentieel dat de 

communicatie adequaat en prettig ver-

loopt. 

Logisch toch, dat als je het ziektebeeld van 

een patiënt niet vertrouwt, je de huisarts 

direct vraagt om even mee te kijken. 

Of dat je haar of hem – het is tenslotte 

ook vaak je werkgever – vraagt om een 

scholingsbudget als je een relevante cursus 

wilt gaan doen, of vertelt dat je taken wilt 

neerleggen, omdat het je echt even teveel 

wordt. Jullie hebben toch hetzelfde doel?

Geen nee durven zeggen
Toch blijkt dat in de praktijk lang niet altijd 

vanzelfsprekend. Laura Pronk is een van de 

zusters van Zusters@work, een werving- 

en selectiebureau in de eerstelijns zorg in 

Heiloo. Zij detacheert onder andere POH’ers 

en doktersassistenten in de regio Noordwest 

Nederland. ‘Bij de evaluatiegesprekken met 

onze kandidaten krijg ik terug dat zij het 

soms moeilijk vinden om tijd van de huisarts 

te vragen voor overleg. Zorgprofessionals 

in de huisartsenpraktijk vinden de 

communicatie met de huisarts vaak lastiger 

dan de communicatie met patiënten. Met 

name jonge POH’ers, of POH’ers aan de start 

van hun loopbaan vinden het moeilijk om 

hun grenzen aan te geven en assertief te 

zijn naar de huisarts en soms ook de arts-

assistenten.’

Ernstige gevolgen
Wat maakt de communicatie met de 

huisarts voor sommigen zo beladen? 

Brenda Reyerse is communicatie-en 

gedragstrainer bij PEZO Persoonlijke 

en Zakelijke Ontwikkeling en heeft in 

samenwerking met Zusters@work de 

workshop ‘Liever assertiever’ opgezet 

voor eerstelijns professionals. ‘POH’ers 

en doktersassistenten werken binnen 

een ongelijke, functionele werkrelatie. 

De huisarts is eindverantwoordelijk 

voor goede zorgverlening, maar 

POH’ers hebben daarin hun eigen rol en 

verantwoordelijkheden. Als mens zijn 

arts en POH natuurlijk gelijkwaardig, 

maar in hun professionele rollen zijn 

ze dat niet. Uiteindelijk kan een arts de 

praktijkondersteuner ontslaan als deze 

niet voldoende presteert. Dat levert 

spanning op.’

Als werknemers zich geremd voelen in 

de communicatie met de werkgever kan 

dat leiden tot onzekerheid en frustratie. 

Maar ook ernstiger gevolgen komen 

voor. Denk aan overspannenheid bij 

praktijkondersteuners die geen nee 

durven zeggen tegen taken die ze er 

eigenlijk niet bij kunnen hebben. Of 

aan patiënten die niet tijdig worden 

doorverwezen naar een specialist, 

om dat de zorgprofessional niet durft 

aan te kloppen voor overleg. Goede 

communicatie is dus in het belang van de 

eerstelijns professional, de patiënt en de 

huisarts.

Gedeelde verantwoordelijkheid
Voor een gezonde werkcultuur zijn vele 

factoren van belang, zoals een duidelijke 

taakverdeling (wie doet wat), een sfeer 

van interesse in elkaar als collega’s, 

waardering voor elkaars deskundigheid 

en vaardigheden en een gevoel van 

vertrouwen. Maar de communicatie 

onderhouden is cruciaal en dat is niet 

alleen de verantwoordelijkheid van de 

huisarts c.q. werkgever / leidinggevende.

Moeilijke gesprekken voeren hoort er 

bij, ook in een werkrelatie. Bijvoorbeeld 

omdat je loonsverhoging wilt. Of omdat je 

merkt dat er iets is voorgevallen wat je niet 

lekker zit, en je merkt dat je gespannen, 

‘Met name beginnend POH’ers vinden het 
lastig om hun grenzen aan te geven’
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Zo sta je als zorgprofessional steviger in je schoenen.  
10 tips van communicatie-en gedragstrainer Brenda Reyerse:  
1. Wees je bewust van je uitstraling
Je houding en gedrag zijn belangrijk voor de manier waarop 

je overkomt. Als je wat ineengedoken in je stoel zit, weinig 

oogcontact maakt en niet glimlacht bijvoorbeeld, kan dat als 

‘ongeïnteresseerd’ worden geïnterpreteerd. Presenteer jezelf 

open en vriendelijk en maak goed oogcontact. 

2. Vraag om feedback
Kun je moeilijk inschatten hoe je overkomt? Vraag eens ronduit 

aan een collega hoe je overkomt als je met de huisarts praat. 

Of vraag de huisarts zelf na een ‘spannend’ gesprek: hoe is dit 

gesprek op jou overgekomen? Ook daarvan kun je leren.

3. Uit je
Realiseer je dat je een gelijkwaardige relatie hebt met je 

huisarts; een professionele relatie, waarin jij als professional het 

recht hebt je te uiten als dat belangrijk voor je is. 

4. Bereid een ‘lastig’ gesprek voor
Bedenk vooraf waarom het je gaat. Waarom is het belangrijk 

voor je en wat is voor jou de gewenste uitkomst? Bedenk hoe 

je het gaat aanpakken: wat ga je zeggen, hoe ga je het zeggen? 

Oefen met je partner, een vriendin of desnoods voor de spiegel. 

5. Wees helder in je boodschap
Ook de manier waarop je iets zegt (intonatie, volume, tempo 

en articulatie) zijn belangrijk voor hoe je overkomt. Formuleer 

helder, praat luid genoeg en articuleer duidelijk. Zo kom je 

stevig over en roep je vertrouwen op.

6. Let ook op de ander
Registreer welke invloed je uitoefent op je gesprekspartner. Hoe 

reageert deze verbaal en non-verbaal op jou? Dit is belangrijk 

om de situatie goed in te schatten en te kunnen reageren op 

wat er ter plekke gebeurt.

