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Het Fonds Julie Renson, het Koningin Fabiolafonds  

en de Koning Boudewijnstichting werken samen  

in een partnerschap met vier uitgangspunten:

 – psychische kwetsbaarheid erkennen en werken  

aan de zichtbaarheid ervan door zorg te dragen  

voor de sociale representaties die bij de gebruikers,  

de sector en de samenleving in haar geheel leven;

 – aanmoedigen van een aanpak die de autonomie  

en de deelname aan de zorg door de gebruikers  

en hun familie bevordert (ervaringsdeskundigheid,  

peer support);

 – de herstelbenadering op alle niveaus en in alle structuren 

van de zorg bevorderen;

 – met bijzondere aandacht voor sociaal-economisch 

kwetsbare groepen en mensen met een  

migratieachtergrond.

In het kader van de initiatieven die zijn ontwikkeld  

voor de periode 2020-2024, hebben de Fondsen  

voor Geestelijke Gezondheid en de Stichting zich  

tot doel gesteld om bij te dragen aan de versterking  

van de vaardigheden van de eerste lijn, zodat deze  

de best mogelijke hulp en zorg kan bieden aan mensen  

met psychische aandoeningen.

Deze versterking van vaardigheden kan zowel worden 

gerealiseerd door de kennis over geestelijke gezondheid 

van eerstelijnswerkers te verbeteren als door  

de samenwerking met professionals uit de geestelijke 

gezondheidszorg te stimuleren.

Tijdens hun verkennende fase hebben de partners  

aan socioloog Mark Leys (VUB) de opdracht gegeven  

om een inventaris op te maken van bestaande goede 

praktijken op dit gebied op internationaal niveau.  

Dit rapport is het resultaat van deze verzameling  

van goede praktijken.

Zoals u zult merken, focussen deze praktijken  

op het versterken van de vaardigheden  

van gezondheids- en welzijnswerkers uit de eerste lijn  

op het gebied van geestelijke gezondheid, zodat zij beter 

met psychische kwetsbaarheid kunnen omgaan en betere 

en meer geïntegreerde zorg kunnen bieden aan psychisch 

kwetsbare mensen, thuis en in de buurt, dankzij  

de samenwerking tussen verschillende actoren.

Naast het schetsen van deze praktijken tracht het 

onderzoek ook richtsnoeren te bieden voor het realiseren 

van initiatieven die een betere eerstelijnszorg voor mensen 

met geestelijke gezondheidsproblemen mogelijk maken.

Na de verkennende fase waarin ook Belgische praktijken 

werden verzameld en geanalyseerd, zullen het Fonds 

Julie Renson, het Koningin Fabiolafonds en de Koning 

Boudewijnstichting hun krachten bundelen met het Fonds 

Dr Daniël De Coninck om de concrete implementatie  

van samenwerking en collaboratieve relaties tussen  

de eerste lijn en de geestelijke gezondheidszorg via  

een gestructureerde aanpak in België te ondersteunen.

Voorwoord



De bedoeling van dit dossier is om inspiratie te bieden met 
internationale voorbeelden over op welke manier de eerste lijn  
samen met de geestelijke gezondheidszorg en andere sectoren  
een weg kan vinden om mentale vraagstukken te behandelen. 

Geestelijke gezondheid staat meer dan ooit op de agenda. 

Terecht. Er zijn meer aangetoonde problemen met 

geestelijke gezondheid, en mentale problemen en welzijn 

worden stilaan meer bespreekbaar dan vroeger. Er zijn 

internationaal voldoende indicaties en cijfers die aangeven 

dat ook de eerste lijn geconfronteerd wordt met geestelijke 

gezondheidszorgvragen en problemen van burgers en 

patiënten. De eerste lijn is, zoals het begrip aangeeft, het 

eerste aanspreekpunt om een weg te vinden wanneer 

iemand vragen heeft over gezondheid. In die zin wordt 

terecht nagedacht over de vraag op welke manier die eerste 

lijn mee en beter ondersteund kan worden om mentale 

problemen tijdig te ontdekken en mee kan betrokken worden 

in de behandeling, begeleiding  

en ondersteuning. Het is namelijk geen optie om mentale 

problemen enkel te benaderen vanuit de niche of koker  

van de geestelijke gezondheidszorg alleen, ook al omdat 

burgers niet rechtstreeks de weg kiezen om naar  

de geestelijke gezondheidszorgsector te stappen.

De bedoeling van dit dossier is om inspiratie te vinden  

uit internationale voorbeelden over op welke manier  

de eerste lijn samen met de geestelijke gezondheidszorg 

en andere sectoren een weg kan vinden om mentale 

vraagstukken te behandelen. 

Het dossier geeft een overzicht van een aantal goede  

of beloftevolle praktijken die een bijdrage leveren  

aan het omgaan met geestelijke gezondheid in de eerste 

lijn. We staan ook stil bij de vraag of en hoe de werkwijzen 

zorgen voor een taak(her)verdeling tussen de eerste lijn  

en de geestelijke gezondheidszorg.

Dit dossier geeft een aantal internationale voorbeelden 

uit West-Europese landen. Dat betekent niet dat er geen 

inspiratie zou kunnen gevonden worden uit bijv. Verenigde 

Staten, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, of andere landen 

die een minder uitgebouwde verzorgingsstaat hebben.  

Maar we hebben, ook om haalbaarheidsredenen, gefocust 

op casussen die ingebed liggen in meer vergelijkbare 

gezondheidszorgsystemen. In het literatuuroverzicht  

dat focust op de vragen rond samenwerking tussen  

eerste lijn en geestelijke gezondheidszorg zijn inzichten  

uit alle landen meegenomen. Dit dossier heeft ook als doel 

‘inspiratie’ te geven, en niet zozeer een representatief beeld 

te geven van interessante praktijken. Er zijn zeker nog tal  

van initiatieven die niet aan bod komen en die een belangrijke 

innovatieve waarde hebben.

Inleiding
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1 Hviding K, Bugge P, Ekern P, Brelin P, Hoifodt TS, Nessa J, et al. Collaborative care initiatives for patients with serious mental  
disorders treated in primary care setting. Norwegian Knowledge Centre for the Health Services. 2008.

2 http://www.prisma-statement.org/ https://knowledgetranslation.net/portfolios/the-prisma-scr-prisma-extension-for-scoping-reviews/

3 Hilary Arksey & Lisa O’Malley (2005) Scoping studies: towards a methodological framework, International Journal of Social Research 
Methodology, 8:1, 19-32, DOI: 10.1080/1364557032000119616

4 Levac, D., Colquhoun, H. & O’Brien, K.K. Scoping studies: advancing the methodology. Implementation Sci 5, 69 (2010).  
https://doi.org/10.1186/1748-5908-5-69

Voor de zoektocht en selectie van goede praktijken  

hebben we rekening gehouden met aandachtspunten  

die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar  

voor schuift om geestelijke gezondheidszorg te integreren 

in de eerste lijn.

We staan stil bij initiatieven die focussen op het versterken 

van zowel de zorgverstrekkers en de burgers, maar ook  

de familie en de omgeving. We staan stil bij initiatieven  

die bijdragen aan destigmatisering, continuïteit van zorg, 

inzet op een geïntegreerde aanpak of op toegankelijkheid  

en beschikbaarheid voor diverse maatschappelijke groepen. 

Waar mogelijk hebben we gezocht naar ‘duurzame’ 

praktijken, niet naar tijdelijke projectmatige innovatieve 

initiatieven. Bij dit laatste moeten we wel toevoegen dat 

zeker niet alle interessante initiatieven al structureel zijn 

ingebed in het gezondheidssysteem. In die zin hebben  

we dit laatste criterium meer flexibel geïnterpreteerd.

De belangrijkste doelstelling van dit dossier is  

inspiratie te bieden voor mogelijke Belgische initiatieven  

en werkmethoden. 

Enerzijds is de keuze voor de selectie van goede praktijken 

gebaseerd op een wetenschappelijk literatuuronderzoek. 

We hebben gebruik kunnen maken van een initiële review 

van het Noorse Norwegian Knowledge Centre for the Health 

Services in 20071. De zoektocht naar meer literatuur is 

verder geïnspireerd op het PRISMA (Preferred Reporting 

Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) protocol 

voor scoping reviews2 en de richtlijnen van Arksey and 

O’Malley (2005)3 and Levac and colleagues4. Opnieuw,  

we pretenderen niet dat dit dossier een volwaardige scoping 

review is. We hebben, gezien de doelstellingen van dit 

dossier, geen algoritmes en expliciete in- en exclusiecriteria 

bijgehouden. De zoektocht naar goede praktijken is vooral 

inductief gebeurd. Anderzijds zijn we voor de selectie  

en het concrete beschrijven van initiatieven sterk 

teruggevallen op grijze literatuur. In de wetenschappelijke 

literatuur worden interessante initiatieven benoemd maar 

niet in detail beschreven. 

De gehanteerde methode 

http://www.prisma-statement.org/
https://knowledgetranslation.net/portfolios/the-prisma-scr-prisma-extension-for-scoping-reviews/
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DE EERSTE  
LIJN & 
GEESTELIJKE 
GEZONDHEIDS
ZORG



Residentiële (institutionele) zorg en paternalistische benaderingen 
staan steeds minder centraal in de organisatie en aanpak  
van geestelijke gezondheidszorg. Sociale inclusie, maatschappelijke 
participatie en empowerment van mensen met psychische 
stoornissen en mentale kwetsbaarheid staan als principes centraal. 
Bovendien komen geestelijke gezondheid en welzijn steeds hoger  
op de agenda te staan. Deze maatschappelijke veranderingen 
houden in dat mentale gezondheid niet geïsoleerd wordt  
in een ‘nichesector’ van de geestelijke gezondheidzorg:  
er	is	behoefte	aan	integratie	en	samenwerking	van	verschillende	
sectoren en formele en informele spelers.

Eerstelijnsgezondheidszorg is wereldwijd het eerste contactniveau 
voor personen, gezinnen en gemeenschappen met het formele 
gezondheidssysteem. Het is een ‘algemene’ vorm van behandeling 
en zorg die dichtbij de lokale gemeenschap wordt aangeboden  
en kan vanuit die doelstelling een belangrijke rol spelen  
in de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg  
en integratie van mensen met mentale kwetsbaarheid  
in de maatschappij. Geestelijke gezondheidszorg, ook beschikbaar 
in de eerstelijnsgezondheidszorg, betekent dat mensen toegang 
hebben tot de behandeling en zorg dichtbij huis, gezin, werk,  
vrije tijd, sociale netwerken, en geïntegreerd en actief blijven  
in de gemeenschap.

In het bijzonder staat de vraag centraal hoe 
eerstelijnsgezondheidszorg meer oog kan hebben  
voor en ondersteund kan worden in haar omgang  
met geestelijke gezondheid. 
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Eerstelijnszorg wordt internationaal gezien  

als het eerste niveau van professionele zorg waar 

mensen zich aanbieden met een brede waaier 

aan gezondheidsproblemen. De algemene 

eerstelijnsvoorzieningen zijn het eerste contactpunt 

voor burgers. Ze worden internationaal als essentieel 

geacht om het brede spectrum van gezondheidszorg 

toegankelijk te houden voor individuen en gezinnen  

met uiteenlopende behoeften. Van eerstelijnszorg 

wordt verwacht dat het toegankelijke zorg biedt  

in de buurt van waar patiënten op continue basis 

wonen. Ze wordt zo dicht als mogelijk bij de mensen 

hun woonplaats aangeboden. De eerste lijn coördineert 

mee zorgprocessen van patiënten door af te stemmen 

met andere type diensten. 

Eerstelijnszorg overstijgt de rol van huisartsen.  

Ze omvat ook diensten van andere gezondheids-  

en welzijnswerkers zoals bijv. verpleegkundigen, 

verloskundigen, hulpverleners en maatschappelijk 

werkers die in de gemeenschap een zorg- en 

ondersteuningsrol opnemen. 

In een meerderheid van de Europese landen  

is de eerste lijn een verplichte eerste stap  

om doorverwezen te kunnen worden naar meer 

gespecialiseerde zorgvormen. Andere landen -zoals 

België- hebben geen verwijsmodel vanuit de eerste lijn 

of echelonnering. Mensen kunnen daar rechtstreeks 

naar gespecialiseerde zorg.

In Europese landen bestaan twee overheersende 

organisatievormen van eerstelijnszorg: solopraktijk  

en groepspraktijk (al dan niet multidisciplinair).  

De laatste decennia is er een ontwikkeling gaande  

naar de uitbouw van multidisciplinaire groepspraktijken, 

ook in die landen met een traditie van meer 

solopraktijken, waarin verschillende disciplines  

op een zelfde locatie opereren: in België is  

dat model onder andere gekend als medische  

huizen en wijkgezondheidscentra, in andere landen  

als eerstelijnsgezondheidscentra. Er is intussen 

wetenschappelijke evidentie dat groepspraktijken  

in vergelijking met monodisciplinaire solopraktijken, 

meer samenwerking in de hand werken, een andere, 

bredere visie op gezondheidsproblemen in de hand 

werken en eventueel leiden tot meer geïntegreerde zorg. 

Mensen met mentale problemen of vragen melden zich vaak 

eerst in de eerste lijn aan. Mentale problemen worden daar 

al of niet verdoken aangekaart. Op dat vlak zijn er hele grote 

verschillen tussen mensen. Maar er is meer. Steeds meer 

worden mensen met ernstige psychiatrische stoornissen  

of een verslavingsproblematiek mee begeleid door de eerste 

lijn. De eerste lijn kan dan mee de zorgcoördinatie opnemen, 

mee doelstellingen formuleren, medicatiebeleid bespreken, 

enz… Er is intussen een hele reeks van activiteiten bekend 

waarin de eerste lijn mee een rol kan opnemen. 



Bron: Kates, N. et al (2018): Improving collaboration between primary care and mental health services, The World Journal of Biological 
Psychiatry, DOI: 10.1080/15622975.2018.1471218

ACTIVITEITEN WAAR DE EERSTE LIJN EEN ROL  
KAN SPELEN SAMEN MET SPELERS UIT DE GGZ

 – Vroegdetectie en opstart van zorg 

 – Indicatiestelling, screening en identificatie  

van problemen

 – Beoordeling 

 – Behandeling suggereren of starten 

 – Inspelen op crisissituaties 

 – Integratie van fysieke (somatische)  

en geestelijke gezondheidszorg 

 – Gebruik van medicatie 

 – Mede opvolgen van het zorgproces  

en terugvalpreventie 

 – Zorgcoördinatie en personen  

in het systeem wegwijs maken

 – Verwijzing 

 – Zorg(case)management 

 – Doelstellingen vooropstellen en bevordering  

van sociale inclusie 

 – Monitoring en terugvalpreventie 

 – Gezinsinterventies 

 – Educatie en zelfzorg, empowerment ondersteunen

 – Gezondheidseducatie, patiënteneducatie 

 – Gezinsondersteuning 

 – Veranderingen in levensstijl 

 – Destigmatisering en mede bewaken  

van mensenrechten

 – Stigma verminderen

 – Barrières verminderen  

om gepaste zorgvorm te kiezen

 – Werken vanuit een partnerschap  

met gemeenschapsvoorzieningen (intersectoraal)

 – Advocacy/ pleitbezorger voor het belang van GGZ

Het WHO-actieplan voor geestelijke gezondheid 2013-2020  

beveelt de integratie van algemene, geestelijke gezondheids-  

en welzijnszorg aan en ondersteunt de versterking van  

de eerste lijn: de eerstelijnszorg moet nauw samenwerken 

met de andere actoren inclusief zelfzorg, informele zorg 

en specialistische GGZ. De integratie van geestelijke 

gezondheidszorg en eerstelijnszorg werkt in theorie 

gecoördineerde en persoonsgerichte zorg in de hand,  

ook voor de grote groep mensen met comorbide lichamelijke 

en geestelijke gezondheidsproblemen. De belangrijkste 

voordelen van het verlenen van geestelijke gezondheidszorg 

in de eerstelijnszorg zijn dat deze toegankelijk, betaalbaar  

en aanvaardbaar is voor mensen met psychische problemen 

én hun families, dat het sociale ongelijkheden reduceert  

en kansen biedt om mee de continuïteit van zorg te 

garanderen, dat het minder risico op stigmatisering inhoudt, 

dat het de sociale integratie ondersteunt en dat een meer 

adequate aanpak van mensen met comorbide lichamelijke 

en geestelijke gezondheidsproblemen wordt aangepakt. 

De eerste lijn kan actief bijdragen aan een normaliserende 

aanpak door empathisch te luisteren naar iemands verhaal, 

zonder oordelen. Deze werkwijze draagt bij aan het uit de 

taboesfeer halen, mentale problemen te destigmatiseren 

en het versterken van het zelfbeeld en de zelfredzaamheid 

van de patiënt. Indien patiënten genoeg inzicht  

en mogelijkheden hebben en gemotiveerd zijn,  

kunnen ze gestimuleerd worden om zelfhulp op te nemen  

of kan verwezen worden naar andere meer gespecialiseerde  

actoren. Essentieel is wel dat de huisarts systematisch  

mee de toestand van de persoon blijft opvolgen  

en de verantwoordelijkheid neemt om mee betrokken  

te blijven in de wijze waarop klachten opduiken  

of verdwijnen en worden opgevolgd.
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Het integreren van de aanpak van geestelijke 

gezondheidszorg kan naast hoger vermelde  

elementen ook bijdragen tot het omgaan met  

de capaciteitsproblemen in de geestelijke 

gezondheidszorg. De integratie kan bijdragen  

tot het beheersen van het tekort aan personeel  

en om toch zorg en ondersteuning te bieden  

voor de patiënten of burgers met mentale noden  

(onder voorbehoud dat er voldoende 

basisgezondheidswerkers zijn die over voldoende 

vaardigheden en competenties beschikken om psychische  

noden en stoornissen te identificeren, basismedicatie  

en psychosociale interventies te verstrekken,  

mee in te staan voor crisisinterventies, door te verwijzen 

naar gespecialiseerde geestelijke gezondheidsdiensten 

als het nodig is en verantwoordelijkheid te nemen  

in zorgcoördinatie). Op die manier wordt  

het toegankelijkheidsvraagstuk ook aangepakt. 

Het is echter evenzeer bekend dat in diezelfde eerste 

lijn mentale problemen nog vaak ‘onder de radar’ blijven 

omdat er te weinig bewustzijn en kennis is om dit type 

problemen te herkennen of omdat het aan vaardigheden 

ontbreekt om mensen te begeleiden. Mensen praten 

vaak niet rechtstreeks over hun geestelijke gezondheid, 

maar kaarten vooral andere zorgen aan (bijvoorbeeld 

lichamelijke gezondheidsprobleem, een sociale kwestie, 

relatieproblemen, werkloosheid of werk-gerelateerde 

problemen, financiële zorgen of sociaal isolement).  

Met andere woorden, er is behoefte aan het versterken  

van competenties, ook door ondersteunende 

samenwerking met meer gespecialiseerde 

zorgverstrekkers. Maar er spelen nog andere factoren:  

het wetgevend kader en de ziekte- en zorgverzekering laten 

niet altijd toe of de prikkels ontbreken om werk te maken 

van de samenwerking. Bovendien hebben geestelijke 

gezondheidszorg en eerstelijnszorg zich historisch  

als aparte subsectoren ontwikkeld, met andere 

doelstellingen en perspectieven, gewoontes  

en logica’s. Een effectieve integratie van de geestelijke 

gezondheidszorg en de eerstelijnszorg zal daarom zowel 

systematisch maar vooral ook pragmatisch moeten worden 

aangepakt waarbij de respectievelijke rollen, bijdragen  

en competenties worden geïdentificeerd en op elkaar 

worden afgestemd. Daarbij zal een aanpak die denkt  

in termen van behoeften en noden van burgers,  

patiënten en gebruikers een betere bijdrage leveren  

dan een belangenstrijd over de identiteitskarakteristieken 

van elke sector apart. 



SAMENWERKEN  
EN INTEGRATIE  
KLINKT MOOI,  
MAAR WERKT  
HET OOK? 
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In de wetenschappelijke literatuur is een aantal  

barrières en faciliterende voorwaarden geïdentificeerd  

om de eerste lijn geïntegreerd te doen werken  

met geestelijke gezondheidszorg. 

Die barrières hebben te maken met kennis en 

vaardigheden, met houdingen en visies t.o.v. samenwerken, 

maar ook met verschillende houdingen en visies t.o.v. 

personen met mentale problemen en verschillende visies 

op de vraag in welke mate spelers zich inhoudelijk moeten 

bezighouden met geestelijke gezondheidszorg. Hoewel 

het normatief naar voor geschoven wordt dat de eerste 

lijn een rol moet spelen, wordt dat in de praktijk door 

eerstelijnsmedewerkers niet altijd opgepikt. Bovendien  

kan in de GGZ soms sceptisch gereageerd worden  

dat de ‘algemene’ gezondheidszorg zich met mentale 

problemen actief bezighoudt. Verder ontbreekt het vaak 

aan incentives en leiderschap om de nieuwe manier  

van werken in de praktijk te brengen en zitten er barrières 

in regelgevende en financieringssystemen die het 

concretiseren en vooral het duurzaam doorzetten  

van een initiatief belemmeren.



Bron: gebaseerd op Wakida, E.K., Talib, Z.M., Akena, D. et al. Barriers and facilitators to the integration  
of mental health services into primary health care: a systematic review.

Barrières Facilitators
Zorggebruikers

Kennis, 
vaardigheden & 
attitude

Gebrek aan kennis over het zorgsysteem
 – Motivatie voor begeleiding

Toegankelijkheid Financiële en geografische toegankelijkheid

Zorgverstrekkers

Kennis en 
vaardigheden

Niet in staat om mentale stoornissen te herkennen  
of behandelen of gebruik te maken van screening tools

 – Ervaren eigen competentie om in te spelen 
op psychische kwetsbaarheid 

 – Kennis over psychische problemen  
door training en ondersteuning 

Gebrek aan kennis over gepaste medicatie

Gebrek aan training in GGZ

Gebrekkige kennis over de GGZ-voorzieningen  
(en gezondheidzorg in het algemeen)

Overtuiging dat geestelijke gezondheid een aparte  
en moeilijke problematiek is i.t.t. somatische problemen: 
GGZ wordt niet gezien als verantwoordelijkheid  
van de eerste lijn

Attitudes en 
overtuigingen

Overtuiging dat het moeilijk werken is met mensen  
met psychische kwetsbaarheid  – Overeenstemming dat mentale problemen 

belangrijk zijn en dat ieder moet bijdragen 
om ze te omkaderen 

 – De wil om een langdurige relatie  
te onderhouden met een persoon  
met psychische kwetsbaarheid 

 – Het geloof dat mensen beter begeleid 
worden in de gemeenschap en dagelijkse 
activiteiten opnemen

 – Aanbevelen dat geestelijke gezondheid bij 
elk bezoek wordt aangekaart (en gescreend)

 – Vertrouwen van cliënten
 – Een holistische benadering van de client

Overtuiging dat mensen met ernstige psychische 
problemen residentieel moeten opgevangen worden

Overtuiging dat cliënten niet therapietrouw zijn

(Probleem) met juridische medische verantwoordelijkheid

Weerstand tegen integratie GGZ en eerste lijn

Wordt ervaren als teveel werklast

Geen interesse in de doelgroep (en om ermee te werken)

Te weinig ervaren financiële en andere ondersteuning 
(personeel, training, supervisie door specialiseten, etc. ) 

Gezondheidszorgsysteem

Management & 
leiderschap

Geen afstemming en coördinatie met specialisten  
uit de GGZ of psychiatrie 

 – Samenwerking in multidisciplinaire teams
 – Gecoördineerd informatiesysteem
 – Structurele verbinding tussen eerste lijn  

en GGZ (via adequate communicatiekanalen)

Een gezondheidszorgsysteem dat niet in staat  
is om het brede spectrum van behoeften  
van cliënten te ondersteunen

Gebrek aan gecoördineerde zorgplanning

Financiering Geen heldere rolafspraken met andere zorgverstrekkers
 – Voldoende financiering met aandacht  

voor integratie



VERSCHILLENDE 
STRATEGIEËN



Er zijn verschillende modellen beschreven  

om geestelijke gezondheidszorg en de eerste lijn  

te verweven: de aanpak binnen de modellen varieert  

van ‘overleg’ over ‘geassocieerde gespecialiseerde 

GGZ-professionals’ die binnen een eerstelijnsvoorziening 

werken, benaderingen van getrapte zorg (stepped care) 

en gepaste zorg (matched care) waarbij de eerste lijn  

dan wel de gespecialiseerde zorg worden ingezet  

in functie van de behoeften van de gebruiker,  

al of niet in onderlinge samenwerking. De modellen 

leggen de nadruk op het feit dat de eerste lijn meestal 

het eerste en meest algemene contactpunt vormt  

voor de burgers of gebruikers en instaat voor de eerste 

indicatiesetting of probleeminschatting en dat verder 

wordt ingezet op interdisciplinaire samenwerking  

met de gespecialiseerde professionals en voorzieningen 

uit de GGZ. In een matchedcaremodel hoeft  

niet alles noodzakelijk direct via de eerste lijn te gaan:  

er kan rechtstreeks naar de GGZ-voorzieningen gestapt 

worden (zoals in een echelonsysteem) maar de eerste 

lijn maakt integraal deel uit van het zorgsysteem. 

Er wordt in deze ‘tak’ ingezet op interventies zoals 

casemanagement, liaisonfuncties, gedeelde 

zorgaanpak, zorgcoördinatie, gedeelde besluitvorming 

over doelstellingen en behandel-, ondersteunings-  

of begeleidingsplan, etc...

Een aantal modellen focust niet alleen op de samenwerking 

tussen formele hulpverleners of zorgverstrekkers maar  

zet ook in op het betrekken en empoweren en ondersteunen 

van patiënten (zelfzorg), de mantelzorgers en/of familie 

(informele zorg), met als doel vaardigheden aan te leren  

die bij de formele zorgverstrekkers en voorzieningen 

werkdruk wegnemen. Als het informeel systeem mede 

ondersteuning en opvang kan aanbieden of andere sectoren 

ook vaardigheden verwerven (bijvoorbeeld dagcentra, 

thuishulp, zelfhulpgroepen,….) kan dit druk en werklast 

wegnemen in de GGZ-sector. Er kan een verband gezocht 

worden met wat in de Engelstalige literatuur bekend staat  

als social prescribing (prescription sociale in Canada,  

in Nederland welzijn op recept): inhoudelijk wordt de focus 

gelegd op het verbinden en integreren van mensen  

in het sociale weefsel: eerstelijnszorgverleners verwijzen 

personen ook door naar -of gaan samen aan de slag  

met- niet-medische ondersteuning. 

Sommige werkwijzen focussen op competentieverhogende 

interventies bij de cliënten (training, levensstijlinterventies, 

psycho-educatie, etc.…).



15
GE

ES
TE

LI
JK

E 
GE

ZO
ND

HE
ID

 IN
 D

E 
EE

RS
TE

 LI
JN

DE
EL

 1

Kane et al. hebben principes gegroepeerd  

(gebaseerd op de WHO-richtlijnen) op verschillende 

niveaus om samenwerkingsverbanden vorm te geven.

OP HET NIVEAU VAN HET GEZONDHEIDSZORGSYSTEEM

 – Bewustwording en pleitbezorging (advocacy)  

is nodig om attitudes en gedrag te veranderen  

en om stigma tegen te gaan.

 – In het beleid (incl. de beleidsrichtlijnen en plannen) 

moet expliciet de rol die de eerste lijn kan  

en moet spelen voor geestelijke  

gezondheidszorg opgenomen worden.

 – Professionals in de eerste lijn moeten voldoende 

opleiding en training krijgen en toegang krijgen  

tot supervisie om op een adequate,  

kwaliteitsvolle manier geestelijke gezondheidzorg  

te kunnen voorzien. 

 – Samenwerking en integratie is een proces,  

niet een eenmalig initiatief.

 – Betere samenwerking is een middel (geen doel 

op zich) om tot een betere zorg en begeleiding 

(outcomes) te komen voor mensen met mentale 

kwetsbaarheid en verslavingsproblematiek.

 – Er moet ook een visie en beleid zijn om de zorg  

op lokaal, regionaal en nationaal niveau op elkaar  

af te stemmen.

 – Er is samenwerking vereist met uiteenlopende 

sectoren, met NGO’s, lokale initiatieven  

en vrijwilligers.

 – Er is behoefte aan afspraken welke populaties  

in aanmerking komen voor behandeling  

en begeleiding in de eerste lijn en welke beter 

begeleid worden in gespecialiseerde voorzieningen. 

 – Er is behoefte aan voldoende financiële  

en menselijke middelen om de zorg aan te pakken. 

 – Professionals uit de geestelijke gezondheidszorg 

moeten ook meer bewust worden over het belang  

van samenwerken met de eerste lijn, en moeten  

op dat vlak ook beter opgeleid en getraind worden,  

en mogelijks zelfs betaald worden  

om die samenwerking concreet vorm te geven.

 – Initiatieven die worden opgezet om samenwerking 

te versterken, moet ondersteund worden en ingebed 

worden in een omkaderend beleid, en niet ‘op zich’ 

blijven functioneren.

 – Veranderingen in de frontlinie moeten worden 

ondersteund door een nationaal of regionaal 

beleidskader dat collaboratieve zorg bevordert.

OM DE SAMENWERKING VORM TE GEVEN

 – De planning van activiteiten gebeurt in een proces 

van samenwerking, van bij de start, waarbij heldere 

doelen worden gesteld die gezamenlijk geëvalueerd 

en bijgestuurd worden als dat nodig blijkt. 

 – Wederzijds respect en ondersteuning  

van elkaars sterktes maar ook bij beperkingen  

is een noodzakelijke voorwaarde om samenwerking 

op te zetten.

 – Persoonlijke contacten en directe  

communicatie tussen de zorgverstrekkers zijn 

cruciaal om de kwaliteit van zorg te verbeteren  

en om succesvol samen te werken.

 – Er is behoefte aan goed functionerende 

interdisciplinaire teams.

 – De gekozen werkwijze wordt afgestemd in functie  

van de beschikbare hulpmiddelen,  

lokale culturele kenmerken, geografische factoren  

en de ernst van de mentale gezondheidsproblemen.

 – Partners moeten een flexibele houding hebben  

en bereid zijn om zich wederzijds aan te passen.



1 Bower, P., & Gilbody, S. (2005). Managing common mental health disorders in primary care: conceptual models and evidence base.  
BMJ, 330, 839-842.  
Bower, P., Rowland, N., & Hardy, R. (2003b). The clinical effectiveness of counselling in primary care: a systematic review and meta-analysis. 
Psychological Medicine, 33, 203-215.  
Bower, P., Rowland, N., Mellor, C., Heywood, P., Godfrey, C., & Hardy, R. (2005). Effectiveness and cost effectiveness  
of counselling in primary care. Cochrane Database of Systematic Reviews, 3.  
Bower, P., & Sibbald, B. (2000a). Do consultation-liaison services change the behavior of primary care providers?  
A review. General Hospital Psychiatry, 22, 84-96.  
Bower, P., & Sibbald, B. (2000b). Systematic review of the effect of on-site mental health professionals on the clinical behaviour  
of general practitioners. BMJ, 320, 614-617.  
Bower, P., & Sibbald, B. (2005). On-site mental health workers in primary care: effects on professional practice.  
Cochrane Database of Systematic Reviews, 3

OM DE ZORG TE VERSTREKKEN

 – De taken die worden toebedeeld aan de eerste  

lijn moeten realistisch zijn en aangepast  

aan de vaardigheden en kennis in de eerste lijn, 

maar ook aan hun belangen en de beschikbare 

hulpmiddelen in die eerste lijn.

 – Patiënten moeten toegang hebben tot psychotrope 

medicatie die ze nodig hebben.

 – Zorg, behandeling en ondersteuning moet 

patiëntgericht georganiseerd worden en aangepast 

kunnen worden aan de veranderende noden  

van de persoon (en omgeving).

 – Bij het verstrekken van zorg moet ingespeeld  

worden op sociale determinanten.

 – Er is behoefte aan een effectieve coördinatie  

in het gebruik en opstellen van zorgplannen.

 – Er is een regelmatige stroom nodig van informatie-

uitwisseling tussen de betrokkenen.

Bower en Gilbody hebben een aantal systematische 

reviews en één meta-review gedaan naar modellen  

voor samenwerking tussen eerste lijn een GGZ 1. 

Bower en Gilbody (2005) onderscheiden  

(zie ook figuur op de volgende pagina):

 – training van personeel in de eerste lijn

 – consultatieliaisonfuncties tussen eerste lijn en GGZ

 – gedeeld casemanagement en gedeelde zorg 

(collaborative care)

 – georganiseerde tijdelijke doorverwijzing,  

maar via gedeelde opvolging.
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Education  
and training

Primary care 
clinician (PCC) 
independently 

manage  
mental illness

Training only

Consultation-
liaison

PCCs  
independently 

manage mental 
illness

Ongoing  
educational 
relationship  

with specialist

Collaborative  
care

Additional care 
manager: mental 

healthcare and  
link between patient,  

PCC and specialist

Collaborative  
and shared care

Replacement/
referral

PCC identity  
and refer suspected 
cases to specialist

Training only

ROLES

SUPPORT

PCC MORE INVOLVED 
MENTAL HEALTH SPECIALIST  

MORE INVOLVED



1 Gask L, Khanna T. Ways of working at the interface between primary and specialist mental healthcare.  
Br J Psychiatry. 2011 Jan;198(1):3-5, sup 1. doi: 10.1192/bjp.bp.109.075382. PMID: 21200068.

2 Mapanga W, Casteleijn D, Ramiah C, Odendaal W, Metu Z, Robertson L, Goudge J. Strategies to strengthen the provision  
of mental health care at the primary care setting: An Evidence Map. PLoS One. 2019 Sep 6;14(9):e0222162.  
doi: 10.1371/journal.pone.0222162. PMID: 31491022; PMCID: PMC6731011.

3 Brown,M;  C A. Moore, J MacGregor J R. Lucey; Primary Care and Mental Health: Overview of Integrated Care Models,  
Journal of nurse practitioners, Volume 17, ISSUE 1, P10-14, January 01, 2021 DOI: https://doi.org/10.1016/j.nurpra.2020.07.005

4 Collins CH, D.L.; Munger, R.; Wade, T. Evolving models of behavioral health integration in primary care. New York2010  
https://www.milbank.org/wp-content/uploads/2016/05/Evolving-Models-of-BHI.pdf 

Gask and Khanna (2011)1 onderscheiden:

 – aanpakken waar iemand wordt verbonden  

aan een eerstelijnspraktijk (attached professionals)

 – het gebruik van verbindingsfiguren (consultation liaison)

 – samenwerking (collaborative care approaches) 

 – community mental health teams

Mapanga en collega’s (2019)2 identificeerden  

9 strategieën om het omgaan met geestelijke 

gezondheid in de eerste lijn te versterken:

 – gespecialiseerde gemeenschapsgerichte diensten

 – integratie van zorg / samenwerkingsinterventies,

 – taakverschuiving / gedeelde aanpak van zorg

 – e-health-interventies

 – groepstherapie vs. individuele therapie

 – strategieën die gezinnen, verzorgers en patiënten 

versterken

 – psychotherapie en psychosociale interventies vs. /  

in combinatie met farmacotherapie

 – vroege opsporing en preventieve strategieën

 – systemische strategieën die het gedrag  

van de zorgverlener kunnen veranderen  

en de kwaliteit van de zorg kunnen versterken.

Een Amerikaans literatuuronderzoek Brown  

et al (2020)3onderscheidt drie types van samenwerking. 

 – Gecoördineerde modellen zijn gericht op communicatie. 

Ze kunnen variëren van minimale samenwerking  

tot samenwerking op afstand. Wanneer diensten 

worden gecoördineerd, wordt ten minste ingezet 

op routinematig informatie uit te wisselen wanneer 

patiënten in beide settings in behandeling zijn of zijn 

doorverwezen. Informatie-uitwisseling heeft ook tot doel 

om de cultuurverschillen tussen eerste lijn en geestelijke 

gezondheidszorg te overbruggen.