7. Observeer je eigen gevoel 
Wat roept de ander bij jou op tijdens interacties? Welke 

gevoelens komen naar boven? Let op je eigen lichaamssignalen 

en ontdekt je eigen gevoeligheden.

8. Creëer goodwill
Onder druk gezet worden vindt niemand prettig. Eis 

niet en voorkom een eisende toon. Speel liever in op 

de vertrouwensband die je met elkaar hebt. Door de 

arts de accepteren en te waarderen in zijn/haar rol als 

eindverantwoordelijke in de zorgverlening aan de patiënt, 

creëer je goodwill voor jezelf en zal de arts eerder geneigd zijn 

ook rekening met jou te houden.

9. Relativeer
Wees nuchter en bedenk: Nee heb ik, ja kan ik krijgen. 

10. Verder ontwikkelen?
Meer nodig dan bovenstaande tips? Volg een training, coaching 

of intervisie. Werkgevers hebben daarvoor een scholingsbudget 

beschikbaar, informeer daarnaar. Wist je bijvoorbeeld dat het 

mogelijk is om aan een coach individuele begeleiding te vragen 

om te reflecteren op werksituaties?

geïrriteerd of boos bent over iets dat niet 

is uitgesproken of uitgepraat. Dan is het 

belangrijk om daarop feedback te geven 

en er niet mee te blijven rondlopen. 

Brenda Reyerse: ‘Het is best ingewikkeld, 

werken in een team met mensen die je 

niet hebt uitgekozen. Dat kan leiden tot 

complexe sociale situaties, die je niet 

altijd direct het hoofd kunt bieden. In 

het algemeen is het zo dat we weinig 

leren over sociaal-communicatieve 

vaardigheden, terwijl die een grote 

rol spelen in werkrelaties. Denk 

bijvoorbeeld aan het uiten van wensen, 

onderhandelen, complimenteren, kritiek 

en feedback geven… Maar zakelijk 

assertief opereren maakt onderdeel uit 

van een professionele beroepshouding 

en valt absoluut te leren.’ 
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Nieuw online zelfhulpprogramma voor ouders 

Aan de slag met druk  
en opstandig gedrag
Druk en opstandig gedrag van kinderen kan een grote belasting 
zijn voor ouders/verzorgers. Hun behoefte aan ondersteuning 
groot. Daarom ontwikkelden medewerkers van de Vrije Universiteit 
in Amsterdam een nieuw online programma, dat ouders 
zelfstandig kunnen doorlopen en dat kan worden ingezet door de 
praktijkondersteuner en de praktijkverpleegkundige.

Tekst | Suzanne de Jong en Marjolein Luman

Bijna elke kind is wel eens druk, boos of 

luistert een keer niet; dit gedrag is normaal 

en neemt af met de leeftijd. Dit gedrag 

kan echter een probleem worden als het 

vaak voorkomt over een langere periode, 

of als ouder en/of kind hier nadelen van 

ondervinden, zoals aanhoudende ruzies 

thuis, afwijzing door leeftijdsgenootjes of 

teruglopende schoolprestaties. 

Druk, impulsief en ongeconcentreerd 

gedrag komt veel voor bij kinderen. Naar 

schatting laat 5 tot 7 procent van alle kinde-

ren dit gedrag zien, in die mate dat zij hier 

belemmering door ervaren. Ook gedrags-

problemen, zoals opstandig, boos en brutaal 

gedrag en het ergeren van anderen komen 

veel voor bij kinderen (naar schatting bij 

ongeveer 12 procent). Als het gedrag ernstig 

is en meerdere kenmerken vaak voorkomen, 

kan er sprake zijn van een aandachtstekort-

stoornis met hyperactiviteit (ADHD) of oppo-

sitioneel opstandige gedragsstoornis (ODD), 

maar ook kinderen zonder diagnose kunnen 

last ervaren van dit gedrag. Omdat druk en 

opstandig gedrag een grote belasting kan 

zijn voor ouders/verzorgers is de behoefte 

aan ondersteuning groot. 

Richtlijnen voor druk gedrag (Thuisarts, 

2019), ADHD (Zorgstandaard ADHD, 2019) 

en gedragsproblemen (Richtlijn Ernstige 

Gedragsproblemen, 2019) adviseren voor 

dit gedrag als eerste psycho-educatie, 

waarin wordt uitgelegd wat het gedrag 

inhoudt en waarbij handelingsadviezen 

worden gegeven. Mocht dit onvoldoende 

blijken, dan wordt daarna in bijna 

alle gevallen mediatietherapie, in de 

vorm van een oudertraining als eerste 

behandeling geadviseerd (behalve als 

sprake is van ernstige ADHD, dan kan 

tevens medicatie worden overwogen). 

Mediatietherapie is een effectief bewezen 

vorm van gedragstherapie, waarbij ouders 

technieken aanleren om het gedrag van 

hun kind te veranderen. 

Er zijn in Nederland verschillende 

effectieve oudertrainingen (zie NJI 

Databank Effectieve Jeugdinterventies). 

Het nadeel van deze oudertrainingen is 

echter dat deze vaak erg intensief zijn 

en dat ouders er (op een vast tijdstip) 

voor naar een instelling dienen te gaan, 

wat vaak een drempel opwerpt om er 

‘Ouders kunnen het programma  
in ongeveer 15 weken doorlopen’

Welke technieken worden 
ouders aangeleerd met het 
programma? 
–    Formuleren van gewenst gedrag 

– gedrag dat ouders graag willen 

zien van hun kind, in plaats van wat 

ze niet willen zien – zodat duidelijk 

wordt wat het doel is. 

–    Effectief complimenten geven aan 

het kind, zodat gewenst gedrag 

gestimuleerd wordt. 

–    Het invoeren van dagelijkse 

speeltijd met ouder en kind, zodat 

een positieve interactie wordt 

gestimuleerd. 

–    Structuur creëren, zodat het leven 

van het kind voorspelbaarder wordt. 