 – In samen gehuisveste voorzieningen of professionals 

(co-located) zijn eerstelijnszorg en de geestelijke 

gezondheidszorg fysiek in dezelfde faciliteit 

ondergebracht. Er wordt wel ‘doorverwezen’ voor 

situaties die beginnen als medische gevallen maar  

die ook blijken om mentale problemen te gaan. 

Co-locatie bevordert de communicatie. Hoewel 

regelmatige samenwerking niet altijd noodzakelijk  

is in deze diensten neemt de kans wel aanzienlijk toe 

omdat het ook vanzelfsprekender kan worden. 

 – Bij geïntegreerde zorg wordt de verantwoordelijkheid 

gedeeld over het zorgplan en de behandeling:  

er wordt gewerkt vanuit een gemeenschappelijke 

zorgstrategie en plan. 

Vergelijkbare classificaties zijn te vinden bij andere auteurs.4 

De classificaties in de literatuur zijn vooral interessant  

om een gemeenschappelijk taal te vinden over de mate  

en vorm van samenwerking en omdat het ook een aantal 

lessen leert over hoe de samenwerking kan worden opgezet.

https://www.npjournal.org/issue/S1555-4155(20)X0011-0
https://doi.org/10.1016/j.nurpra.2020.07.005
https://www.milbank.org/wp-content/uploads/2016/05/Evolving-Models-of-BHI.pdf
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– PCPs and behavioral health providers communicate  
in a tradional generalist-specialist format

– Example: PCP refers a patient to a local behavioral health provider  
who assumes the mental health care and management

– Clinical example: Primary care clinic referring to local free-standing  
mental health clinic

- PCPs and behavioral health providers are physically located  
in the same facility and may share resources

- Example: PCP refers patient to behavioral health specialist  
within same healthcare system

- Clinical example: Many community health centers have co-located  
mental health departments in the same building

- PCPs and behavioral health providers work on the same team  
and assumed shared treatment plan of the patient

- Example: PCP and behavioral health specialist meet in the same room, 
at the same time, with the patient

- Clinical example: Cherokee Health System (Tennessee)

Coordinated care

Co-Located Care

Integrated Care



Coördinatie van zorg en samenwerking

Coördinatie van zorg en samenwerking is gekenmerkt  

door gradiënten. Projecten en initiatieven die focussen  

op coördinatie van zorg zetten in het algemeen  

in op betere uitwisseling van informatie, communicatie 

en samenwerking. In een aantal projecten wordt daarbij 

gezocht naar wegen om belangrijke informatie ter 

beschikking te houden voor iedereen die in het proces 

betrokkenen is. Elke betrokken zorgverlener  

uit verschillende types voorzieningen moet bereid zijn 

de vereiste informatie te delen met andere betrokkenen, 

hetzij mondeling (bilateraal of in een interdisciplinair team, 

schriftelijk of via elektronische/digitale weg). 

De literatuur leert dat effectieve communicatie tijdig moet 

zijn, frequent herhaald, begrijpelijk, en accuraat. Er is tussen 

de spelers een minimum gedeeld begrip vereist over  

de doelstellingen en werkwijze, en in een meer doorgedreven 

vorm moeten wegen gevonden worden om tot gedeelde 

beslissingen te komen. Onderzoek leert dat naarmate  

er meer wederzijds respect en vertrouwen is in elkaars 

kennis en competenties, de kans op geslaagde en effectieve 

samenwerking in het belang van de client toeneemt. 

Collaborative care

Collaborative care (zorg in samenwerking) is een term  

die veel in Amerikaanse literatuur opduikt en gaat een stap 

verder dan coördinatie. Collaborative care models (CCMs) 

variëren in de uitwerking in de praktijk, maar omvatten  

een aantal kernelementen: teamwork staat voorop,  

het team opereert vanuit de eerste lijn en het uitgangspunt 

is dat er gewerkt wordt in een traject, waarbij er mogelijk 

een langetermijnopvolging moet worden voorzien. 

Goodrich en collega’s identificeerden  

zes voorwaarden om dit model te doen werken: 

 – organisatorische steun;

 – herorganisatie van werkprocessen  

(care management);

 – gebruik van clinical information systems; 

 – besluitvorminsgondersteuning voor zorgverstrekkers 

(decision support); 

 – ondersteuning van de cliënt voor zelfmanagement  

en bewaken van risico’s;

 – relaties uitbouwen tussen de cliënt en ondersteuning 

in de gemeenschap. 
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Organizational Support
– Health system/network leadership

– Investment in information system
–	 Intensive	staff	training	in	CCM
–	 Investment	in	work	flow/billing

– Coordination with external entities
– Financial and performance monitoring

Clinical Information Systems
– Population panel management
– Shared electronic health record

– Includes mental health notes
– Clinical reminders
– Automated referrals, labs, scheduling

– Stepped care
– Standardized measures
– Feedback (outcome monitoring)
– Treatment to target/patient goals

Decision  
Support
–	 Simplified	treatment	
guidelines

–	 Mental	health	specialist	
(e.g.	psychiatrist)
– Expert support to PCPs
– Supervises  

Care Manager
–	 Onsite/offsite

Self Management 
Support
– Active, engaged patients 

(family)
– Brief psychotherapies
– Health education/

promotion
– Motivational support

Delivery System Redesign  
(Care Management)
– Team-based vs. physician-based care
–	 Staff	dedicated	to	care	coordination
–	 Anticipatory,	preventive	vs.	reactive	care
– Measurement-based care

Providers Patients

Links to Community
Resources
Specialty Mental Health

Federal, State, and  
Private Sector Policies
– Public Sector – Medicaid, Medicare
– Private Sector health plans, employers

The Primary Care Setting

Bron: (Goodrich, D. E., Kilbourne, A. M., Nord, K. M., & Bauer, M. S. (2013).  
Mental health collaborative care and its role in primary care settings.  
Current psychiatry reports, 15(8), 383.  
https://doi.org/10.1007/s11920-013-0383-2)

https://doi.org/10.1007/s11920-013-0383-2


Bron: https://www.trimbos.nl/kennis/poh-ggz 

Colocatie van verschillende expertises 
(attached professionals) 

Co-locatie omvat de organisatorische en logistieke 

integratie van professionals in dezelfde voorziening,  

op dezelfde plaats. In dit domein is multidisciplinaire 

co-locatie een middel om de gepaste kennis  

en competenties te bundelen. Co-locatie zorgt  

voor een interdisciplinair team met de nodige expertise 

om de noden van de patiënt of burger te identificeren  

en een omvattende aanpak uit te werken. In theorie  

kan fragmentatie van zorg worden opgevangen  

voor personen met complexe noden. Professionals  

die zich op dezelfde locatie in dezelfde faciliteit bevinden, 

hebben meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten  

en informatie te delen, en het wederzijdse beïnvloeden  

en leren kan worden versterkt.

Er hoeft niet altijd sprake te zijn van een volledig 

geïntegreerd team: in bepaalde modellen wordt  

een professional met expertise in GGZ mee opgenomen  

in de organisatiestructuur zodat appel kan worden  

gedaan op die expertise indien nodig. In een aantal 

omringende landen wordt die aanpak actief gefaciliteerd 

door de overheid.

De Britse National Health Service heeft een nieuwe 

rol in de eerstelijnszorg geïntroduceerd: de eerstelijns 

geestelijke gezondheidswerker (PCMHW).  

In de praktijk gaat het om zeer verschillende profielen 

(gedragsgezondheidsspecialist, zorgmanagers,  

klinisch specialist geestelijke gezondheidszorg, 

verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg, 

peerondersteuner, psychiatrisch maatschappelijk 

werker, psychiater, psycholoog (klinisch), 

eerstelijnszorgpsychotherapeuten, adviseurs 

geregistreerde verpleegkundige / praktijkondersteuner. 

De achtergrond, opleiding en ervaring van het personeel 

is variabel en de mate van autonomie zowel  

als de omvang van hun verantwoordelijkheden, verschilt.

In veel Nederlandse huisartsenpraktijken werkt  

een praktijkondersteuner huisartsen voor geestelijke 

gezondheidszorg, kortweg POH-GGZ. De POH-GGZ 

biedt vraagverheldering, diagnostiek, kortdurende 

behandeling of (langer durende) ondersteuning  

en begeleiding aan personen met psychische klachten, 

of een lichte of stabiele chronische psychische stoornis. 

Centraal hierbij staat het aanpassingsvermogen  

van betrokkene en haar/zijn vermogen  

tot zelfmanagement. De POH-GGZ is doorgaans 

opgeleid als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, 

maatschappelijk werker of (basis-)psycholoog.  

De POH-GGZ is iemand met kennis van en ervaring 

in de geestelijke gezondheidszorg. De POH-GGZ 

adviseert huisarts en patiënt over een mogelijke  

aanpak van de klachten en eventueel de inschakeling 

van maatschappelijk werk, zelfhulpwebsites,  

een psycholoog of een GGZ-instelling.

https://www.trimbos.nl/kennis/poh-ggz
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Reverse colocation

In het Engelse gezondheidszorgsysteem bestaat  

ook reverse co-location waarbij een huisarts  

op de locatie van een GGZ-voorziening instaat  

voor het leveren van somatische zorg voor personen  

met een mentale problematiek.

In de Verenigde Staten onderscheidt het SAMSHA-

HRSA Center for Integrated Health Solutions  

zes niveaus van samenwerking en integratie.

COORDINATED CARE

Level 1 — Minimal Collaboration 

GGZ- en eerstelijnszorgverleners werken in afzonderlijke 

faciliteiten en hebben afzonderlijke systemen. 

Zorgverleners communiceren zelden. Als er wordt 

gecommuniceerd, is dat meestal op basis van de 

behoefte van een bepaalde zorgverlener aan specifieke 

informatie over een gemeenschappelijke patiënt. 

Level 2 — Basic Collaboration at a Distance 

GGZ- en eerstelijnszorgaanbieders hebben afzonderlijke 

faciliteiten en afzonderlijke systemen. Aanbieders zien 

elkaar als hulpbronnen en communiceren regelmatig 

over gemeenschappelijke patiënten. Deze communicatie 

wordt meestal gedreven door specifieke kwesties.  

Een huisarts kan bijvoorbeeld om een kopie  

van een psychiatrische evaluatie vragen om te weten  

of er een bevestigde psychiatrische diagnose is.  

GGZ wordt meestal gezien als specialistische zorg.

COLOCATED CARE

Level 3 — Basic Collaboration Onsite 

GGZ- en eerstelijnszorgverleners zijn samen  

in dezelfde voorziening gevestigd, en delen  

al dan niet dezelfde praktijkruimte. De zorgverleners 

gebruiken nog steeds afzonderlijke systemen,  

maar de communicatie wordt regelmatiger 

door de nabijheid, vooral per telefoon of e-mail, 

met af en toe een ontmoeting om gezamenlijke 

patiënten te bespreken. Verplaatsing van patiënten 

tussen praktijken vindt meestal plaats via een 

verwijzingsproces dat een grotere kans van slagen 

heeft omdat de praktijken zich op dezelfde locatie 

bevinden. Zorgverleners kunnen het gevoel hebben 

dat zij deel uitmaken van een groter team, maar  

het team en de manier waarop het werkt zijn 

niet duidelijk gedefinieerd, waardoor de meeste 

beslissingen over patiëntenzorg door individuele 

zorgverleners zelfstandig worden genomen.

Level 4 — Close Collaboration  

with Some System Integration

Er is een nauwere samenwerking tussen GGZ- en 

eerstelijnszorgverstrekkers door co-locatie in dezelfde 

praktijkruimte, en er is het begin van integratie 

in de zorg door middel van sommige gedeelde 

systemen. Een typisch model kan inhouden dat 

een eerstelijnszorginstelling een GGZ-zorgverlener 

integreert. In een geïntegreerde praktijk plant de 

eerstelijnszorgbalie alle afspraken en heeft de GGZ-



Bron: https://www.pcpcc.org/sites/default/files/resources/SAMHSA-HRSA%202013%20Framework%20for%20Levels%20of%20
Integrated%20Healthcare.pdf en https://napavintners.com/community/docs/Mental-Health-SAMHSA-integration-model.pdf 

zorgverlener toegang tot het medisch dossier en voegt 

elementen eraan toe. Vaak hebben complexe patiënten 

met meerdere gezondheidsproblemen behoefte aan 

overleg, wat wordt gedaan door middel van persoonlijke 

communicatie. Naarmate professionals meer 

gelegenheid hebben om patiënten te delen, hebben  

ze een beter basisbegrip van elkaars rollen.

INTEGRATED CARE

Level 5 —Close Collaboration Approaching  

an Integrated Practice. 

Er is een hoge mate van samenwerking  

en integratie tussen GGZ- en eerstelijnszorgverleners. 

De zorgverleners beginnen te functioneren  

als een echt team, met frequente persoonlijke 

communicatie. Het team zoekt actief naar 

systeemoplossingen omdat het belemmeringen  

voor zorgintegratie voor een breder scala van 

patiënten herkent. Sommige problemen, zoals  

de beschikbaarheid van een geïntegreerd medisch 

dossier, kunnen echter niet onmiddellijk worden 

opgelost. De zorgverleners begrijpen de verschillende 

rollen die de teamleden moeten spelen en zij zijn 

begonnen hun praktijk en de structuur van de zorg  

te veranderen om de patiëntendoelstellingen  

beter te bereiken.

Level 6 —Full Collaboration in a Transformed/

Merged Practice. 

Het hoogste integratieniveau brengt de grootste 

praktijkverandering met zich mee. Door een 

intensievere samenwerking tussen de zorgverleners 

kunnen vroegere systeemculturen (van twee 

afzonderlijke systemen of van één zich ontwikkelend 

systeem) vervagen tot één enkele getransformeerde  

of gefuseerde praktijk. Zorgverleners en patiënten  

zien de operatie als één enkel gezondheidssysteem  

dat de hele persoon behandelt. Het principe van  

de behandeling van de hele persoon wordt toegepast  

op alle patiënten, niet alleen op doelgroepen.

https://www.pcpcc.org/sites/default/files/resources/SAMHSA-HRSA%202013%20Framework%20for%20Levels%20of%20Integrated%20Healthcare.pdf
https://www.pcpcc.org/sites/default/files/resources/SAMHSA-HRSA%202013%20Framework%20for%20Levels%20of%20Integrated%20Healthcare.pdf
https://napavintners.com/community/docs/Mental-Health-SAMHSA-integration-model.pdf
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Ondersteuning, opleiding en training

Sommige actiestrategieën zetten in op het versterken  

van de kennis en competenties van de 

eerstelijnsmedewerkers. Niet louter ad hoc en eerder 

toevallig, maar op een systematische manier: adequate 

training, supervisie en emotionele ondersteuning zijn 

belangrijk opdat ook bepaalde verantwoordelijkheden  

en begeleiding van mensen met mentale kwetsbaarheid of 

verslaving kunnen worden opgenomen. De onderliggende 

idee is dat de niet-gespecialiseerde zorgverstrekkers 

sterker en beter worden met ondersteuning, zonder  

dat ze daarom gespecialiseerde zorgverstrekkers zijn. 

Bij de ‘consultatieliaisonfunctie’ is de doelstelling 

dat de liaisonpersoon mee de niet-gespecialiseerde 

zorgverstrekkers ondersteunt: de achterliggende idee  

is dat er op regelmatige basis contacten zijn tussen  

een psychiater en de eerstelijnsmedewerkers, dat overleg 

tussen psychiater en eerste lijn wordt geïnitieerd voor 

automatisch naar gespecialiseerde GGZ wordt verwezen. 

Wanneer desgevallend de beslissing valt om door  

te verwijzen wordt er contact onderhouden en feedback 

gegeven naar het eerstelijnsteam. De wijze waarop  

die liaisonfunctie wordt ingevuld (en gefinancierd)  

is sterk afhankelijk van gezondheidszorgsysteem.  

In België is de consultatieliaisonpsychiatrie  

bijvoorbeeld uitgewerkt rond de relatie tussen  

een algemeen en psychiatrisch ziekenhuis maar niet 

structureel met de eerste lijn.



ENKELE 
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Uit de literatuur kunnen een aantal kerninzichten 

gedestilleerd worden.1

Het uitwerken van samenwerking en collaboratieve relaties 

tussen de eerste lijn en geestelijke gezondheidszorg 

ontstaat niet spontaan: er dient ingezet op voldoende 

prikkels om samen te werken, tijd om te leren samenwerken 

en voldoende aandacht voor ondersteuning en coaching 

van deze activiteiten. Inhoudelijk moet daarbij een 

onderscheid gemaakt worden tussen systeemgerelateerde, 

structureel geïnitieerde samenwerking (via regelgeving  

en financiering) en projectmatige ad-hocinitiatieven  

(heel vaak piloot- of projectinitiatieven).

Co-locatie en interdisciplinariteit in de eerste lijn lijken  

een belangrijke meerwaarde te hebben voor zowel  

de burgers of patiënten als voor de zorgverstrekkers.  

Het stimuleert toegankelijkheid, er zijn meer mogelijkheden 

tot dialoog en wederzijds leren en het werkt minder 

stigmatiserend voor de gebruikers van de voorziening.

Samenwerking op zich biedt geen garantie op het 

ontwikkelen van kennis en competentie rond het omgaan 

met mentale problemen. Het aanleren van vaardigheden 

vraagt additionele inspanningen en aandacht en er is nood 

aan het stimuleren van wederzijds leren en ondersteuning.

Training in geestelijke gezondheid van niet-

gespecialiseerde gezondheidswerkers in de eerste lijn  

is een effectieve strategie voor een meer en kwaliteitsvolle 

aanpak van geestelijke gezondheid omdat ze niet alleen 

inwerkt op kennis maar ook een belangrijke invloed heeft 

op de attitude en overtuigingen. Bovendien draagt het  

bij voor niet-specialisten aan het verwerven van  

een basisvertrouwen om mentale problemen te herkennen  

en er mee om te gaan. Er zijn wel meer initiatieven en inzicht 

nodig om wat er wordt aangeleerd meer systematisch 

aan te pakken, mogelijk te ondersteunen met richtlijnen. 

Vorming en training waarbij actief interactie wordt 

aangegaan tussen vertegenwoordigers van verschillende 

sectoren maakt het makkelijker om te evolueren  

tot een gedeelde werkwijze, omdat spelers vanaf  

het moment van de vorming mee aan boord worden 

genomen in het proces.