–    Effectieve regels opstellen en 

opdrachten geven, zodat het kind 

weet wat er van hem of haar wordt 

verwacht. 

–    Lastig gedrag van het kind negeren, 

zodat het voor het kind niet meer 

loont om dit gedrag te laten zien en 

dit gedrag langzaam afneemt. 

–    Gewenst gedrag van het kind 

extra belonen, door bijvoorbeeld 

een toetje te laten kiezen, om 

dit gewenste gedrag extra te 

stimuleren. 

–    Onacceptabel gedrag op een 

milde manier leren te bestraffen, 

bijvoorbeeld door het kind zijn of 

haar eigen gemaakte rommel te 

laten herstellen of door het kind voor 

een korte periode een bepaalde 

activiteit af te nemen, om zo dit 

onacceptabele gedrag te laten 

afnemen. 

–    Omgaan met driftbuien van het 

kind, onder andere door rustig te 

blijven en niet toe te geven aan de 

eisen van het kind.
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aan deel te nemen. Ook worden deze 

interventies vaak vooral ingezet bij 

kinderen met ernstige en/of complexe 

problematiek. Van daaruit kwam de 

behoefte aan een meer laagdrempelige 

manier om druk en opstandig gedrag aan 

te pakken. Internationaal onderzoek laat 

zien dat zelfhulp-oudertrainingen net zo 

effectief kunnen zijn als oudertrainingen 

die binnen een instelling worden 

aangeboden, wat de drempel om deel te 

nemen aanzienlijk kan verlagen. Omdat 

er in Nederland nog geen op effectiviteit 

onderzocht zelfhulp-ouderprogramma 

beschikbaar was specifiek voor ouders 

van kinderen met druk en opstandig 

gedrag, is dit door de Vrije Universiteit 

Amsterdam ontwikkeld, in samenwerking 

met Accare Groningen en Jouw Omgeving 

(ontwikkelaar van online interventies). Het 

nieuwe zelfhulp-ouderprogramma Aan 

de Slag met Druk en Opstandig Gedrag 

is gebaseerd op bestaande effectieve 

oudertrainingen uit binnen- en buitenland 

(waaronder Behavioral Parent Training 

Groningen), met als uniek aspect dat 

ouders het zelfstandig kunnen doorlopen.  

Inhoud programma
Met behulp van het programma 

leren ouders gedragstherapeutische 

technieken aan voor de omgang met 

druk en opstandig gedrag van hun 

kind (zie kader). De technieken worden 

aangeleerd door middel van een 

werkboek, waarin de technieken worden 

uitgelegd, en een online leeromgeving 

(via Jouw Omgeving). Hier krijgen ouders 

ten eerste oefeningen aangeboden, 

bijvoorbeeld over het geven van een 

effectief compliment en over welke 

technieken voor welk gedrag ingezet 

kunnen worden. Ten tweede is de online 

leeromgeving bedoeld om de technieken 

zoveel mogelijk op het eigen kind toe te 

passen; ouders kiezen bijvoorbeeld met 

welk gedrag van het kind zij aan de slag 

willen. Ten derde kunnen ouders in het 

onlineprogramma bijhouden hoe het 

gaat met het gedrag van het kind, wat 

vervolgens visueel wordt teruggekoppeld 
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om ouders te motiveren. Ouders kunnen 

het ouderprogramma doorlopen in 

ongeveer 15 weken.

Hoe kan dit programma worden ingezet 
door de POH? 
Het ouderprogramma is bedoeld voor 

ouders van kinderen tussen de 4 en 12 

jaar, die druk en/of opstandig gedrag laten 

zien, zowel met als zonder diagnose. Het 

ouderprogramma past bij het laagdrem-

pelige karakter van de hulp die door de 

POH wordt geboden. Mocht een ouder 

een hulpvraag hebben met betrekking tot 

dit gedrag, dan kan de POH de ouder op 

het ouderprogramma wijzen. De ouder 

kan zich dan zelf aanmelden. Geadviseerd 

wordt om het ouderprogramma niet gelijk-

tijdig met andere hulp in te zetten of ge-

lijktijdig te starten met (een nieuwe dosis) 

medicatie, omdat het dan niet meer duide-

lijk is waardoor de eventuele verbetering 

in het gedrag veroorzaakt is. Na afloop van 

het ouderprogramma kan de POH met de 

ouder evalueren of het ouderprogramma 

voldoende geholpen heeft, of dat er meer 

hulp of diagnostiek nodig is. 

Onderzoek
Op dit moment wordt er bij de 

Vrije Universiteit onderzocht of het 

ouderprogramma zorgt voor een 

vermindering van druk en opstandig 

gedrag van het kind. Tevens wordt onder 

andere bekeken of opvoedvaardigheden 

van ouders en sociaal gedrag van 

het kind toeneemt.  Daarnaast wordt 

bekeken voor welke ouders en welke 

kinderen het programma goed werkt en 

geschikt is en voor wie niet. Tot slot wordt 

onderzocht of het programma geheel 

zelfstandig kan worden doorlopen door 

ouders, of dat minimale ondersteuning 

tijdens het programma nodig is, 

zonder het laagdrempelige karakter 

van de interventie hiermee teniet te 

doen. Voor meer informatie zie: www.

aandeslagmetdrukenopstandiggedrag.nl. 

Toekomst
Als uit het onderzoek blijkt dat het 

ouderprogramma effectief is in het 

verminderen van druk en opstandig 

gedrag van het kind, zal het beschikbaar 

worden gemaakt in de jeugdzorg, 

bijvoorbeeld via  POH’ers-ggz of Centrum 

voor Jeugd en Gezin (CJG). Mocht blijken 

dat het programma effectiever is wanneer 

er enige ondersteuning wordt geboden, 

dan zal deze ondersteuning ook via deze 

wegen gaan lopen. 