Ondersteuning van initiatieven die inzetten  

op een gedeelde aanpak en meer integratie, kunnen  

een belangrijke stimulans zijn om tenminste niet alleen 

over de principes en inzichten te praten, maar ook concrete 

werking op te zetten. 

Innovatieve werkwijzen zijn internationaal ontstaan  

uit kleinschalige lokale projecten waar mogelijk veel  

uit kan geleerd worden. Echter opschaling en duurzaam-

heid van ervaring vraagt op een bepaald ogenblik  

ook ‘systeemomkadering’. Overheidsondersteuning  

(regelgeving en financiering) kan een belangrijke  

ondersteunende rol spelen om geestelijke gezondheids-

zorg en eerste lijn op elkaar af stemmen: het onderzoek 

naar de wijze waarop beide deelzorgsystemen op elkaar 

kunnen inspelen in een benadering van getrapte of gepaste 

zorg is nodig om beide deelsystemen uit een verkokerde 

benadering te houden. In dat verhaal is het essentieel  

om de specificiteit en de grenzen van expertise  

en competentie van de verschillende spelers permanent te 

1 Zie ook Health London Partnership (2017) Informing the development of models of primary care in mental health  
https://www.healthylondon.org/wp-content/uploads/2017/10/Scientific-literature-review.pdf

https://www.healthylondon.org/wp-content/uploads/2017/10/Scientific-literature-review.pdf


bewaken, maar niet om dat proces te bureaucratiseren  

in de zin dat samenwerking a priori wordt bemoeilijkt:  

het gaat vooral om een proces waarin heldere rolafspraken 

worden gemaakt en ruimte wordt gelaten om aanpakken 

te ontwikkelen die zijn aangepast aan de lokale context. 

Omkaderende overheidsprikkels voor samenwerking  

en integratie worden nog te langzaam geïmplementeerd, 

terwijl die stimuli nodig zijn om op te schalen  

en te evolueren naar structurele en duurzame werkwijzen.  

De overheden kunnen een cruciale rol spelen in de uitbouw 

van een visie en programmatische benadering  

met heldere omschrijvingen van concepten, doelstellingen 

en handelingsgrenzen van verschillende spelers. 

Participatieve werkwijzen, waarbij het geheel  

van formele en informele actoren (dus ook de cliënten zelf 

en hun directe omgeving) interactief met elkaar omgaat  

zijn het meest effectief. In de interactie wordt gewerkt  

aan gedeelde doelstellingen en wordt het makkelijker  

en duidelijker om rolafspraken vast te leggen waarbij 

grondig onderzocht kan worden op welke hulpbronnen  

kan worden teruggevallen.

In projecten moet, zonder terug te vallen op al te 

formalistische regels en procedures, aandacht besteed 

worden aan rolafspraken en verantwoordelijkheden van 

iedereen die in het proces betrokken wordt.  

Als daar niet over gecommuniceerd wordt en geen 

duidelijke afspraken zijn gemaakt, loopt men het risico  

dat te weinig gebeurt of onduidelijkheden ontstaan.  

Het overleg over deze afspraken kan dan ook stilstaan  

bij de kennis en competenties die vereist zijn van  

de verschillende betrokken actoren. 

Wanneer gestreefd wordt naar integratie van GGZ-

activiteiten en eerste lijn, moet gewerkt worden  

aan een gedeeld aansturingsmechanisme om  

de coördinatie en afstemming effectief vorm te laten 

krijgen, vooral om te vermijden dat incoherenties  

ontstaan in de werkwijze van beide sectoren.

In veel literatuur wordt gewezen op het belang van proces- 

en impactevaluatie, met als doel permanent te kunnen 

verbeteren. Die evaluaties zijn geen doel op zich  

en geen sanctioneringsmechanisme maar moeten  

vooral een formatief doel hebben om de samenwerking  

en integratie in het maatschappelijk belang in de hand 

te werken. Over het algemeen wordt (internationaal) 

aangegeven dat er te weinig aandacht wordt besteed  

bij het uitwerken van initiatieven aan systematische 

evaluatie van de barrières en faciliterende 

randvoorwaarden en de impact op zorgverstrekkers  

en cliënten ook met als doel om tot duurzame werkwijzen  

te kunnen evolueren.
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In England wordt de organisatie van de geestelijke gezondheidzorg 
gecoördineerd vanuit de National Health Services (HNS), een openbaar 
systeem van de gezondheidszorg dat kosteloos is voor de gebruikers.  
Er wordt overwegend ingezet op een beleid waarbij voor de toegang tot GGZ 
een verwijzing nodig is van de huisarts, maar patiënt en gebruikers kunnen 
in	bepaalde	gevallen	zelf	ook	terecht	bij	GGZ-voorzieningen.	Engeland	heeft	
beleidsmatig heel erg ingezet op community mental health care. Het beleid 
van	de	NHS	zet	de	laatste	jaren	in	op	lokale	werking	(ook	wat	betreft	beheer	 
en	aanwending	van	financiële	middelen)	om	de	toegankelijkheid	en	efficiëntie	
van het systeem te versterken. 

De NHS zet als overheidsorganisatie in die context in op innovaties  
en veranderingen in de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg,  
inclusief het stimuleren van samenwerkingsverbanden.  
In die context zijn een aantal initiatieven ontstaan.



1 https://lambethtogether.net/living-well-network-alliance/about/

Colocatie en integratie: geïntegreerde 
buurtwerking en geestelijke gezondheid  
in Lambeth (ZuidLondon)

In de Zuid-Londense wijk Lambeth is in 2018 geopteerd 

voor een vrij fundamentele reorganisatie van de lokale 

werking voor toegang en gebruik van geestelijke 

gezondheidszorg, waarbij mensen met mentale problemen 

mee worden begeleid vanuit de eerste lijn. De structurele 

hervorming zet in op het gebruik van klinische paden  

voor het realiseren van snelle respons op crisissituaties 

in het kader van het algemene UK-NHS-programma 

Integrated Personalised Support Alliance (IPSA).

Er is een aanbod van een telefonische hulplijn  

(SLaM 24 Hour Mental Health Support Line)  

en een Out of Hours Peer Support Service bediend  

door ervaringsdeskundigen, bedoeld voor mensen  

die een crisis meemaken wanneer andere diensten  

niet beschikbaar zijn. De Patient Advice and Liaison  

Service (PALS) biedt gratis informatie, vertrouwelijk advies 

en gezondheidsgerelateerde ondersteuning  

aan patiënten, families en hun verzorgers. Deze dienst 

biedt informatie en advies over de gezondheidsdiensten, 

waaronder ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en andere 

gemeenschapsgezondheidsdiensten.

In 2010 is de Lambeth Living Well Collaborative1 opgericht, 

een platform bestaande uit mensen uit de eerste lijn, 

gebruikers van voorzieningen, informele en formele 

zorgverstrekkers uit gezondheids- en welzijnszorg  

en in samenwerking met het lokale bestuur. Het platform 

heeft expliciet tot doel om te overleggen en de lokale zorg 

vorm te geven, in het bijzonder voor personen met ernstige 

en langdurige geestelijke gezondheidszorgproblemen. 

De aanpak past ook in de afbouw van een psychiatrisch 

verouderd ziekenhuis en de omschakeling naar een 

vernieuwd ziekenhuis op een andere plaats. Rond de 

impact van het sluiten en verplaatsen van het ziekenhuis is 

een burgerparticipatieproces vorm gegeven.

Vanuit het platform is gewerkt aan één uniek 

aanmeldingspunt (single point of access) om op zoek 

te gaan naar adequate zorg, gecoördineerd door de 

huisarts. Er zijn drie Living Well Centres ingericht met 

een specifieke focus op geestelijk gezondheidszorg. 

In de centra werkt een multidisciplinair team van 

zorgverstrekkers bestaande uit een psychiater, 

verpleegkundigen, (psycho-)therapeuten, sociaal 

werkers, ervaringsdeskundigen en lokale vrijwilligers 

en buurtwerkers uit de wijk. De activiteiten worden 

aangeboden voor kortetermijnondersteuning voor mensen 

met relatief beperkte of matige mentale behoeften en 

voor een doelgroep van personen met meer ernstige en 

intensieve zorgbehoefte. 

De idee achter het inrichten van deze centres is 

toegankelijkheid en integratie van zorg te versterken. 

Naast deze centra zijn in de wijk ook mobiele teams actief, 

is een telefonische hulp- en ondersteuningslijn actief en 

een outreachteam van buurtwerkers en vrijwilligers die ter 

plekke ondersteuning kunnen bieden. 

In de wijk is een soort inloopthuis Treehouse (a 24/7 

supported ‘step forward’ house) in het leven geroepen 

voor tijdelijk onthaal en huisvesting. Verder wordt in de wijk 

structureel verder gewerkt aan initiatieven van begeleid 

wonen. 

https://lambethtogether.net/living-well-network-alliance/about/
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2 zie https://www.lambethcollaborative.org.uk/wp-content/uploads/2019/01/ENC-2-LWN-Hub-Evaluation-Presentation-Year-3-19.12.18.pdf  
& https://lambethtogether.net/wp-content/uploads/2020/11/201112-Lambeth-Living-Well-Alliance-Progress-Report-FINAL.pdf

3 https://www.nhsconfed.org/-/media/Confederation/Files/Publications/Documents/Case-study-report-on-Sandwell.pdf

Een evaluatieonderzoek2, inclusief een gezondheid-

seconomische evaluatie, wijst op beloftevolle resultaten 

van het geïntegreerde model. 

De belangrijkste lessen waren dat het werken via de ‘hub’ 

ondersteuning betekent voor een belangrijk aandeel van 

de gebruikers in hun weg naar herstel. Via de centra is men 

erin geslaagd om minder mensen te moeten doorverwijzen 

naar gespecialiseerde en duurdere voorzieningen via  

een meer geïntegreerde aanpak. Die nieuwe geïntegreerde 

aanpak laat ook toe om gebruikers op verschillende vlakken 

te ondersteunen en precies dat aspect werd zeer positief 

gewaardeerd, met als gevolg dat de gebruikers zelf meer 

verantwoordelijkheid leerden en konden oppikken in hun 

eigen traject. Op een maatschappelijk niveau werden  

die diensten gebruikt door het volledige spectrum van  

de populatie, zowel naar demografische, culturele en 

sociaa-leconomische kenmerken, of anders gezegd er zat 

geen selectiviteit in de diensten die worden aangeboden.

Collaborative care:  
colocatie en integratie Sandwell PCT

Sandwell is een grootstedelijk gebied in de Engelse 

West Midlands gekenmerkt door sociaal economische 

achterstand (hoge werkloosheid en grote culturele 

diversiteit (zwart, Pakistaanse of Indische afkomst,…) 

en aanzienlijke aantallen mensen die thuisloos zijn. In 

2006 werd gereageerd op de vaststelling dat de eerste 

lijn te gefragmenteerd handelde met andere (geestelijke) 

gezondheidszorgvoorzieningen of dat mensen met mentale 

problemen vaak verkeerd of ongepast werd doorverwezen 

vanuit de eerste lijn. Er werd vastgesteld dat de huisartsen 

en eerste lijn te weinig kennis hadden over geschikte 

diensten of dat de diensten waar werd naar doorverwezen 

niet gepast reageerden wanneer werd doorverwezen. 

In het kader van hervormingen van de National Health 

Services werd een initiatief Collaborative primary care 

model for wellbeing gestart dat geïnspireerd werd  

op die principes: co-locatie, integratie en samenwerking3. 

Geestelijke gezondheidszorg en 

eerstelijnsgezondheidszorgvoorzieningen werden 

gegroepeerd op één locatie voor burgers met milde tot 

matige problemen, maar ook voor patiënten met ernstige 

psychiatrische problemen. Een belangrijk onderliggend 

idee van de co-locatie was ook destigmatisering  

in de hand te werken. Organisatorisch gaat de co-locatie 

hand in hand met het integreren van de budgetten  

voor eerstelijnszorg en geestelijke gezondheidszorg.  

Op die manier kon er onder andere voor gezorgd worden 

aan te geven welke geestelijke gezondheidszorg  

en ondersteuning opgenomen kon worden in de eerste 

lijn en wat ze lokaal low intensity and wellbeing services 

noemen en welke zorg beter kan opgenomen worden 

door meer gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. 

Gekoppeld aan de integratie van financiering en budgetten 

werd ook een model van samenwerking vooropgesteld  

voor geestelijke gezondheid algemeen en problemen  

zoals alcoholmisbruik, dementie en perinatale  

geestelijke gezondheid. 

Er wordt gewerkt aan shared care protocols  

en geïntegreerde klinische paden voor afgebakende 

doelgroepen. Bij die laatste werd echter onmiddellijk 

toegevoegd dat de implementatie ervan op een niet-rigide, 

https://www.lambethcollaborative.org.uk/wp-content/uploads/2019/01/ENC-2-LWN-Hub-Evaluation-Presentation-Year-3-19.12.18.pdf
https://lambethtogether.net/wp-content/uploads/2020/11/201112-Lambeth-Living-Well-Alliance-Progress-Report-FINAL.pdf
https://www.nhsconfed.org/-/media/Confederation/Files/Publications/Documents/Case-study-report-on-Sandwell.pdf


flexibele manier moet gebeuren met bijzondere  

aandacht voor overleg en participatie van de cliënten, 

en dat de prioriteiten en werkwijzen afgestemd konden 

worden op lokale noden (er was bijvoorbeeld  

ook ruimte om mentale noden aan te pakken van LGTBQ-

bevolking, psychische problemen van mensen met 

gehoorstoornissen, mensen van Pakistaanse oorsprong 

met specifieke geestelijke gezondheidsnoden, etc.…)

De organisatie van de verschillende diensten werd bij de 

hervorming opgezet vanuit een getrapt zorgmodel,  

waarbij basiszorg door zelfzorg en in de eerste lijn moet 

worden aangeboden en zwaardere zorgbehoeften enkel 

door de gespecialiseerde lijn, maar ook dat de weg terug 

naar eerste lijn gefaciliteerd wordt wanneer de toestand 

van de cliënt dat toelaat. De doelstelling van de low-

intensity services is dat cliënten ondersteund worden  

om zo snel als mogelijk zelfzorg op te nemen  

en geholpen en ondersteund worden om met hun  

mentale kwetsbaarheid om te gaan en hun emotionele 

veerkracht te versterken. Voor mentale problemen werd 

een centraal online en telefonisch aanmeldpunt  

(a Sandwell wellbeing hub) in het leven geroepen.  

De ‘hub’ hanteert een holistische benadering vanuit 

van eerstelijns- en gemeenschapszorg om de sociale, 

mentale en fysieke gezondheid en het welzijn in Sandwell 

te verbeteren. Een welzijnscoördinator coördineert 

verschillende diensten voor personen met zwaardere 

problemen en meer complexe noden werd een model 

gebruikt met klinische supervisors die samen  

met welzijnscoördinatoren een ondersteuning  

tracht te realiseren voor de aanmelders

De hub werkt met één enkel gedeeld verwijzingsformulier 

om te weten welke diensten beschikbaar zijn  

en om eventuele risico’s bij hun patiënt te identificeren. 

Een soortgelijk formulier is ook ontwikkeld  

voor verwijzing naar de psychiatrische tweede lijn,  

die één toegangspunt heeft.

Daarnaast wordt ondersteunend ingezet  

op training en vorming van die eerste lijn en zgn. 

lage-intensiteitsvoorzieningen.

Het Esteem-team werkt gecoördineerd met de ‘hub’. 

Het Esteem-team moet mensen met milde tot matige 

psychische aandoeningen en complexe sociale behoeften 

in een vroeg stadium ondersteunen om achteruitgang  

en doorverwijzing tot de tweedelijnszorg te voorkomen.  

Het is bedoeld om patiënten in staat te stellen de controle 

over hun eigen leven te nemen door begeleide therapieën 

en via hulpmiddelen voor zelfhulp. Het team zelf bestaat  

uit zes schakelmedewerkers (ervaringsdeskundigen  

en maatschappelijk werkers) die zorgen voor 

zorgcoördinatie. Ze fungeren als ‘navigator’ van  

patiënten door het gezondheids- en sociale zorgsysteem  

(bijv. sociale diensten, schuldadviesbureaus, counseling 

voor drugsmisbruik, therapeutische diensten,  

peer support-groepen etc.). Het Esteem-team stelt 

zorgpakketten af op de behoefte van patiënten en valt  

om die reden sterk terug op relaties met andere diensten, 

inclusief vrijwilligers en zelfhulpgroepen. De patiënt wordt 

nooit zonder ondersteuning gelaten: als een therapie of 

zorginterventie niet succesvol is, worden ze aangemoedigd 

om een andere dienst te proberen via Sandwell Wellbeing 

Hub. De zorgcoördinator verwijst door naar de nieuwe 

dienst zodat patiënten niet ‘verdwaald’ kunnen raken 

in het systeem. Dit verschilt van de standaardpraktijk 

waarbij een patiënt toegang heeft tot een bepaald aantal 

therapiesessies en een nieuwe verwijzing moet zoeken  

bij de huisarts als deze zijn afgelopen of als de toestand 

niet is verbeterd.
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Online mental health community:  
Big White Wall uitgegroeid tot Together All

Big White Wall is een digitaal platform en een digitale 

gemeenschap die haar leden ondersteunt om hun zorg  

zelf te organiseren samen met en onder begeleiding  

van zorgverleners en ervaringsdeskundigen. Het biedt  

een scala aan therapeutische interventies:

 – 24/7 klinisch gemodereerde dienstverlening en toegang 

tot de community

 – prikkels voor Creatieve zelfexpressie 

 – fora voor uitwisseling van gedachten  

en onderhouden sociale contacten

 – groepsbegeleiding en -therapieën

 – hulpmiddelen voor zelfzorg bij psychische problemen

 – peer-supportnetwerken

 – online een-op-een-therapie via webcam,  

audio en instant messaging met ervaren counselors  

en therapeuten
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In Ierland wordt al gedurende twee decennia nagedacht en beleidsnota’s 
geschreven over de samenwerking tussen eerste lijn en geestelijke 
gezondheidszorg. Het beleidsdocument Vision for Change1 uit 2001 
identificeert	een	‘centrale	rol’	voor	de	eerstelijnszorg	bij	het	verlenen	 
van geestelijke gezondheidszorg. Huisartsen zijn voor de burgers makkelijk 
toegankelijk en uit voorbereidend onderzoek bleek dat burgers eerder bereid 
zijn om mentale problemen bij de huisarts aan te kaarten dan de stap  
te zetten naar gespecialiseerde GGZ-voorzieningen. 

Vandaar	dat	huisartsen	en	eerstelijnscentra	geïdentificeerd	worden	
als ‘poortwachters’ voor vroegdetectie en behandeling en begeleiding. 
In Vision for Change wordt eveneens aangehaald dat mensen met 
langdurige psychische problemen een groter risico lopen op lichamelijke 
gezondheidsproblemen en dat huisartsen daarom een belangrijke 
complementaire rol hebben voor somatische zorg in deze groep.  
De beleidsvisie zet expliciet in op integratie en samenwerking. 

Er wordt aangespoord op een overleg-/ verbindingsmodel tussen 
eerstelijnszorg en geestelijke gezondheidszorg en dat iedereen toegang  
moet hebben tot een uitgebreide reeks interventies in de eerstelijnszorg 
voor psychische problemen waarvoor geen gespecialiseerde geestelijke 
gezondheidszorg nodig is. Het programma zet ook in op het belang  
van opleiding en vorming en andere vormen van ondersteuning voor de eerste 
lijn rond geestelijke gezondheidsproblemen.

Maar Ierland werd geconfronteerd met de spanning tussen theorie  
en praktijk: de visie achter het beleidsdocument is in de praktijk slechts zeer 
moeizaam geïmplementeerd. Ook het succes van geaccrediteerde vormings- 
en opleidingsprogramma’s voor eerstelijnsmedewerkers was beperkt  
door het lage aantal deelnemers. Vanuit die vaststellingen is in 2006  
dan een beleidsdocument voorgesteld om de voorgestelde principes  
uit Vision for Change concreet vorm te geven vanuit het shared care-concept. 
Maar ook daar zijn aanzienlijke discussies.2

1 https://www.hse.ie/eng/services/publications/mentalhealth/mental-health---a-vision-for-change.pdf

2 Voor een bespreking zie https://www.mentalhealthreform.ie/wp-content/uploads/2013/07/Mental-Health-in-Primary-Care-in-Ireland1.pdf

https://www.hse.ie/eng/services/publications/mentalhealth/mental-health---a-vision-for-change.pdf
https://www.mentalhealthreform.ie/wp-content/uploads/2013/07/Mental-Health-in-Primary-Care-in-Ireland1.pdf


Bron: http://www.tara.tcd.ie/bitstream/handle/2262/79599/Smith_et_al-2017-The_Cochrane_Library.pdf?sequence=1)

SHARED CARE

Shared care is een model dat oorspronkelijk  

in de context van chronische zorg is ontwikkeld  

(in het bijzonder voor diabetes) waarbij eerstelijnsartsen 

en gespecialiseerde artsen gezamenlijk een zorgbeleid 

uitstippelen voor en met een patiënt in functie  

van diens noden. 

De organisatievorm kan variëren (let wel, hier wordt 

geen rekening gehouden met verschillen tussen 

gezondheidszorgsystemen): 

 – Community clinics: specialisten bezoeken of  

runnen een voorziening (kliniek) in de eerstelijnszorg.  

De communicatie is informeel en gebeurt ter plaatse 

in een multidisciplinair overleg van specialisten 

 en eerstelijns teamleden. In het basismodel  

is een specifiek, regelmatig communicatiesysteem 

opgezet tussen specialistische zorg  

en eerstelijnszorg, maar er zijn meer intensieve 

geavanceerde varianten mogelijk.

 – Liaison: deze bijeenkomst wordt bijgewoond door 

specialisten en leden van het eerstelijnszorgteam,  

die de lopende behandeling van patiënten binnen  

de dienst bespreken en plannen. 

 – Shared care record card: een formele techniek 

of methode om informatie te delen. De kaart wordt 

bijgehouden door de client. 

 – Computer-assisted shared care and electronic 

mail: via een ICT-ondersteund registratiesysteem 

wordt alle activiteit en informatie verzameld van 

belang voor de begeleiding en behandeling van  

de cliënt. Het systeem is toegankelijk voor de GGZ  

en de eerstelijnsmedewerkers. Het systeem kan ook 

een functie omvatten om contact te houden  

met de cliënt en die regelmatig op te volgen  

en uit te nodigen voor afspraken.

 – Shared care systems: andere ‘systemen’ 

betreft het uitwerken van gedeelde protocols, 

richtlijnen voor verwijzing, opleiding en training, 

informatieuitwisselingssytemen die allen beogen  

het gestructureerd en samen begeleiden van de cliënt 

te ondersteunen. 

Een Guidance Paper1 uit 2011 over een ‘gedeelde 

zorgbenadering van eerstelijnszorg en geestelijke 

gezondheidszorg’ pleit voor gedeelde zorg en bevat 

aanbevelingen voor de implementatie. Hoewel dit 

document geen formeel nationaal Iers beleid is,  

pleit het document voor het inrichten van consultatie-

liaisonfuncties, co-locatie, het werken met  

een teamcoördinator die een verbindingsrol invult, 

opleidingen en training voor de eerste lijn, regelmatige 

bijeenkomsten tussen eerstelijnsvoorzieningen  

en het actief inzetten van mobiele teams (community 

mental health teams) die geïntegreerd activiteiten 

ontplooien met de eerste lijn. Als principe wordt gestreefd 

naar samenwerking, betere informatie-uitwisseling  

ook in de vorm van regelmatige bijeenkomsten  

en vergaderingen met eerstelijnsmedewerkers,  

community mental health teams en gespecialiseerde 

diensten. Organisatorisch wordt ook gestreefd  

naar co-locatie van verschillende centra. Net zoals  

in veel andere Angelsaksische landen wordt het design  

en de werkwijze aangepakt vanuit een getrapte zorg logica.

In de vier gezondheidsregio’s van Ierland worden sindsdien 

initiatieven uitgerold van co-locatie of community mental 

health centers gevestigd in de directe omgeving van  

de eerstelijnsvoorzieningen.

http://www.tara.tcd.ie/bitstream/handle/2262/79599/Smith_et_al-2017-The_Cochrane_Library.pdf?sequence=1
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1 https://www.hse.ie/eng/services/publications/mentalhealth/advancing-the-shared-care-approach-between-primary-care-specialist-
mental-health-services.pdf

2 https://www.hse.ie/eng/services/list/2/primarycare/pcteams/cavanmonaghanpcts/cavanapct/

Liaisonondersteuning:  
East Cavan Primary Care Liaison

De East Cavan Primary Care2 Liaison Service was opgezet 

in vijf huisartsenpraktijken. Van 1995 tot 2002 bezochten 

de psychiater, een psychiatrische stagiair en een wijk-

psychiatrisch verpleegkundige de vijf praktijken ongeveer 

elke zes weken. Tijdens de bijeenkomsten werden concreet 

patiënten besproken. (De patiënten zelf waren niet aanwezig.) 

Uit de evaluatie van de activiteiten bleek dat patiënten 

minder werden doorverwezen naar gespecialiseerde  

GGZ-voorzieningen (en alleen nog voor ernstige 

aandoeningen). Het kunnen werken binnen een eerstelijns-

voorziening had ook een belangrijk destigmatiserend effect 

om mentale problemen te bespreken en aan te pakken.  

In die zin versterkte de werkwijze ook de toegankelijkheid 

van geestelijke gezondheidszorg. Er werd ook 

gerapporteerd dat deze manier van werken een positieve 

impact had op het gebruik van spoedgevallendiensten  

voor mensen met psychische problemen in de streek. 

Er werden belangrijke lessen geleerd met betrekking  

tot het samenwerken:

 – Personeel in de eerste lijn en GGZ benaderen  

patiënten op verschillende manieren. 

 – Vaak liep de bespreking en aanpak vast  

door een gebrekkige administratieve ondersteuning. 

 – Het inschakelen van stagiaires tijdens in consult / 

liaisonpsychiatrie vraagt betere omkadering  

en opleiding van de stageairs.

 – De psychiater moet beschikken over gepaste 

vaardigheden om te kunnen communiceren  

en overleggen met huisartsen.

 – De manier van werken en het model van 

liaisonconsultaties moet aangepast worden  

aan de verschillen tussen stad en platteland.

Er werd ook gerapporteerd dat het initiatief zeer kwetsbaar 

was omdat het zeer erg afhankelijk was van een persoon, 

een geëngageerde psychiater die zich volmondig  

en uitgebreid achter deze nieuwe werkmethode heeft 

geschaard. Toen die persoon vertrok uit de regio heeft dit 

een belangrijke negatieve impact gehad op het concreet 

uitrollen en het ervaren nut van deze liaisonfunctie. 

Een belangrijke gesignaleerde belemmering  

voor de implementatie van shared care in Ierland  

is dat er minder eerstelijnszorg beschikbaar is  

in achtergestelde gemeenschappen waar de mentale 

behoeften soms het hoogst zijn, waardoor ook geen 

evenwaardige toegankelijkheid voor de bevolking  

wordt geborgd voor dezelfde dienstverlening.  

Precies in deze doelgroepen wordt ook gewezen  

op financiële toegankelijkheidsdrempels.

https://www.hse.ie/eng/services/publications/mentalhealth/advancing-the-shared-care-approach-between-primary-care-specialist-mental-health-services.pdf
https://www.hse.ie/eng/services/publications/mentalhealth/advancing-the-shared-care-approach-between-primary-care-specialist-mental-health-services.pdf
https://www.hse.ie/eng/services/list/2/primarycare/pcteams/cavanmonaghanpcts/cavanapct/


1 https://www.mentalhealthreform.ie/wp-content/uploads/2018/04/Mental-Health-in-Primary-Care-in-Ireland1.pdf 

Counseling in de eerstelijnszorg  
en Stepped Care Approach (CIPC):  
Roscommon1

Het gaat om een initiatief waarbij met vijf 

eerstelijnsmedewerkers onder toezicht van een psycholoog 

uit de GGZ-voorzieningen laag-intensieve, psychologische 

behandelingen en begeleiding voorzien i.p.v. te verwijzen 

naar de duurdere gespecialiseerde psychiatrie.

Counseling in de eerstelijnszorg is beschikbaar  

voor volwassenen ouder dan 18 jaar met milde  

tot matige psychologische en emotionele problemen 

(depressie, angst, paniekreacties, relatieproblemen, 

verliesproblemen, stress). Er worden tot 8 

counselingsessies aangeboden met een geaccrediteerde 

adviseur/therapeut. Counselors/therapeuten gebruiken 

een reeks psychologische therapieën, afhankelijk 

van de problemen en de noden van de cliënten. 

Counselingbenaderingen omvatten persoonsgerichte, 

cognitieve gedragstherapieën, psychodynamische, 

integratieve en ondersteunende therapieën.

Het initiatief werd mee vormgegeven met de organisatie 

APSI (Access to Psychological Services Ireland).  

Het aanbod van psychologische dienstverlening  

in samenspraak met de eerste lijn omvat: 

 – begeleide zelfhulp (GSH): met behulp van boekjes  

en werkbladen en via zowel telefonisch als persoonlijk 

contact met een professional wordt een persoon 

gedurende vier tot zes weken ondersteund.

 – groepsactiviteiten: via een groep (bijv. 

stressmanagementgroep) van maximaal twaalf personen 

worden groepssessies aangeboden van anderhalf uur 

gedurende zeven weken die worden gefaciliteerd  

door twee GGZ-behandelaars. 

 – een-op-een korte cognitieve gedragstherapie van 

zes sessies voor mensen met een gediagnosticeerde 

klinische behoefte. 

 – online ondersteunde gedragstherapie (cCBT):  

video’s en leermateriaal wordt ter beschikking gesteld.  

Van de cliënten wordt verwacht dat zij de cursus 

gedurende vier weken doorlopen.

https://www.mentalhealthreform.ie/wp-content/uploads/2018/04/Mental-Health-in-Primary-Care-in-Ireland1.pdf
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In Frankrijk staat het vraagstuk van coördinatie van zorg en samenwerking 
tussen actoren van de eerste lijn beleidsmatig op de agenda1. 
Er zijn in dat verband princiepsoverkomsten over een partnerschap tussen 
actoren van de eerste lijn en psychiatrie afgesloten en aanbevelingen 
geformuleerd om de samenwerking en coördinatie te versterken  
door kwaliteitsraden en nationale overleggroepen. Daarbij zijn principes 
vastgelegd over wie de verantwoordelijke behandelaar is en hoe wordt 
omgegaan met het monitoren van co-morbiditeit, wat de principes  
zijn van informatiedeling en wederzijds telefonische bereikbaarheid,  
hoe zorg wordt aangeboden bij de patiënt thuis door behandelende arts  
en het GGZ-team, hoe deskundigheid in de eerste lijn en training kan 
worden aangeboden in de eerste lijn, hoe ‘spiegel’-training met psychiaters 
en huisartsen kan worden opgezet voor wederzijds leren. Het beleidskader 
voor de modernisering van de gezondheidzorg (wet nr. 2016-41  
van 26 januari 2016) zet in op het belang van coördinatie bij de ontwikkeling 
van territoriale projecten voor geestelijke gezondheid (PTSM).  
Echter, ook Frankrijk zoekt het verschil nog te overbruggen tussen  
de richtlijnen en principes en concrete implementatie.  
Ook in Frankrijk gaat het om lokale vaak nog ad-hocinitiatieven.

1 https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-10/guide_coordination_mg_psy.pdf

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-10/guide_coordination_mg_psy.pdf


Kennis verhogen en wederzijds leren

In Parijs (13e et 5e arrondissement) is een initiatief gestart 

om multidisciplinair overleg en casusanalyse te doen  

met psychiaters en de huisartsen uit de buurt.  

Er worden twee types bijeenkomsten onderscheiden:

 – vergaderingen clinique psychiatrique en médecine 

générale: die worden geanimeerd door psychiaters waar 

op algemeen niveau kennis wordt uitgewisseld  

met huisartsen over psychiatrische ziektebeelden  

en systemen. Soms wordt gewerkt rond casussen.

 – in een ander type bijeenkomst Staffs Psy kunnen 

huisartsen concrete eigen casussen en ervaringen 

bespreken en er wordt samen met de psychiaters  

een plan opgemaakt voor individuele patiënten. 

Consultationliaison en colocation:  
Centres de Santé

Een ‘Multidisciplinair gezondheidshuis’ (Maisons  

de Santé Pluriprofessionnelles, MSP) is in Frankrijk  

een type voorziening waar verschillende disciplines  

(artsen, verpleegkundigen, kinesisten, psychologen…) 

vanuit eenzelfde locatie (een huis) behandeling en zorg 

aanbieden. Het zijn voorzieningen die initieel vooral  

op het platteland werden geïntroduceerd in regio’s  

die geconfronteerd worden met een tekort of lage  

densiteit van verschillende zorggroepen. 

 – In Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), worden binnen  

dit type huis consultations spécialisées de psychiatrie  

en MSP aangeboden door een gespecialiseerde staf  

die ter plekke komt met als doel behandeling voor 

mensen met psychische problemen te verbeteren en via 

deze consultaties trachten de toegang tot specialistische 

psychiatrische of GGZ-zorg te versterken.

 – In Rijsel (Equipe de psychiatrie du secteur 59G21  

de l’Établissement public de santé mentale (EPSM)  

Lille-Métropole) bestaat al sinds 2001  

een consultatiebureau voor geestelijke en psychische 

gezondheid dat geïntegreerd is in een groepspraktijk  

van zes huisartsen. Er wordt niet alleen geconsulteerd 

maar de ervaring van de co-locatie leert dat  

op die manier direct overleg en dialoog tussen 

psychiaters en huisartsen tot stand komt, dat gewerkt 

kan worden aan een gedeelde werkwijze, dat bij acute 

problemen die een multidisciplinaire aanpak vragen 

sneller kan worden opgetreden en dat het wederzijds 

leren tussen psychiaters en huisartsen kan stimuleren. 

 – Vergelijkbare initiatieven zijn beschreven voor Yvelines 

(de regio Paris), Cretail, Toulouse waar psychiatrische 

verpleegkundigen, psychiaters en psycholoog  

ter beschikking staan ter ondersteuning van  

de huisartsen. In Yvelines wordt de patiënt actief 

betrokken in een gedeelde zorgbenadering (shared care).  

De patiënt wordt altijd eerst gecontacteerd door  

de psychiatrisch verpleegkundige om te onderzoeken  

of en hoe kan gewerkt worden aan de begeleiding  

en omkadering. Eventueel wordt onderzocht  

of de familie of omgeving kan betrokken worden.  

De patiënt blijft na de gedeelde consultatie(s) vallen 

onder de verantwoordelijkheid van de huisarts.  

Een opvolging van het initiatief leerde dat huisartsen 

de samenwerking en werkwijze sterk apprecieerden 

wanneer ze zelf niet in staat waren of onzeker waren  

over diagnostiek, en om samen een behandelplan  

op te stelen (inclusief medicatie) of om te beoordelen  

of meer gespecialiseerde opvolging van patiënten nodig 

was en wie dat zou kunnen opnemen. In een beperkt 

aantal gevallen werd echter ook gerapporteerd  

dat er onenigheid was tussen psychiater en huisarts,  

wat voor de patiënt soms verwarrend overkwam. 
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1 G Gozlan chapitre 25 Le SAMSAH Prépsy, une intervention médico-sociale précoce par le case management pour les jeunes  
avec schizophrénie https://www.elsevier.com/fr-fr/connect/psy/le-samsah-prepsy,-une-intervention-medico-sociale-precoce-par-le-case-
management-pour-les-jeunes-avec-schizophrenie 

 G Gozlan Améliorer la coordination dans le champ sanitaire et médico-social pour limiter le risqué de handicap psychique.  
Etude du cas Prépsy. Gestion et management. Université de Versailles-SaintQuentin en Yvelines, 2015.  
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01236499/document

Vroegdetectie  
en casemanagementintersectorialiteit  
en geïntegreerde aanpak 

SAMSAH Prépsy1 ( Parijs) is een vroegdetectieproject  

dat werkt met de principes van casemanagement en focust 

op jongvolwassenen ( 18 tot 25 jaar) met symptomen. 