Drs. Suzanne de Jong is promovenda 

klinische neuropsychologie bij de Vrije 

Universiteit. Dr. Marjolein Luman is 

universitair hoofddocent klinische 

neuropsychologie bij de Vrije Universiteit en 

psycholoog bij De Bascule.

Praktische info over het (onderzoek naar het) ouderprogramma 

–    Voor wie? Ouders van kinderen tussen de 4 en 12 jaar die opzoek zijn naar 

handvatten voor druk en opstandig gedrag van hun kind. 

–    Hoe? Ouders kunnen worden doorverwezen naar de website om zich aan te 

melden om het programma kosteloos te volgen (in ruil voor het meedoen aan het 

onderzoek). 

–    Wanneer? Aanmelden kan nu, de startdatum is flexibel. 

Aanmelden/meer informatie? www.aandeslagmetdrukenopstandiggedrag.nl
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Hoe zorg jij ervoor dat je met plezier naar je werk gaat? 
 

Om in de huisartsenzorg werkgevers en werknemers – zoals dokters-
assistenten, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en 
praktijkmanagers – verder te helpen met het praktisch vormgeven 
van ‘duurzaam inzetbaar’, bundelen de cao-tafel Huisartsenzorg en de 
Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) hun krachten met het 
programma ‘Goed voor elkaar’. 

Huisartsenzorg
De huisartsenzorg is een prachtige sector 

om in te werken. Dat weet jij als geen 

ander. Nergens staat de persoonlijke 

patiëntenzorg zo centraal en heb jij 

als zorgprofessional zoveel vrijheid en 

tegelijkertijd verantwoordelijkheid in 

het uitvoeren van je werk. En dat maakt 

het soms een hele uitdaging om zowel 

lichamelijk als mentaal fit aan het werk 

te blijven en met plezier jezelf te blijven 

ontwikkelen. Samen met je werkgever 

ben je verantwoordelijk om nu en in de 

toekomst ‘duurzaam inzetbaar’ te blijven. 

Maar wat betekent dat nou eigenlijk? En 

vooral: hoe   geef je dit vorm in de dagelijkse 

praktijk? Wat heb je daarbij nodig van 

elkaar, van het team, van je werkgever?  

Start ‘Goed voor elkaar’
In Gesprek is een serie video-interviews 

met professionals uit de huisartsenpraktijk. 

De eerste 4 gesprekken vormen de start 

van het programma ‘Goed voor elkaar’. 

Er wordt gesproken over hoe zij ervoor 

zorgen dat ze elke dag hun werk doen en 

inrichten, zodat ze vitaal en met plezier 

naar het werk blijven gaan. De interviews 

vind je de komende tijd in deze rubriek  

(zie het eerste interview met Elianne de Kat 

op p. 30) én online op www.nvvpo.nl en  

www.ssfh.nl/goed-voor-elkaar.

Het programma herken je aan het ‘Goed 

voor elkaar’-logo. We zeggen hiermee 

dat je het zowel ‘goed voor elkaar moet 

hebben’ als ‘goed voor elkaar moet zijn’ 

zodat je blijvend goed voor je patiënten 

kunt zijn. Blijf op de hoogte via de SSFH-

site, Goed voor elkaar en www.nvvpo.nl. 

Zorgvraag complexer
De vraag naar huisartsenzorg is in de 

afgelopen jaren flink gegroeid en de 

zorgvraag is daarbij ook complexer 

geworden. Dit brengt een hogere 

werkdruk met zich mee en dat is elke dag 

weer merkbaar in iedere huisartsenpraktijk 

en gezondheidscentrum. Als werknemer 

moet je zelf initiatief nemen om interessant 

en inzetbaar te blijven voor je huidige of 

volgende werkgever. En als werkgever 

speel je een belangrijke rol in dat proces 

en moet je daarnaast ook investeren in 

jezelf, als huisarts, als werkgever en als 

ondernemer. En dus is het belangrijk dat 

werkgevers en werknemer op tijd met 

elkaar in gesprek gaan over de inhoud van 

het werk en dat wat ieder nodig heeft om 

goed te kunnen werken.

Hulpmiddelen
Goed voor elkaar helpt jou  met praktische 

handvatten. Hoe ga jij de dialoog aan met 

je werknemer of werkgever over wat er 

nodig is om duurzaam inzetbaar te blijven? 

Met welke middelen kun je het werkplezier 

bevorderen en hoe blijf je fit? Wat is nodig 

om mentaal krachtig te blijven? En ook 

wat zijn de scholingsmogelijkheden of 

hoe kan ik me verbreden in mijn functie of 

vakgebied? 

Inspirerende bijeenkomst over innovaties in je werk…
In november organiseert de NVvPO twee keer de scholing 

NVvPO DOET! In deze nascholing van NVvPO DOET! leer je 

wat de gevolgen van innovatie zijn voor de werkzaamheden 

van de POH. Door middel van een gevarieerd en interactief 

programma maak je kennis met innovaties die snel toepasbaar 

zijn. Het doel van de training is ervoor te zorgen dat je kennis 

en vaardigheden ontwikkelt op de thema’s leiderschap, 

innovatie, samenwerken en communicatie. De bijeenkomst 

vindt plaats in Nijkerk op 14 november en in Rotterdam 

op 21 november tussen 18.15 uur en 21.30 uur. Op www.

nvvpo.nl vind je meer informatie over het programma en 

kun je je aanmelden voor de bijeenkomst. Mochten er te veel 

aanmeldingen zijn, dan plaatsen we je op de wachtlijst. 



30  |  poh  September 2019

Boeiend en verbindend
Kijk voor actueel nieuws op onze website, schrijf je in voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram!

‘De POH is niet meer weg te denken uit het zorglandschap’
Elianne de Kat is voor een aantal dagen in de week praktijkonder-
steuner en heeft daarbij ook praktijkmanagementtaken in de 
huisartsenzorg. Dit combineert ze met haar bestuurstaken voor de 
portefeuille opleiden en ontwikkelen bij de NVvPO. Hoe ziet zij de 
toekomst van de eerstelijnszorg?