Het is een initiatief dat gegroeid is uit intersectorale 

samenwerking en tracht een geïntegreerde werking  

op te zetten. Het doel is om het risico dat de stoornissen 

uitgroeien tot ernstige problemen te beperken  

via gespecialiseerde en gecoördineerde ondersteuning  

en een aanpak die de autonomie van de gebruiker 

bevordert. De dienst analyseert de noden van  

de jongvolwassen in verschillende levensdomeinen  

en schat in wat de rol is van het sociale netwerk.  

SAMSAH werkt via casemanagement aan de begeleiding 

en omkadering en staat in voor de zorgcoördinatie rond  

de jongvolwassen: door in te zetten op samenwerken  

en integratie van activiteiten van medewerkers  

uit de eerste lijn, maar ook met andere actoren  

uit de welzijn, vrije tijd, arbeid, of culturele sector.

Het SAMSAH Prépsy-team bestaat uit een psychiater, 

een huisarts, een arts verantwoordelijk voor het 

informatiesysteem, een psycholoog, verpleegkundigen, 

verpleegassistenten, opvoeders, een administratieve 

kracht voor de coördinatie en een integratiemedewerker. 

Het ondersteunt 40 gebruikers. De voorziening wordt 

gefinancierd door de Algemene Raad van de stad Parijs, 

ARS Île-de-France, de Regionale Raad van Île-de-France 

en de Fondation de France. 

Inloophuis door zelfhulpgroepen  
en ervaringsdeskundigen: La Trame

La Trame is een platform in de regio Parijs Saint  

Denis opgericht in 2019 door de vereniging A Plaine  

Vie en Mutuelle La Mayotte. Het project wordt  

ondersteund door de Caisse Nationale de Solidarité  

pour L’Autonomie (CNSA) en de Fondation de France  

die oproepen had gedaan rond projecten voor mensen  

met psychische problemen.

Het platform is ontstaan uit samenwerking tussen 

zelfhulpgroepen. Het project heeft als doel inclusie, 

individuele ondersteuning en destigmatisering  

voor personen met een psychische aandoening  

te versterken. Verder heeft het project als doel om  

toegang tot sociale rechten en zorg te vergemakkelijken.  

De familie en zorgverleners worden actief betrokken,  

maar ervaringsdeskundigen en peer-help staat centraal.  

Er wordt gewerkt vanuit een locatie met een team  

van vier professionals en vijftien vrijwilligers.  

Het professionele team ondersteunt mensen die geen  

zorg hebben of geen banden hebben met het lokale 

netwerk voor geestelijke gezondheidszorg. 

Ze maken radioprogramma’s waar ervaringsdeskundigen 

aan het woord komen en waar wekelijks of dagelijks  

verslag wordt gedaan van gebeurtenissen en activiteiten  

(Bruits de couloir, une expérience radiophonique au sein  

du GEM de Saint-Denis).

Er is geen evaluatie gevonden over de impact  

van dit project.

https://www.elsevier.com/fr-fr/connect/psy/le-samsah-prepsy,-une-intervention-medico-sociale-precoce-par-le-case-management-pour-les-jeunes-avec-schizophrenie
https://www.elsevier.com/fr-fr/connect/psy/le-samsah-prepsy,-une-intervention-medico-sociale-precoce-par-le-case-management-pour-les-jeunes-avec-schizophrenie
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01236499/document
https://www.cairn.info/revue-pratique-en-sante-mentale-2015-4-page-19.htm
https://www.cairn.info/revue-pratique-en-sante-mentale-2015-4-page-19.htm


1 Een toelichting over de werking in OCCITAINE met 14 teams is beschreven in https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02160432/document

Sociaaleconomisch kwetsbare groepen:  
PASS Psy (Permanence d’Accès aux Soins 
de Santé en Psychiatrie) en Équipes Mobiles 
Psychiatrie Précarité (EMPP)

PASS is een generiek wettelijk systeem in Frankrijk  

dat zich richt op kwetsbare risicopopulaties die de toegang 

tot zorg, behandeling en ondersteuning vaak mislopen.  

Het zijn medisch-sociale ondersteuningsteams  

die de toegang voor arme mensen moeten 

vergemakkelijken. PASS Psy is een interventie die vooral 

tot doel heeft om personen in een precaire situatie 

met complexe problemen en psychosociale behoeften 

voldoende te omkaderen om toegang te verwerven tot 

psychiatrische psychologische en sociale hulp en erover  

te waken dat ze niet het slachtoffer worden van sociale 

exclusie. Veel van deze teams zijn oorspronkelijk opgericht  

in de schoot van psychiatrische ziekenhuizen,  

maar hun werking is zeker niet beperkt tot ziekenhuis-

activiteit. Als interventie wordt gewerkt aan een integrale 

benadering en begeleiding waarbij verschillende actoren, 

inclusief geestelijke gezondheidszorg, welzijnszorg  

en eerstelijnszorg worden betrokken en waarbij  

er gewerkt wordt aan zorgcoördinatie. Maar de aanpak 

gaat ook verder, in die zin dat op lokaal niveau getracht 

wordt een duurzaam netwerk van partners uit te bouwen 

dat structureel samenwerkt en ervaringen deelt rond  

deze precaire doelgroep.

Elk PASS Psy-team is samengesteld uit sociaal werkers, 

verpleegkundigen en (huis)artsen en werkt vanuit 

een locatie / de Santé Mentale et Exclusion Sociale, 

SMES-kantoren. 

PASS Psy-teams zijn in de eerste plaats vooral 

geïmplementeerd in stedelijke gebieden. In de praktijk 

werkt het team vooral outreachend, komt vaak tussen 

bij crisissituaties. De teams slagen er door hun aanpak 

in om thuis- en daklozen, en maatschappelijk kwetsbare 

personen met migratieachtergrond die door de mazen  

van het sociale vangnet dreigen te vallen op te sporen  

en op te vangen. Dat betekent niet dat er zich geen 

problemen meer stellen met deze doelgroepen.

De EMPP kunnen gezien worden als een complement  

van de PASS Psy. Het zijn teams die zijn opgericht  

om « une meilleure prise en compte des besoins  

en santé mentale des personnes en situationde précarité  

et d’exclusion (par) la création d’équipes mobiles 

spécialisées en psychiatrie intégrées dans un dispositif 

coordonné et global. Les EMPP sont chargées de favoriser 

l’accès aux soins de ces publics ». De EMPP moeten 

gekaderd worden in de schoot van de Programmes 

Régionaux d’Accès à la Prévention et aux soins (PRAPS), 

onder andere om te vermijden om sociale problemen 

te gaan ‘psychiatriseren’. Zij moeten een brugfunctie 

verzorgen tussen eerste lijn, welzijn, sociale rechten etc.  

De opdracht van de EMPP is naar de persoon zelf toe  

te gaan, met een preventieve doelstelling. Ze spelen  

in op een groep die de toegang tot zorg en welzijn  

niet vindt, en in Frankrijk zeker ook op afgelegen regio’s. 

Verder houden zij ook permanentie in voorzieningen  

of infrastructuur waar mensen in precaire situaties zich 

soms aanmelden (crisisopvangcentra, dagcentra voor 

daklozen,…), en ook zij hebben als expliciete opdracht 

een verbindende rol op te nemen met verschillende 

professionals en voorzieningen om in te spelen  

op de behoeften van de betrokkenen1.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02160432/document
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Nederland zet in op het versterken van de ambulante geestelijke 
gezondheidszorg	en	de	afbouw	van	bedden.	

In Nederland is de geestelijke gezondheidszorg georganiseerd op basis  
van een getrapte zorglogica. Sinds 2014 is geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 
door de overheid omgevormd naar een stelsel met drie echelons:  
1. de huisarts met praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ)

2. de generalistische basis-GGZ

3. de gespecialiseerde GGZ

Deze eerstelijnszorg is generalistisch, snel en gemakkelijk toegankelijk.  
De eerstelijnshulpverleners kunnen advies inwinnen bij gespecialiseerde  
GGZ-instellingen. De huisarts vervult de rol van poortwachter en verwijst 
patiënten zo nodig naar de generalistische basis-GGZ en gespecialiseerde 
GGZ. Als de psychische problemen na behandeling in de basis-GGZ  
nog niet zijn opgelost of de problemen van complexere of ernstigere aard zijn,  
kan de huisarts doorverwijzen naar de gespecialiseerde (specialistische) GGZ. 
Deze zorg is bedoeld voor het behandelen van zware, ingewikkelde psychische 
aandoeningen. Deze behandelingen zijn meestal intensiever. Er moet sprake 
zijn	van	een	vermoeden	van	een	DSM-geclassificeerde	psychische	stoornis	
om als patiënt in aanmerking te komen voor een behandeling in de GGZ  
die wordt vergoed. Ook opname, wonen bij een GGZ-instelling en crisiszorg 
vallen onder de gespecialiseerde GGZ. Patiënten kunnen - met een verwijzing 
- bij de hoog-specialistische GGZ terecht voor zeer gespecialiseerde 
diagnostiek en behandeling, innovatieve en experimentele behandelingen  
en voor een second opinion.

Naast deze organisatieprincipes heeft Nederland ook ingezet op innovaties.



1 https://www.trimbos.nl/docs/5dd4ce69-db5f-4419-8124-b9c7df16a3ea.pdf

Ondersteuning door personeel: 
praktijkondersteuner geestelijke 
gezondheidszorg (POHGGZ)

Sinds de hervormingen die inzetten op ambulante zorg  

en de rol van basis GGZ is in Nederland structureel  

ingezet op de ondersteuning van de huisarts door  

een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg 

(POH-GGZ). De functie van de POH-GGZ is volop  

in ontwikkeling. Er is nog weinig bekend over de effectiviteit 

en doelmatigheid van de hulp die de POH-GGZ biedt,  

en of verschillen tussen praktijken in hoe de functie  

is georganiseerd hierbij een rol spelen. Een onderzoek 

probeert daar verder op in te zetten.

Destigmatiseringsprogramma  
in de wijk Gestel van Eindhoven

De gemeente Eindhoven en GGzE zijn met Mental Health 

First Aid (MHFA Nederland), het Trimbos-instituut  

en Kenniscentrum Phrenos een project gestart waarbij 

een cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ wordt 

aangeboden om tot meer begrip voor en ondersteuning  

van mensen met psychische problemen te komen.  

De cursus hoopt ook bij te dragen tot een afname  

van gevoelens van onveiligheid in de wijk Gestel.  

De cursus is deel van een breder destigmatiserings-

programma. In de periode oktober 2018 tot en met 

oktober 2019 zijn zes MHFA-cursussen ingericht waar 

zesenzeventig cursisten aan hebben deelgenomen.

Daarnaast is met ondersteuning van een begeleidende 

organisatie een participatief project uitgevoerd  

met bewoners, wetenschappers, ervaringsdeskundigen om 

een visie te ontwikkelen op ‘een welkome wijk’.  

Dat participatietraject heeft geleid tot de vraag om  

in te zetten op algemene inclusie (‘Iedereen hoort  

er toch bij!’), en niet enkel op destigmatiseringsactiviteiten 

gericht op mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

Het proces heeft geleid tot een stappenplan in de vorm 

van een ‘Routekaart Destigmatisering in de wijk Gestel’ en 

geeft overzicht van ruim vijfenvijftig interventies die kunnen 

gebruikt worden voor een inclusieve wijk. Die interventies 

omvatten films, theaterstukken, theaterfestivals, workshops, 

radiostations, tuinen en restaurants, cursussen etc. 

Uit een evaluatie worden een aantal lessen getrokken1: 

 – hoewel er veel inspanningen zijn verricht om bewoners 

en ondernemers te werven voor de cursussen,  

is het bereik van de cursussen is kleiner dan vooraf 

beoogd met een opvallende ondervertegenwoordiging 

van bewoners van allochtone afkomst. Mogelijke 

verklaringen hiervoor zijn dat zij niet via de huidige 

kanalen bereikt worden of dat zij niet deelnemen omdat 

zij de taal onvoldoende beheersen en de cursus heel talig 

is. De andere beoogde doelgroep, lokale ondernemers, 

zijn nauwelijks bereikt. Hoewel zij wel interesse hadden 

voor de cursus was voor hen de tijdsinvestering  

te groot om deel te nemen. 

 – de meeste cursisten zijn tevreden over de opzet  

en inhoud van de cursus. Vooral de afwisseling  

van theorie met oefeningen, filmpjes en rollenspellen 

wordt gewaardeerd. Ook zijn de cursisten positief over  

de trainers. Hoewel sommige cursisten het programma 

als vrij ‘vol’ ervaren, kunnen zij geen onderdelen 

benoemen die zij minder zinvol vinden. De meeste 

cursisten zouden niet hebben meegedaan als ze de 

cursus zelf hadden moeten betalen. Er wordt een aantal 

verbeterpunten genoemd. Zo is voor cursisten niet altijd 

duidelijk bij welke organisaties in de gemeente Eindhoven 

https://www.trimbos.nl/docs/5dd4ce69-db5f-4419-8124-b9c7df16a3ea.pdf
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mensen terecht kunnen voor zorg of ondersteuning.  

Ook wijzen zij op het belang van een vervolg op  

de MHFA-cursus. Bijvoorbeeld in de vorm van  

een (twee-)jaarlijkse bijeenkomst met oud-cursisten, 

waarbij de stof kan worden opgefrist, ervaringen kunnen 

worden uitgewisseld, vaardigheden worden geoefend  

en er ruimte is voor verdieping. 

 – uit de evaluatie komt naar voren dat de cursisten  

door de cursus meer begrip hebben gekregen  

voor (mensen met) psychische problemen en zich  

meer bewust zijn geworden van hun eigen vooroordelen. 

Ook hebben zij handvatten gekregen om psychische 

problemen te herkennen en bespreekbaar te maken. 

Vooral het luisteren zonder oordeel is hierbij van belang. 

Op de vraag of zij het geleerde ook in de praktijk (zouden) 

toepassen, maken de cursisten het onderscheid tussen 

bekenden (zoals familie en vrienden) en onbekenden.  

Bij bekenden zal men eerder in actie komen,  

bij onbekenden (bijvoorbeeld op straat) hangt het af van 

de context: is het veilig, zijn er anderen in de buurt etc.

Samenwerking met focus op sociale aspecten: 
‘Welzijn op Recept’ (landelijk kennisnetwerk) 

Welzijn op recept is een interventie die nauw gerelateerd  

is aan wat in de literatuur beschreven is als social 

precribing/prescription sociale. 

‘Welzijn op Recept’ (WOR) is een aanpak voorgesteld  

voor mensen met psychosociale klachten, waarbij  

de huisarts of andere eerstelijnsprofessionals deze 

patiënten doorverwijst naar een welzijnscoach eerder  

dan medicamenteus te behandelen of het probleem  

te medicaliseren. Het uitgangspunt is dat klachten  

als vermoeidheid, stress, depressie, angst en somberheid, 

slaapproblemen lang niet altijd een medische oorzaak 

hebben maar gekoppeld zijn aan sociale of persoonlijke 

problemen zoals identiteitsvragen, overlijden van  

een partner, verlies van werk, eenzaamheid en beperkt 

sociaal netwerk etc. ‘Welzijn op Recept’ is een vorm  

van integrale zorg, waarbij eerste lijn, welzijnszorg 

en eventueel geestelijke gezondheidzorg met elkaar 

samenwerken om samen de juiste zorg te kunnen leveren. 

Bij patiënten met psychosociale problemen, waarvoor  

geen medische behandeling of verwijzing nodig is,  

kan de eerstelijnszorgverlener een welzijnsrecept 

voorschrijven. De welzijnscoach gaat samen met de cliënt 

op zoek naar wensen, behoeften en mogelijkheden.  

Omdat ieder individu anders is en andere wensen  

en behoeften heeft, is hier altijd sprake van maatwerk. 

Er gelden wel een aantal randvoorwaarden om deel  

te nemen. De patiënt moet toestemming geven, zelfinzicht 

hebben en een basisinzicht hebben in wat hij wil en nodig 

heeft, over voldoende communicatieve vaardigheden 

beschikken. De verwijzer moet duidelijk weten wat de reden 

is van verwijzen en wat de patiënt nodig heef, alle relevante 

informatie aanleveren en er moeten procesafspraken 

gemaakt worden tussen de verwijzer en de welzijnscoach: 

het moet duidelijk zijn over op welke wijze de verwijzer 

feedback verwacht, taakafspraken moeten gemaakt 

worden voor welke taken de welzijnscoach verantwoordelijk 

is en het moet duidelijk zijn wat wel en niet onder WOR valt. 

Activiteiten moeten ook in de buurt aangeboden worden  

en de patiënten moeten bereid zijn om aan te sluiten bij  

de lokale groepen.

De welzijnscoach bekijkt ook samen met de cliënt  

of voorafgaand of naast het ‘Welzijn op Recept’-traject 

een ander traject noodzakelijk is. Dit kan te maken hebben 

met het oplossen van financiële problematiek, problemen 

rondom veiligheid en huisvesting of met vaardigheden  

die nodig zijn voor dit traject. Door actief bezig te zijn  

wordt de aandacht verlegd van de klacht of beperking  

naar de activiteit waar de deelnemer plezier aan beleeft.  

Dit heeft direct invloed op de levensvreugde,  

het zelfbeeld en het welzijn in ruime zin.



1 https://welzijnoprecept.nl/wp-content/uploads/2020/01/Quickscan_WelzijnopRecept_VWS_FINAL-1.pdf.

2 https://welzijnoprecept.nl/wp-content/uploads/2020/10/Essentiele-bestanddelen-van-WOR.pdf

Oorspronkelijk was dit een pilootproject, maar  

is ondertussen verder uitgerold. Het wordt financieel  

en inhoudelijk ondersteund door het Rijksinstituut  

voor Volksgezondheid en Milieu. De welzijnscoach wordt 

gefinancierd vanuit de gemeenten. In de praktijk  

is er nog onduidelijkheid hoe de eerstelijnsmedewerkers 

gefinancierd moeten worden voor de extra activiteiten  

die de samenwerking met zich meebrengen.

Er bestaat vandaag een landelijk kennisnetwerk ‘Welzijn  

op Recept’ (WOR) die ervaringen bundelt. In 2019 is  

een quickscan uitgevoerd rond het programma.1  

Sinds juli 2019 is WOR een van de aandachtspunten  

binnen het preventieve gezondheidsbeleid van VWS.2

WOR is in 2020 in 83 Nederlandse gemeenten 

geïmplementeerd. Echter belangrijk is dat in  

de interventie in de verschillende gemeenten niet  

op een gestandaardiseerde of uniforme manier  

is doorgevoerd en het is niet bekend uit welke essentiële 

bestanddelen het programma ‘Welzijn op Recept’ nu moet 

bestaan om effectief en efficiënt te zijn. Er zijn een aantal 

krachtlijnen geïdentificeerd over succesfactoren voor  

de samenwerking die herkenbaar zijn met bevindingen  

uit de wetenschappelijke literatuur:

 – heldere rol- en taakverdeling voor alle betrokken 

professionals, waarbij de verschillende 

verantwoordelijkheden duidelijk zijn;

 – een intentieverklaring en/of 

samenwerkingsovereenkomst met betrokken  

partijen om de samenwerking te borgen;

 – laagdrempelig en regelmatig contact  

en korte lijnen met de welzijnscoaches;

 – persoonlijke samenwerking met een bekende  

en vertrouwde welzijnscoach;

 – snelle en goed georganiseerde  

informatie-uitwisseling (bv. ook via beveiligde website);

 – terugkoppeling en uitwisseling van ervaringen;

 – tijdige en consequente terugkoppeling;

 – structureel overleg om op casusniveau de voortgang  

van deelnemers te bespreken.

De quickscan van 2019 leert ook dat het niet 

vanzelfsprekend is deze manier van samenwerken  

te verduurzamen. Na een initiële enthousiaste opstart 

wordt de aanpak niet doorontwikkeld tot een structurele  

en intense samenwerking. Verklaringen worden o.a. 

gezocht in de werkdruk op de eerstelijnspraktijk,  

het afnemen van de motivatie van een gemeente  

om te blijven investeren in ‘Welzijn op Recept’ of is  

de capaciteit van de welzijnscoach beperkt. Een opvallende 

vaststelling was ook dat vooral 65-plussers werden 

doorverwezen in het WOR-programma, en dat bijzonder 

weinig gemeenten actief beleid voeren om in te zetten  

op jongere leeftijdsgroepen.

Doelgroep moeders: Doorbraakproject  
Preventie Postpartum Depressie 20192020 

Een landelijk project gericht op de preventie van depressie 

bij aanstaande en pas bevallen moeders (2019-2021).  

Dit project maakt onderdeel uit van het ‘Meerjaren-

programma Depressiepreventie’ (MJP) van het ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).  

De bedoeling is de bewustwording, signalering,  

bespreken, verwijzen en toeleiding naar (preventieve) 

interventies te versterken. Het doel van dit project 

https://welzijnoprecept.nl/wp-content/uploads/2020/01/Quickscan_WelzijnopRecept_VWS_FINAL-1.pdf
https://welzijnoprecept.nl/wp-content/uploads/2020/10/Essentiele-bestanddelen-van-WOR.pdf
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is het verbeteren van de samenwerking tussen spelers 

rond geboorte. Hierbij moeten depressieve klachten bij 

aankomende en pas bevallen moeders tijdig gesignaleerd 

worden. Ook moeten deze vrouwen met depressieve 

klachten naar de juiste behandeling of begeleiding  

worden toegeleid en ondersteund. Er wordt expliciet  

ruimte gemaakt om professionals te ondersteunen via  

het uittekenen van een zorgtraject. Rond dat zorgtraject 

wordt een multidisciplinair team ingeschakeld  

dat bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, 

verloskundigen, kraamverzorgenden, huisarts  

en/of praktijkondersteuners. Een team wordt aangestuurd 

door een coördinator. Hij of zij is projectleider van het 

multidisciplinaire team en in die functie verantwoordelijk 

voor aansturing, stimuleren, actie en opvolging.

Via een verbetermethode (doorbraakmethode)  

proberen teams uit verschillende organisaties  

in een (tijdelijk) samenwerkingsverband in korte tijd 

concrete verbeteringen te realiseren.

Binnen deze aanpak wordt ook ingezet op e-learning  

voor patiënten, via apps. De app WellMom heeft als doel 

om de mentale veerkracht te vergroten en om depressieve 

klachten bij zwangere en pas bevallen vrouwen  

te voorkomen en te verminderen. De app Loss is bedoeld 

ter versterking van de mentale veerkracht van ouders  

die gedurende de zwangerschap of net daarna  

hun kindje hebben verloren.

Op dit ogenblik is het programma nog in volle uitrol  

en evaluatieonderzoek is nog niet beschikbaar. 

Snelle taboeloze toegang tot ondersteuning:  
@ease inloophuizen voor jongeren

In Nederland worden @ease inloophuizen in verschillende 

steden in het leven geroepen die vrij toegankelijk zijn  

voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. @ease is  

de Nederlandse variant van het Australische initiatief 

Headspace die jongeren op een laagdrempelige manier 

gratis hulp en psychische ondersteuning bieden.  

Door problemen sneller te herkennen en naar  

een oplossing toe te werken, wil @ease voorkomen  

dat er (later) langdurige zorg nodig is. De inloophuizen 

profileren zich als een complementaire dienst  

die bestaande gaten in het zorgsysteem invult,  

en die ook volgens andere principes werkt. Jongeren 

kunnen inlopen zonder afspraak, er hoeft niet betaald  

te worden en er wordt geen dossier gemaakt.  

De organisatie werkt met vrijwilligers (heel vaak studenten 

in opleiding), maar ook met zorgprofessionals (psychiaters, 

jeugdarts, psychologen) wanneer uit de gesprekken blijkt 

er dat meer ernstige mentale problemen aan de orde zijn. 

Die zorgprofessional is fysiek aanwezig in het inloophuis. 

De vrijwilligers hebben allen een opleiding genoten.

Vergelijkbare initiatieven zijn ook uitgerold in andere  

landen (bijvoorbeeld België, Denemarken,…) 
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In Italië is het belang van de integratie van eerstelijnszorg en geestelijke 
gezondheid pas relatief recent actief op de beleidsagenda gekomen: 
verklaringen daarvoor liggen in het feit dat er weinig huisartsgroepspraktijken 
voorkwamen en dat de ambulante centra voor geestelijke gezondheidzorg 
sterk zijn gestructureerd en uitgebouwd (zij het met verschillen tussen  
de regio’s) in de context van desinstitutionalisering. Huisartsen werken 
historisch sterk individualistisch en vielen nauwelijks terug op netwerken  
voor ondersteuning. Bovendien was er weinig overheidsbeleid dat inzette  
op het versterken van de samenwerking tussen eerste lijn en GGZ.  
Twee regio’s springen in het oog omdat daar wel actieve programma’s  
zijn in het leven geroepen: regio Emilia-Romagna in 1999, en Ligurië waar 
vanaf 2010 een regionale werkgroep actief is om samenwerking tussen 
eerstelijnszorg en geestelijke gezondheidszorg strategisch aan te pakken 
gebaseerd op de principes van getrapte zorg. 

In Italië is de wijze waarop huisartsen functioneren vergelijkbaar met België. 
Patiënten hebben vrije keuze van huisartsen en het gros van de huisartsen 
werkt vanuit een solopraktijk. Het is pas een jongere generatie huisartsen 
die zich organiseren vanuit groepspraktijken. Geestelijke gezondheidszorg 
wordt aangeboden door centra voor geestelijke gezondheidszorg die werken 
met multidisciplinaire teams (psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, 
maatschappelijk werkers, ergotherapeuten,…). Deze voorzieningen  
staan vooral in voor behandeling, zorg en ondersteuning van personen  
met ernstige psychiatrische problemen maar zijn ook geconcipieerd  
als eerstelijnsvoorzieningen die rechtstreeks toegankelijk zijn, waardoor  
de huisartsen en eerste lijn niet altijd een belangrijke rol hebben opgenomen 
wat	betreft	geestelijke	gezondheidszorg.



Consultatieliaisonfunctie Emilia Romagna

De consultatieliaisonfunctie is een initiatief om  

de samenwerking tussen de huisartsen en 

gespecialiseerde zorgverstrekkers uit de geestelijke 

gezondheidszorg en psychiatrie te versterken,  

met als doel om mensen met frequente en of complexe 

problemen ook vanuit de eerste lijn mee te ondersteunen. 

De regionale gezondheidsdienst van Emilia Romagna 

heeft als een van de eerste regio’s de implementatie 

van psychiatrische consultatiediensten voor huisartsen 

aangemoedigd inclusief met een focus op het uitwerken 

van een samenwerkingsmodel. In de praktijk worden in  

de regio drie modellen van samenwerking onderscheiden:

 – gestructureerde overlegliaisondienst. Binnen 

de plaatselijke CMHC wordt een specifieke en 

gespecialiseerde verbindingsdienst voor eerstelijnszorg 

opgericht met personeel dat hiervoor een toegewezen 

taak krijgt. Deze dienst fungeert als interface 

met de huisartsen (en eerste lijn), ondersteunt 

psychiatrische activiteiten van huisartsen en is gericht 

op het in samenwerking met hen behandelen van niet-

gecompliceerde veel voorkomende psychiatrische 

stoornissen. In het model ligt de nadruk op geschreven 

informatie en telefonische informatie-uitwisseling  

en eventueel fysiek overleg als dit nodig is. Dit model  

is vooral in voege in de grotere steden zoals Reggio  

en Bologna. Deze werkwijze heeft bijgedragen  

aan een meer heldere taakafbakening tussen eerste  

lijn en gespecialiseerde GGZ-voorzieningen zoals  

de CMHC’s. Het model werd geapprecieerd omdat 

het zorgt voor ondersteuning van de eerste lijn bij 

het omgaan met niet-complexe veel voorkomende 

psychiatrische stoornissen De zwakke punten zijn  

de kosten van de dienst en het risico van bureaucratie 

door de complexiteit van het model. Bij de implementatie 

van de werkwijze bestond wel een belangrijke 

bezorgdheid rond de bureaucratisering en formalisering 

wat de interactie niet altijd bevorderde.

 – groepliaison/multidisciplinair team: direct contact tussen 

psychiatrisch consulent en huisarts waarbij  

de therapeutische plannen van patiënten met mentale 

problemen worden besproken, heel vaak in  

een teamverband. In sommige situaties vaardigt de GGZ 

een ‘referentiepsychiater’ af voor een bepaalde regio  

die wordt bijgestaan door een referentieverpleegkundige. 

De werkwijze beoogt via interactie en overleg tot meer 

interactie en integratie van werkwijzen te komen.  

Er wordt wederzijds geleerd door het delen van 

problemen in een team, en er ligt een meerwaarde  

in de ‘collectieve’ bespreking van patiëntendossiers.  

In de praktijk is dit model van teamgericht samenwerken 

echter veel minder uitgewerkt, vermoedelijk omwille  

van de inspanningen en tijd die vereist is om duurzaam 

uit te werken. 

 – spontane ad-hocsamenwerking in kleine centra.  

Deze manier van werken komt vooral voor op het 

platteland, en drijft sterk op persoonlijke en eerder 

informele contacten tussen huisartsen en eerste lijn. 

Overleg- en liaisonactiviteiten zijn niet formeel gemaakt 

maar worden op een flexibele manier uitgevoerd  

als ze nodig zijn.

De consultatieliaisonfunctie wordt aangeboden vanuit  

de centra voor geestelijke gezondheidszorg: het gaat  

om een team samengesteld uit verschillende professionals 

(psychiaters, psychologen en verpleegkundigen).  

De bedoeling is om vanuit de eerste lijn gespecialiseerde 

consultaties aan te bieden op vraag van de huisarts. 

Het team komt dan met een diagnostisch en 

behandelingsadvies dat gecommuniceerd wordt 

(geschreven of telefonisch) aan de huisarts. Er wordt 

de mogelijkheid ingebouwd voor regelmatige fysieke 

bijeenkomsten tussen de liaison en de huisarts om reflectie 

en discussies te hebben over klinische casussen (ook als 
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ondersteunings- en leermoment). De ervaring leert  

dat huisartsen frequent en toenemend gebruik  

van deze liaisonfunctie, terwijl diezelfde huisartsen finaal 

verantwoordelijk bleven voor de zorg en behandeling  

van de persoon met een mentale kwetsbaarheid. 

Het zorgde er ook voor dat de vroeger toestroom 

(doorverwijzing) van cliënten naar de centra voor geestelijke 

gezondheidzorg afnam. De ervaringen in de regio hebben 

ook geleerd dat het in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend 

is om deze bijeenkomsten duurzaam te organiseren  

omdat het ook heel wat tijd en engagement vraagt  

om systematisch te blijven samenwerken.

Naast de consultatieliaisonfunctie is ook gewerkt  

aan training en een train the trainer-benadering.  

Trainers werden geselecteerd uit eerstelijnsartsen  

(PCP’s) en eerstelijnsprofessionals met kennis  

en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.  

Er werden ook psychiaters geselecteerd met 

praktijkervaring in de samenwerking met de eerste lijn.

De consultatieliaisonfunctie in Bologna is  

een geïntegreerde entiteit binnen het lokale CMHC,  

met als doel een samenwerking met de huisartsen  

in het gebied rond Bologna te versterken. De liaisonfunctie 

bestaat uit een multidisciplinair team: consulentpsychiaters, 

residentpsychiaters, psychologen en verpleegkundigen,  

die allemaal een specifieke opleiding hebben gevolgd 

om samen te werken. Zij hebben als expliciete opdracht 

gemiddeld vijf uur per week te besteden aan  

de liaisonopdracht. De liaison helpt bij diagnostiek, 

herkennen en duiden van symptomen, duiding geven 

bij mogelijk disfunctioneel gedrag, ondersteuning bij 

het formuleren van een behandelplan. Bij patiënten 

met meer ernstige aandoening kan de liaison ook een 

counselingfunctie invullen direct rond individuele patiënten.

Er wordt overwegend gewerkt via telefonische liaison,  

enkel indien nodig met fysiek overleg. Voorstellen  

en verslagen worden uitgewerkt door de liaison  

en in de vorm van geschreven rapporten doorgegeven  

aan de huisartsen. Patiënten en familie zijn oorspronkelijk 

niet altijd actief betrokken in het liaisonoverleg.  

Voor de stad is ook een adviescommissie bestaande  

uit vertegenwoordigers van CMHC en huisartsen  

in het leven geroepen om de samenwerking op te volgen. 

Interessant is ook dat er in bepaalde groepspraktijken  

in de eerste lijn een actieve alliantie is gevormd  

met psychiaters om consultaties te gaan doen  

in de eerstelijnsvoorziening bij personen met psychische 

problemen (een variant van co-locatie met andere woorden).

Bewustwording: Radio Fragola

Radio Fragola is een radiostation actief in San 

Giovanni sinds 1984, geaccrediteerd door het 

Ministerie. Als onderdeel van sociale communicatie- en 

preventieprogramma’s worden via radio campagnes tegen 

stigma en sociale uitsluiting gepromoot, getuigenissen 

verzamelen en initiatief genomen om samenwerking  

te stimuleren met allerlei actoren in de omgeving. 

Het team beperkt zich niet alleen tot (web)radio  

maar is betrokken in de ontwikkeling van audiovisuele  

en multimediaproducten en betrokken bij de organisatie 

van evenementen zoals Frontiere dei Lunatici in het 

Lunatico Festival. De organisatie werkt samen met het 

Nottingham Museum of Contemporary Art en het Reina 

Sofia Museum in Madrid, om discussies en ervaringen  

uit te wisselen zowel over desinstitutionalisering als over  

de relatie tussen kunst, cultuur en geestelijke gezondheid. 

De organisatie achter de radio en de evenementen beheert 

ook de archieven van het oude psychiatrische ziekenhuis, 

en beheert een sportschool mee. 

Als onderdeel van de sociale coöperatie La Piazzetta 

bevordert het integratie voor jongeren.
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Duitsland	heeft	een	geschiedenis	van	een	sterk	gefragmenteerd	
gezondheidssysteem waar de integratie en afstemming tussen sectoren 
relatief recent op de beleidsagenda staat. Het systeem was sterk hospitallo-
centrisch. Er wordt expliciet verwezen in beleidsdocumenten naar het belang 
van huisartsen en eerste lijn ook in het dagelijks omgaan met psychische 
problemen. Ze worden verwacht om patiënten met mentale problemen  
te	identificeren,	diagnosticeren	en	behandelen	problemen	en	indien	nodig	
te verwijzen naar specialisten. Naast de eerstelijnszorg kunnen patiënten 
rechtstreeks hulp zoeken bij psychiaters, erkende klinisch psychologen 
(voor psychotherapie) of specialisten voor psychosomatische geneeskunde 
(artsen die psychotherapie uitvoeren). 

Voor ernstige aandoening komt het gros van de personen nog altijd terecht  
in ziekenhuiscontext, ondanks de beleidsdruk om ambulant te behandelen 
waar	kan.	De	huidige	financiering	van	voorzieningen	stimuleert	niet	echt	
de integratie of samenwerking. Een uitzondering is het Hamburger Modell 
für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen waar wel gewerkt 
wordt vanuit ene geïntegreerde benadering. Het Hamburgse model is een 
geïntegreerd zorgmodel voor mensen met ernstige psychotische stoornissen 
mensen met schizofrene aandoeningen, bipolaire stoornissen en ernstige 
depressie met psychotische symptomen. Kernelement is een zogenaamd 
Therapeutic Assertive Community Treatment Team (TACT). TACT is een 
variant van Assertive Community Treatment (ACT) gespecialiseerd in ernstige 
psychotische stoornissen. Er wordt over het algemeen relatief weinig ingezet  
op innovatieve aanpakken waarin de eerste lijn betrokken wordt.



1 European Alliance Against Depression: How to implement a 4-level community-based intervention targeting depression  
and suicidal behaviour. Leipzig: European Alliance Against Depression (EAAD); 2016. http://www.eaad.net)

Ondersteuning van eerste lijn:  
Neurenberg Alliantie tegen Depressie

In 2001 werd de Neurenberg Alliantie tegen Depressie 

(NAAD) geïnitieerd als proefproject in de stad Neurenberg. 

Het programma omvat: 

1. samenwerking met huisartsen om diagnose  

en behandeling te optimaliseren; 

2. publieke campagnes om de bevolking te informeren 

over depressie (door middel van posters, folders, 

gemeenschapsevenementen); 

3. samenwerking met actoren in de gemeenschap 

(bv. leraren, raadgevers, priesters, verpleegsters, 

politieagenten, media); 

4. en ondersteuning van zelfhulpgroepen  

en ervaringsdeskundigen. 