‘Het leuke aan mijn vak is dat ik één-

op-één contact heb met een patiënt. Ik 

kijk hoe ik met patiënten in verbinding 

kan komen om een gedragsverandering 

teweeg te brengen voor hun eigen 

gezondheid. Er zijn veel soorten 

POH'ers, zoals ouderenbegeleiding, 

jongerenbegeleiding en er komt een 

praktijkondersteuning arboarts. Ik 

werk voor twee huisartsenpraktijken in 

Amerongen die samen goed zijn voor 

ongeveer 5000 patiënten. Ik ben een 

POH die zich inzet voor chronisch zieken, 

zoals mensen met diabetes, longziekten, 

hart- en vaatziekten, daarnaast coach ik 

mensen die willen stoppen met roken. 

In onze praktijken werken ook een POH-

ggz en een geriatrisch verpleegkundige. 

Ik krijg veel energie als ik patiënten – die 

gedefinieerd worden als uitdagend – 

zover krijg dat ze gedragsverandering 

laten zien.’ 

Inzet digitale middelen
‘De zorgvraag wordt steeds complexer. 

Huisartsen gaan aan de slag met 

samengestelde vraagstukken, terwijl 

POH'ers meer routinematige en 

geprotocolleerde zorg oppakken. In 2020 

zit de rol van praktijkverpleegkundige 

eraan te komen, die nog complexere 

zorg vorm zal geven. Als je kijkt naar 

de commerciële sector zie je dat 

er al veel gebruik wordt gemaakt 

van digitale middelen. Ik zie graag 

multidisciplinaire samenwerkingen met 

bijvoorbeeld diëtisten waarbij je, in een 

veilige context, even met elkaar kunt 

appen en de patiënt daarbij betrekt. 

Ik verwacht dat we uiteindelijk toe 

gaan naar gezondheidscentra met een 

multidisciplinaire aanpak: dat komt de 

patiëntenzorg ten goede. Al heeft een 

solistenpraktijk ook z’n charme.’

Van belang
‘De rol van de POH gaat veranderen. Hij 

of zij krijgt meer een rol op het gebied 

van leefstijlcoaching en preventie. De 

complexiteit van de zorg gaat toenemen 

en daar moeten we competenties voor 

blijven ontwikkelen. De vraag voor 

de toekomst is hoe we de eerstelijns 

zorgprofessionals kunnen behouden. 

De POH moet goed beseffen dat zijn of 

haar rol niet meer weg te denken is en 

een hele belangrijke functie heeft. De 

huisartsen geven zelf aan dat POH’ers 

vaak beter zijn in dit werk dan zijzelf. 

De eerstelijnszorg is een sector waarin 

ik heel veel mogelijkheden zie, veel 

meer dan in een ziekenhuis waarin 

je meer moet delen met anderen. 

Als POH in een huisartsenpraktijk 

krijg je een breed palet van kleuren 

waar je uit kiest. Er liggen heel veel 

ontwikkelingsmogelijkheden.’ 

Benieuwd naar wat Elianne zou 

veranderen aan huisartsenpraktijken? 

Bekijk de hele aflevering op www.nvvpo.nl 

en www.ssfh.nl/goed-voor-elkaar.

Nieuwe NHG-standaard CVRM 
 

Begin mei verscheen de nieuwe NHG-standaard CVRM. De 

volledige richtlijn staat online. Daarbij heeft het NHG een 

praktische handleiding geschreven met uitleg en uitwerking 

van de NHG-standaard en de belangrijkste wijzigingen ten 

opzichte van de vorige standaard. Er staat een voorbeeld 

van een medicatiestappenplan in en een uitleg over de 

veranderingen in de SCORE-risicotabel. www.nhg.org/nhg-

standaarden. 
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Livestreams op Facebookpagina NVvPO
Voortaan kun je elke tweede dinsdag 

van de maand van 20.30 uur tot 

21.00 uur (met uitzondering van 

december) een livestream volgen op 

onze Facebookpagina. Op dinsdag 12 

november is de eer aan dr. Janneke 

Wittekoek, cardioloog en directeur 

van de HeartLife Klinieken. Zij heeft 

zich gespecialiseerd in hartproblemen 

bij vrouwen en zet zich al enkele 

jaren in voor de erkenning van man-

vrouwverschillen in hart- en vaatziekten. 

Hoe werd zij ooit gegrepen door 

hartgerelateerde genderverschillen en 

welke tip heeft zij voor vrouwen? Like 

nu alvast onze Facebookpagina, zodat 

je op de hoogte blijft en erbij bent op 

12 november en houd www.nvvpo.nl in 

de gaten om te weten wie in oktober de 

livestream gaat verzorgen.

Nieuwe cao-
onderhandelaar 
NVvPO
Mr. Frits Henstra is de nieuwe cao-

onderhandelaar van de NVvPO. 

Hij volgt hiermee Jan Kramer op. 

Frits is sinds 1996 advocaat en cao-

onderhandelaar in hart en nieren. Voor 

hem bepalen niet de standpunten, de 

regels of het bewijs de uitkomst. Wat 

hem betreft gaat het vooral om de 

belangen van eerstelijnsprofessionals 

tijdens cao-onderhandelingen. Met als 

uitgangspunt een optimaal resultaat. 

Wij wensen Frits veel succes in zijn rol 

als cao-onderhandelaar voor de NVvPO. 

Cao Huisartsenzorg definitief!
Alle werknemers- en werkgeverspartijen 

hebben inmiddels ingestemd met het 

principeakkoord waardoor de nieuwe 

Cao Huisartsenzorg definitief is. De 

nieuwe cao loopt van 1 maart 2019 tot 

en met 31 december 2020. De lonen 

worden structureel verhoogd met 6 

procent (3 procent per 1 juli 2019 en 

3 procent per 1 april 2020). Op onze 

website vind je meer informatie over 

de Cao Huisartsenzorg. Vragen over 

dit onderwerp zijn welkom via het 

contactformulier op www.nvvpo.nl. 

Oplopende tekorten aan praktijkondersteuners
De meeste regio’s kampen de komende 

vijf jaar met een sterk stijgend tekort aan 

doktersassistenten, praktijkondersteuners 

of aan allebei. Dat komt vooral omdat 

veel personeel met pensioen gaat. 

Tegelijkertijd groeit overal het aantal 

75-plussers onder de patiënten, en 

daarmee de vraag om zorg. Het gaat 

daarnaast vaker om chronisch zieken.

Dat blijkt uit de factsheets Zicht 

op regionale capaciteit en arbeids-

marktvraagstukken huisartsenzorg van 

Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg 

(SSFH). SSFH, waar de NVvPO deel 

van uitmaakt, biedt de huisartsenzorg 

en andere betrokkenen de arbeids-

marktanalyses aan om samen in de regio 

te werken aan een toekomstbestendige 

huisartsenzorg.

Petra Portengen, voorzitter SSFH: 

‘Doktersassistenten en POH’ers hebben 

verantwoordelijk en zelfstandig werk. Ze 

staan in direct contact met patiënten, die 

hele verschillende en vaker ingewikkelde 

zorgvragen hebben. Mensen liggen 

korter in het ziekenhuis en dat vangen 

de huisartsenpraktijken op. Ook als een 

huisartsenpraktijk ‘maar’ één vacature 

heeft, komt het werk al in de knel. Zeker 

bij kleine praktijken. Zulke situaties 

willen wij helpen voorkomen. Regio’s 

staan voor vragen als: Hoe creëer je 

meer stageplaatsen en hoe kun je 

anders opleiden? Hoe zorg je op tijd 

voor voldoende personeel in de regio? 

Hoe blijft de werkdruk behapbaar 

voor de medewerkers die vaak zelf ook 

mantelzorger zijn? De huisartsenzorg is 

er voor de 17 miljoen burgers. Daar wil je 

als samenleving geen personele tekorten 

hebben.’

De factsheets in te zien via de websites 

van de SSFH en de NVvPO.
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Onderlinge verbinding is noodzakelijk  
om clienten op het juiste spoor te zetten

‘De POH-ggz is dé  
interactiespecialist’
Wat is de rol van de POH-ggz in De Nieuwe GGZ? Daarover interviewde 
ons redactielid en POH-ggz Oscar Aberson psychiater Jim van Os, 
een van de voortrekkers van deze beweging die een mensgerichte 
geestelijke gezondheidszorg nastreeft, waarbij de focus niet per se ligt 
op genezen, maar vooral op weerbaarheidsbevordering van de cliënt 
en zijn netwerk.

Tekst | Oscar Aberson

Waarom wilde u psychiater worden?
‘Ik ben sterk beïnvloed door wat ik 

heb meegemaakt rond psychische 

kwetsbaarheid bij familie en vrienden. 

Dat heeft me al heel vroeg aan het 

denken gezet over het thema mentale 

kwetsbaarheid en hoe daarmee om te 

gaan. Ik besloot om -net als mijn vader, 

die gynaecoloog was- geneeskunde te 

gaan studeren en raakte geïnteresseerd 

in de psychiatrie. Een psychiater die 

destijds veel indruk op mij maakte, was 

Jan Hendrik van den Berg, die geschreven 

heeft over de veranderlijkheid van de 

mens. Hij stelde dat niemand alleen 

maar een product is van zijn verleden 

of toekomst, omdat er steeds nieuwe 

dingen gebeuren en er steeds weer keuzes 

mogelijk zijn. Psychisch disfunctioneren 

omschreef Van den Berg als de oneindige 

herhaling van probleemgedrag. Genezing 

als de terugkeer van keuzevrijheid.’

U bent het niet altijd eens met de 
huidige ontwikkelingen in de geestelijke 
gezondheidszorg. Kunt u vertellen waar 
uw kritische houding vandaan komt?
‘Als psychiater ben ik aangetrokken tot het 

wetenschappelijke. Ik ben afgestudeerd 

op een vergelijkend onderzoek naar wat 

Engelse en Franse psychiaters onder 

schizofrenie verstonden. Er bleken niet 

alleen grote verschillen te bestaan tussen 

wat zij onder deze term verstonden, maar 

ook tussen hoe zij naar patiënten keken. Na 

de publicatie van mijn onderzoek ontstond 

er nogal wat ophef. Men dacht dat de 

psychiatrie wetenschappelijk was, maar 

er bleek vooral een cultureel fundament 

onder te liggen, vermomd als wetenschap.

Ik zag bij familieleden hoe het is om 

psychische problemen te hebben, en 

realiseerde me dat de psychiatrie maar 

een zeer beperkte scope had, vooral 

gericht op symptoomreductie. Maar 

waar mensen vooral mee worstelen, 

is hoe zij weer grip krijgen op hun 

leven. Het gaat niet alleen om het ‘fixen’ 

van het probleem, het gaat erom hoe 

mensen ermee leren omgaan. Hoe zij 

hun weerbaarheid kunnen bevorderen 

en een verandering van perspectief 

kunnen bewerkstelligen, na de 

grenservaring van psychisch lijden, die 

de vanzelfsprekendheid van hun bestaan 

heeft doen wankelen.’

U prefereert het begrip ‘psychische 
variatie’ boven de classificatie van de 
DSM. Wat bedoelt u daarmee?
‘Daar bedoel ik alles mee; van stress op 

het werk tot stemmen horen of het niet 

goed kunnen ‘lezen’ van anderen. Ik vind 

psychische variatie een betere term dan 

de terminologie uit de DSM. In termen 

van de DSM zou je eerder spreken van 

een aanpassingsstoornis, schizofrenie of 

autisme. Ik vind het wetenschappelijker 

om vanuit het concept van psychische 

variatie naar mensen te kijken, want je 

kunt wel grote klassen van problemen 

onderscheiden maar het varieert 

De Nieuwe GGZ

De Nieuwe GGZ is een beweging die een ander model voor geestelijke 

gezondheidszorg in Nederland heeft gelanceerd. Uitgangspunten: De Nieuwe 

GGZ is een collaboratieve ontwikkeling met cliënten, betrokkenen, partners en 

hulpverleners. De Nieuwe GGZ is persoons- en niet instellingsgericht; de cliënt staat 

centraal. De beweging wil het contact tussen cliënten onderling, tussen cliënten en 

hun woonwijk en cliënten en hun hulpverleners faciliteren. www.denieuweggz.nl.
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wetenschappelijk gezien veel te veel 

van persoon tot persoon om deze te 

kunnen vangen in de zeer gedetailleerde 

classificatie van de DSM.’

Van Os noemt bij wijze van voorbeeld 

een groot onderzoek naar depressie in 

Nederland (NESDA). ‘Wat je ziet is dat 

de depressie op een gegeven moment 

opklaart, maar vervolgens in een andere 

vorm – bijvoorbeeld angst – terugkomt. De 

klacht lijkt te verdwijnen, maar openbaart 

zich op een later tijdstip weer, maar in een 

andere vorm. De kwetsbaarheid heeft 

neiging de kop weer op te steken. Dat 

vraagt om weerbaarheidsbevordering.’

Wat is er zo lastig aan het huidige, 
medische model?
‘Je bent in het medische model een expert 

en als een expert wordt van je verwacht 

dat je de patiënten beter maakt (‘fixen’, 

noemt Van Os dat). Dat fixen zit heel erg 

in ons beroep van hulpverlener en dat 

is een fuik. Dat geldt niet alleen voor de 

POH-ggz maar voor elke beroepsgroep 

in de gezondheidszorg, van specialist tot 

ziekenverzorgende. Het gevolg is dat je een 

‘passieve ziekteconsumptie’ stimuleert en 

irreële verwachtingen schept bij de patiënt.’

Wat is het alternatief, waar moeten we 
ons dan op richten?
‘Veel belangrijker is hoe mensen zich 

opstellen ten aanzien van ziekte en 

kwetsbaarheid en hoe zij weerbaarheid 

kunnen ontwikkelen, onder andere via 

veranderingen in perspectief en lifestyle. 

Veel van wat we in de geneeskunde 

doen is mensen bijstaan bij chronische 

aandoeningen; zaken die niet te genezen 

zijn. Je kunt COPD, hartfalen, depressie of 

psychose niet genezen. Wat je wel kunt 

doen, is mensen leren actief een rol te 

pakken in de omgang ermee, op weg naar 

een nieuwe weerbaarheid en aangepaste 

doelen.’

Welke rol heeft de POH-ggz binnen de 
ideeën van De Nieuwe GGZ?
‘Psychisch lijden is een proces dat zich 

ontwikkelt in een bepaalde context. Het 

herstelproces verloopt niet lineair, dus het 

is van belang dat de hulpverlener hulp 

biedt als het nodig is. Je kunt spreken 

van fasegericht werken. Elke fase van het 

leven van een mens vraagt om een andere 

aanpak en heeft andere hulpvragen, daar 

probeer je als hulpverlener op in te spelen. 

De POH-ggz is bij uitstek degene die hier 

geschikt voor is, omdat hij dicht bij de 

cliënt staat. 

Persoonlijk diagnostiek

Bij persoonlijke diagnostiek – ook wel 

herstelondersteunende intake of HOI 

genoemd – komt de hulpverlener 

vragenderwijs tot een diagnostische 

formulering. Hoe zit met de 

weerbaarheid en kwetsbaarheid van 

de cliënt en hoe kan hij of zij daarin 

perspectief ontwikkelen als het gaat 

om persoonlijke doelen? Persoonlijke 

diagnostiek is dimensioneel. Dat wil 

zeggen dat een klacht kan variëren in 

ernst en relationeel is; verschillende 

symptomen/klachten beïnvloeden 

elkaar. Er zijn ook ecologische 

(de invloed van de omgeving) en 

functionele componenten aan te 

wijzen (bijvoorbeeld de impact 

op aandacht en concentratie). Bij 

participerende zelfdiagnostiek staan 

de volgende vragen centraal:

– Wat is er met je gebeurd?

–  Wat is je kwetsbaarheid en 

weerbaarheid?

– Waar wil je naartoe?  

– Wat heb je nodig?
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En, als hulpverlener moet je cliënten 

engageren; je moet ze erbij halen, ze op 

een pad zetten waarin ze de motivatie 

vinden om dingen te veranderen. 

Daarvoor is onderlinge verbinding 

noodzakelijk. De POH-ggz is dé 

interactiespecialist. Hij of zij beschikt over 

de vaardigheden om op een kwalitatieve 

en effectieve manier een werkrelatie op te 

bouwen met de cliënt.’

Wat kan de POH-ggz doen om bij te 
dragen aan De Nieuwe GGZ? 
‘Van de POH-ggz mag verwacht worden 

dat hij of zij op de hoogte is van de 

psychische ziektebeelden en adequaat 

kan reageren op vragen van cliënten, 

maar ook bijvoorbeeld op vragen van 

huisartsen, die niet altijd volledig up to 

date zijn waar het psychische klachten 

betreft. Denk bijvoorbeeld aan de 

diagnose bipolaire stoornis die vaak 

wordt gemist, vooral bij de subklinische 

manifestaties.’

Volgens van Os zal de POH-ggz zich ook 

meer kunnen richten op het initiëren 

van groepsgesprekken met een bepaald 

thema. ‘Dat is een effectief middel omdat 

het mensen samenbrengt, cliënten 

kunnen van elkaar leren en bovendien 

is het kostenbesparend. Vooral de POH-

ggz is geschikt om deze groepen te 

organiseren. We willen een beetje af van 

dat alles in een-op-een behandelingen 

moet met de expert.’

‘De samenwerking met de reguliere 

GGZ kan tot slot intensiever en vooral 

interactiever, zodat cliënten die meer 

nodig hebben via kortere lijnen en 

minder wachttijd doorverwezen kunnen 

worden.’

Hoe kan de POH-ggz e-health 
toepassen binnen De Nieuwe GGZ?
‘Wij denken dat e-health een manier 

is om mensen te motiveren om zich 

meer bewust te zijn van wat zij doen en 

welke invloed dat op hen heeft, zodat 

ze weerbaarheid kunnen ontwikkelen. 

De bestaande e-health is vooral gericht 

op specifieke diagnoses en behandeling 

daarvan. Op ziekte dus. Daarmee riskeer 

je een nocebo-effect, dat wil zeggen dat 

cliënten hun psychische variatie steeds 

meer gaan duiden als ziekte. De Nieuwe 

GGZ gelooft vooral in het bevorderen van 

weerbaarheid. Om meer zicht te krijgen 

op gezondheid en de positieve momenten 

in het dagelijks leven, hebben we de 

Hoofdzaken app ontwikkeld. Hiermee kan 

iemand zijn klachten maar ook momenten 

van algemene gezondheid in kaart 

brengen gedurende de dag. Trials hebben 

laten zien dat deze app cliënten in de 

richting van het positieve stuurt’. 

De Hoofdzaken app

Met de Hoofdzaken app kan een 

cliënt gedurende een periode zijn 

klachten maar ook zijn positieve 

momenten bijhouden. Hij krijgt een 

aantal vragen over hoe hij zich voelt 

en wat hij aan het doen is. De lerende 

app geeft na enkele dagen feedback 

op de vragenlijsten. Omdat de app 

op willekeurige momenten op de 

dag de vragen stuurt, zal de cliënt 

zowel de positieve als de negatieve 

momenten scoren en zal dus een 

min of meer reëel beeld ontstaan 

van hoe de cliënt zich gedurende 

een bepaalde periode voelt in 

wisselende omstandigheden. De 

app helpt vervolgens te focussen op 

juist de positieve momenten zodat 

de weerbaarheid verhoogt en de 

kwetsbaarheid op de achtergrond 

raakt. De Hoofdzaken app is gratis 

beschikbaar via de App Store.

Uit de praktijk

Peter de Kwant is sociaal psychiatrisch 

verpleegkundige en werkt bij 

BuurtzorgT, een organisatie die zorg 

verleent aan cliënten met (ernstige) 

psychiatrische problemen die thuis 

behandeld of ondersteund worden. Ze 

richten zich vooral op zelfredzaamheid. 

Hoe werken de ideeën van De Nieuwe 

GGZ in de praktijk?

‘We proberen dichtbij de cliënt te zijn en 

zoveel mogelijk aan te sluiten bij zijn/

haar klachten. Het uitgangspunt is de 

behandelvraag. We werken niet volgens 

een bepaalde methodiek. Wat we doen 

is zo snel en veel mogelijk het systeem 

betrekken en inspelen op structuren die er 

al zijn.

We moeten rondkomen van een bepaald 

bedrag van de zorgverzekeraar. Dat is 

minder dan bijvoorbeeld grote GGZ-

instellingen krijgen. Het betekent 

dat wij met een klein team werken 

van een verpleegkundige en een 

psychiater. We zoeken zoveel mogelijk 

in de buurt naar hulpverleners die de 

zorg kunnen aanvullen, bijvoorbeeld 

maatschappelijk werk of een psycholoog 

voor bijvoorbeeld een EMDR-behandeling. 

Ook de samenwerking met de huisarts is 

belangrijk, dat is uiteindelijk de verwijzer 

van de cliënten die wij aangeboden 

krijgen. De korte lijnen en de platte 

organisatie zorgen ervoor dat ik veel 

plezier heb in mijn werk.’

www.buurtzorgt.nl.

‘De Nieuwe GGZ gelooft vooral in het 
bevorderen van weerbaarheid’
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Tanja Promes
Werkt bij…
‘Sinds 2001 ben ik in dienst bij Stichting 

Gezondheidscentra Amsterdam. Ik werk daar 

als POH-ouderen en als POH-somatiek. Op mijn 

spreekuren zie ik patiënten met diabetes, CVRM, 

astma/COPD en mensen die willen stoppen met 

roken. En ik breng huisbezoeken aan ouderen.’

Daarnaast…
‘Werk ik in de weekenden als triagist bij de 

spoedpost in Haarlem. Ik geef karateles aan 

kinderen en train ik zelf ook een aantal keer per 

week. Verder doe ik aan fitness en lees ik graag.’ 

Heeft de volgende diploma’s…
‘Ziekenverzorgende (1998), doktersassistent (2001) 

en POH-somatiek (2008, Hogeschool Inholland 

Alkmaar). Mijn laatste diploma haalde ik in 2014 

voor de module Ouderenzorg.’ 

Is trots op…
‘Ouderen die voor zichzelf durven opkomen.’

Blijft up-to-date door…
‘Te lezen, regelmatig werkgerelateerde websites te 

bezoeken en scholingen volgen.’

Over 10 jaar…
‘Ik hoop en pleit ervoor dat de POH dan is 

opgenomen in het BiG-register.’

Heeft als favoriete websites…
‘Www.eerstelijnsprotocollen.nl, LinkedIn en 

natuurlijk www.nvvpo.nl. Voor patiënten met 

diabetes type 2 en hun zorgverleners is www.diep.

info een mooie, informatieve website.’ 

Tip voor collega’s…
‘Probeer het beste uit jezelf te halen. De patiënt 

staat centraal, maar als hulpverlener ben je 

onmisbaar in de zorg voor de patiënt. Zorg 

goed voor jezelf en voor goede, werkbare 

arbeidsvoorwaarden.’ 

Tip voor de NVvPO…
‘Jullie doen het al hartstikke goed. Ga zo door!’

de POH is

‘Probeer altijd het beste 
uit jezelf te halen’