Evaluatieonderzoek heeft aangetoond dat dergelijke 

geïntegreerde aanpak merkelijk effect heeft op het omgaan 

met depressie en suïcide. De lessen die uit deze casus 

getrokken kunnen worden is de nadruk op een ‘integrale’ 

benadering waarin verschillende actoren uit verschillende 

sectoren actief betrokken worden.

Het project is uitgegroeid (onder meer dankzij initiële 

Europese financiering) tot het European Alliance against 

Depression (EAAD) programme, dat concrete richtlijnen  

en adviezen heeft uitgewerkt1 over hoe je dergelijk 

programma kan implementeren.

Specifieke doelgroepen:  
inloopcentrum voor vluchtelingen  
met mentale kwetsbaarheid (Heidelberg)

Specifiek voor vluchtelingen is in Heidelberg  

een inloopcentrum geopend binnen de onthaalcentra  

voor vluchtelingen en asielzoekers. Doelgroep zijn 

vluchtelingen die een mentale kwetsbaarheid ervaren.  

Het inloopcentrum biedt psychosociale ondersteuning 

voor vluchtelingen. Het team bestaat uit zes professionals 

met psychiatrische, psychotherapeutische expertise  

uit de afdeling van het Universitair Ziekenhuis  

van Heidelberg en het Instituut voor Medische Psychologie. 

Tijdens de activiteiten moet het centrum ook terugvallen  

op interculturele bemiddelaars. Sinds juni 2019 biedt  

het centrum drie keer per week spreekuur aan; voorheen 

twee keer. Het centrum kan per week gesprekken  

houden met ongeveer vijftien tot twintig vluchtelingen.  

Elke consultatie wordt uitgevoerd door twee leden  

van de psychosociale inloopkliniek. Activiteiten omvatten 

klinische diagnostiek, casusdocumentatie bijhouden, 

counseling, behandelingsadvies formuleren en aanbieden 

psychofarmacabeleid op punt stellen.

Een belangrijk probleem van dit inloopcentrum is  

dat het niet geïntegreerd is met andere voorzieningen  

om vervolgzorg te kunnen organiseren. Dus waar door  

de werkwijze een zeker vertrouwen kan opgebouwd worden, 

interculturele expertise kan opgebouwd worden,  

is het onzeker hoe de geestelijke vervolgzorg vorm moet  

en zal krijgen hoewel cliënten er wel de behoefte rond ervaren.

http://www.eaad.net
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2 PREMA – eHealth gestütztes Case-Management für psychisch Erkrankte in der hausärztlichen Primärversorgung - G-BA Innovationsfonds 
(www.g-ba.de)

Ondersteuning en sectoroverschrijdende 
samenwerking: Versorgungsnetz der 
Psychiatrie Initiative Berlin Brandenburg (PIBB)

In Berlijn (voor Berlijn en Brandenburg) is een in 2008 

opgericht geaccrediteerd netwerk actief dat zorg 

coördineert voor personen met psychiatrische problemen. 

Het is ontstaan en werkt binnen de activiteiten van  

de Verein für Psychiatrie und seelische Gesundheit (VPSG). 

In het PIBB werken residentpsychiaters en neurologen, 

kinder- en jeugdpsychiaters, psychotherapeuten, 

huisartsen, psychologisch psychotherapeuten,  

evenals sociotherapeuten, ergotherapeuten  

en psychiatrisch verpleegkundige. Het netwerk werkt 

samen met ziekenhuizen om sectoroverschrijdende 

zorg te bieden aan cliënten die zich aanmelden. Verder 

werkt het rond de verbetering van de communicatie 

en coördinatie tussen netwerkleden en stelt zich 

expliciet tot doel de kwaliteit hoog te houden o.a. door 

te werken met behandeltrajecten, het opzetten van 

transitiemanagement, gezamenlijk overleg over casussen, 

uniforme IT-structuren en documentatiestandaarden 

(bijvoorbeeld een op internet gebaseerd communicatie-, 

voorschrijf- en boekhoudsysteem), gestandaardiseerde 

kwaliteitsmanagementsystemen en (interdisciplinaire) 

kwaliteitscirkels (www.pi-bb.de).

Digitale ondersteuning voor huisartsen:  
PREMA –eHealthondersteund 
casemanagement in de 
eerstelijnsgezondheidszorg (regio Hessen)

Het doel van het PREMA-pilootproject2 is om huisartsen  

te ondersteunen om depressie en paniekstoornissen 

eerder en meer betrouwbaar te herkennen en om snel  

een adequate behandelstrategie te kunnen ontwikkelen.  

De aanpak beoogt de huisarts te versterken in zijn  

of haar rol als een vertrouwde metgezel van patiënten  

met psychische aandoeningen. Hiervoor worden digitale 

tools ter beschikking gesteld die zowel diagnostiek  

als behandeling ondersteunen, inclusief een e-Health-

ondersteund casemanagementprogramma. Het systeem 

moet de huisarts ondersteunen om beslissingen te kunnen 

nemen om al of niet door te verwijzen.

Het gaat om een jong project dat pas is gestart en waar 

nog geen evaluatie is rond gebeurd.

https://innovationsfonds.g-ba.de/projekte/neue-versorgungsformen/prema-ehealth-gestuetztes-case-management-fuer-psychisch-erkrankte-in-der-hausaerztlichen-primaerversorgung.182
https://innovationsfonds.g-ba.de/projekte/neue-versorgungsformen/prema-ehealth-gestuetztes-case-management-fuer-psychisch-erkrankte-in-der-hausaerztlichen-primaerversorgung.182


Interdisciplinair samenwerken:  
Netzwerk psychische Gesundheit (NWpG)

Hoewel het niet strikt een voorbeeld is van integreren  

van GGZ in de eerste lijn, focust dit initiatief  

op intersectorale en interprofessionele samenwerking.  

Het wordt aangestuurd vanuit verzekeringsinstellingen  

en is geconcipieerd als een managed-carebenadering. 

Het netwerk heeft als doel mensen met psychische 

aandoeningen en hun familieleden een alomvattend, 

kwalitatief hoogstaand aanbod van ambulante 

behandelingen en zorg te bieden (‘thuisbehandeling’)  

om zelfbeschikking en onafhankelijkheid en sociale 

participatie van de verzekerde te bevorderen,  

het zelfhulppotentieel versterken, familieleden ontlasten, 

residentieel verblijf vervangen of aanzienlijk te verkorten. 

De verzekerde moet in zijn sociale en professionele 

omgeving kunnen blijven en daar gestabiliseerd  

kunnen zijn. Het project werkt volgens de recovery  

of herstelprincipes. Het streeft er naar een netwerk  

van professionals rond de patiënt in te schakelen  

voor behandeling, zorg en ondersteuning (huisartsen, 

neurologen, psychiaters en psychotherapeuten, 

ambulante zorg, sociotherapeuten, thuis- en familiehulp, 

dienstverleners en poliklinieken van psychiatrische 

instellingen (PIA) en ziekenhuizen). Er wordt  

een coördinatiepunt aangeboden als een soort  

variant van casemanagement.

Er is nog geen evaluatie beschikbaar over de impact  

van deze werkwijze.
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In 2006 werd een nieuw beleidskader geïntroduceerd voor de organisatie  
van de GGZ, waarbij hoog is ingezet op het centraal stellen ambulante  
zorg	en	integratie	in	de	maatschappij.	Gezien	de	specifieke	geschiedenis	 
van het land (combinatie van dictatuur en geschiedenis van antipsychiatrie)  
is de situatie niet geheel vergelijkbaar met ontwikkelingen in andere 
Europese landen. Kort gesteld wordt er eigenlijk al lang ingezet op de eerste 
lijn, continuïteit van zorg en integratie maar omwille van een gebrek aan 
infrastructuur en een echt beleid rond GGZ. In 2007 werd een strategisch 
beleidskader uitgewerkt voor de eerste lijn, dat later verder onderschreven 
werd in een beleidskader voor chronische aandoeningen (2012) waarin de rol 
van de eerste lijn werd bevestigd. In verschillende regio’s wordt gewerkt  
aan zgn. geïntegreerde zorgregio’s waar samenwerking en afstemming 
centraal staan (Baskenland en Andalusië als veel geciteerde voorbeelden). 

Maar het land wordt tezelfdertijd geconfronteerd met belangrijke  
regionale verschillen in de organisatie en de beschikbare middelen.  
Ook de samenwerking en integratie tussen verschillende sectoren is heel 
uiteenlopend uitgewerkt in de regio’s.



Collaboratieve care voor depressie  
in de eerste lijn (the INDI·i project)

INDI is een complex interventieprogramma dat wordt 

uitgetest in Catalonië. Het is gebaseerd op het  

chronische zorgmodel en aangepast aan de karakterieken 

van de Catalaanse organisatie van eerstelijnszorg. 

Het programma omvat training en opleiding van 

eerstelijnsprofessionals, klinische en organisatorische 

werkwijzen en activiteiten rond gezondheidsvoorlichting  

en -opvoeding voor patiënten. Doelstelling van  

het programma is dat depressie wordt begeleid  

en aangepakt door een eerstelijnszorgteam, maar vanuit 

een samenwerkingslogica met verschillende zorgniveaus. 

Er wordt een eerste cursus aangeboden van acht uur rond 

de NICE klinische richtlijnen voor de behandeling van 

depressie, om de kennis en vaardigheden van artsen bij  

het diagnosticeren van depressie, het evalueren van 

suïcidaal risico, klinische behandeling, bewaking van 

depressie en aanpassing van de therapie om remissie  

te bereiken. De training legt de nadruk op de zorgprocedure, 

actieve klinische opvolging en de beschikbare opties 

wanneer de voorgestelde doelen niet worden bereikt 

(remissie op korte termijn en geen terugval  

op lange termijn). Naast de basisopleiding wordt  

ook vervolgtraining aangeboden.

In het programma wordt de deelnemende artsen  

een ‘Depressie Management Toolkit’ ter beschikking 

gesteld dat een behandelalgoritme bevat om het 

voorschrijven van antidepressiva te optimaliseren.

Verder worden casemanagers geïntroduceerd.  

De casemanagers zijn verpleegkundigen van  

de deelnemende eerstelijnszorgcentra die een opleiding 

(een initiële cursus van acht uur plus periodieke updates) 

rond depressie, behandeling met antidepressiva, 

secundaire effecten, therapietrouw en de methoden om dit 

te waarborgen, waarschuwingssignalen in de evolutie  

van depressie, etc. De casemanager heeft tot taak  

de individuele, gezins- en gemeenschapsfactoren  

te identificeren voor het plannen van geïndividualiseerde 

zorg. Zij moeten gezondheidsvoorlichting en ondersteuning 

geven in de zoektocht naar hulp en ondersteuning,  

met als doel dat de patiënt zelfstandig kan blijven  

leven. Het minimumaantal verpleegkundige bezoeken  

is vastgelegd, opgedeeld naar: ‘in de acute fase’  

en ‘in de vervolg- en onderhoudsfase’ maar de planning 

van vervolgbezoeken wordt geïndividualiseerd, afhankelijk 

van de aard van de patiënt en de evolutie van de depressie. 

De bezoeken verlopen gestructureerd en de patiënt krijgt 

informatie en educatie over de ziekte en de behandeling, 

inclusief ‘zelfhulp’- en gezondheidsadvies zowel voor  

de patiënten als hun familieleden. 

Patiënten krijgen aangepaste informatie (brochures, 

audiovisueel materiaal ) om hen te versterken in inzicht 

en zelfzorg. Tijdens de bijeenkomsten wordt de naleving 

van het therapeutisch plan systematisch geëvalueerd. 

Eventuele problemen worden geïdentificeerd en zo actief 

mogelijk bijgestuurd, maar met als doel dat de therapie  

en het zorgplan kan worden gegarandeerd.

De huisarts blijft klinisch verantwoordelijk voor  

diagnose en behandeling van patiënten met depressie.  

Een zorgmanager (vaak een verpleegkundige) helpt  

de huisarts bij het proactief opvolgen en therapietrouw  

van de patiënt. De zorgmanager staat mee in voor  

het ‘empoweren’ van de patiënt en het actief blijven 

deelnemen aan het ‘therapeutische’ proces. Psychiaters 

kunnen op verschillende manieren betrokken worden,  

maar hun basisrol is eerstelijnszorgprofessionals  

te begeleiden en te ondersteunen in depressie-

management. Patiënten, en bij uitbreiding hun 

familieleden, worden als onderdeel gezien van het 

therapeutische team. In het programma wordt ook  

een online ondersteunde interactieve tool aangeboden  

dat richtlijnen geeft voor de aanpak.
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en la asistencia a pacientes con depresión: evaluación de una experiencia piloto [Primary care and mental health care collaboration in patients 
with depression: Evaluation of a pilot experience]. Aten Primaria. 2016 Jun-Jul;48(6):356-65. Spanish. doi: 10.1016/j.aprim.2015.06.013. 
Epub 2015 Nov 11. PMID: 26522782; PMCID: PMC6877855.

2 Morera-Llorca M, Romeu-Climent JE, Lera-Calatayud G, Folch-Marín B, Palop-Larrea V, Vidal-Rubio S. Experiencia de colaboración  
entre atención primaria y salud mental en el Departamento de Salud La Ribera, 7 años después [An experience of collaboration  
between primary health care and mental health care in La Ribera Department of Health (Valencia, Spain)].  
Gac Sanit. 2014 Sep-Oct;28(5):405-7. Spanish. doi: 10.1016/j.gaceta.2014.02.014. Epub 2014 Mar 29. PMID: 24690535.

Complexe interventie: Baskenland

In Baskenland is een pilootproject opgezet  

om de samenwerking tussen eerste lijn  

en geestelijke gezondheidzorg te versterken:  

het gaat om een programmatorische interventie waarin 

verschillende elementen gecombineerd worden1.  

In het pilootproject wordt ingezet op versterken  

van communicatie en kennis tussen eerste lijn en GGZ-

medewerkers, het in gebruik nemen van een gedeeld 

diagnostisch dossier dat in beide settings kan gebuikt 

worden, trainingsprogramma’s met bijeenkomsten  

en gemeenschappelijke richtlijnen voor klinische  

praktijk, en monitoring en evaluatie van de werkwijze.  

De belangrijkste lessen die uit het project geleerd worden 

zijn dat het gaat om complexe veranderingsprocessen 

die continue inzet en bijsturing vereisen, maar dat ze wel 

kunnen bijdragen aan verbeterde zorg voor de cliënten  

en de eerstelijnssector kunnen versterken.

Trainings en ondersteuningsmodel  
gebaseerd op interactie en liaison:  
El Departamento de Salud La Ribera Valencia

Het project dat werd geïmplementeerd in Valencia2.  

Het is een initiatief dat inzet op wederzijdse uitwisseling 

door regelmatige contacten en communicatie te voorzien 

voor de spelers uit de eerste lijn en de geestelijke 

gezondheidszorg. De inhoud van de aanpak is zeer 

vergelijkbaar met andere liaisoninitiatieven in andere 

landen. Dit model en de acties werden echter wel 

institutioneel ondersteund, in die zin dat er middelen 

en tijd werden voorzien om aan de training en gedeelde 

communicatie en ontmoetingen te kunnen deelnemen.
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Het Noorse systeem van geestelijke gezondheidszorg1 is publiek 
georganiseerd en wordt gekenmerkt door een verregaande decentralisatie 
van zowel ambulante als intramurale zorg. Gemeenten organiseren 
eerstelijnsgezondheidszorg, terwijl de nationale overheid verantwoordelijk 
is voor speciale zorg, inclusief ziekenhuisdiensten, via de regionale 
gezondheidsautoriteiten van de staat. Huisartsen fungeren als poortwachters. 
Voor specialistische behandeling is een verwijzing van de huisarts nodig.

Geestelijke gezondheidszorg wordt in gemeenten verleend door huisartsen, 
psychologen, psychiatrisch verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. 
Veel gemeenten hebben multidisciplinaire outreach teams GGZ. Lokale 
besturen (municipalities) organiseren de eerstelijnsgezondheidszorg, inclusief 
huisartsen, eerstelijns GGZ-teams en voorzieningen voor middelenmisbruik. 
Ziekenhuizen worden georganiseerd door negentien health trusts die 
aangestuurd worden door vier regionale besturen. Het huidige Noorse beleid  
zet sterk in op het versterken van de eerste lijn inclusief het opnemen  
van taken in de geestelijke gezondheid.

Familiens hus zijn multidisciplinaire centra die beschikbaar zijn in ongeveer  
de	helft	van	de	gemeenten.	In	deze	centra	kunnen	kinderen,	jongeren	 
en hun gezinnen hulp krijgen bij het zorgen voor hun mentale en fysieke 
welzijn, zonder dat ze eerst moeten worden doorverwezen of op een wachtlijst 
moeten worden geplaatst. 

Meer	dan	de	helft	van	de	gemeenten	en	districten	in	Noorwegen	heeft	 
een ‘Centrum voor gezond leven’ (frisklivssentral) dat werkt rond levensstijl 
(veel breder dan mentale problemen) maar ook rond het omgaan  
met depressies en stress, slaapproblemen en alcoholgebruik. 

Er zijn verder ook in ongeveer vijfenveertig gemeenten (districten) 
laagdrempelige gemeentelijke voorzieningen Rask psykisk helsehjelp  
voor volwassenen ouder dan 18 jaar (in sommige gemeenten ouder dan 16)  
die lijden aan verschillende soorten angst en milde en matige problemen  
met depressie - mogelijk gepaard gaande met slaapproblemen door 
beginnende medicatie of drugsproblemen. 

De dienst is gratis en biedt directe ondersteuning zonder verwijzing  
van een arts gedurende twee weken. 

1 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/hod/red/2005/0011/ddd/pdfv/233840-mentalhealthweb.pdf  
https://www.consortium-psy.com/jour/article/view/43

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/hod/red/2005/0011/ddd/pdfv/233840-mentalhealthweb.pdf
https://www.consortium-psy.com/jour/article/view/43


1 https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-018-1838-0  
https://www.karger.com/Article/FullText/504453

District psychiatric centres (DPC’s), vormen vooralsnog  

de hoeksteen van de ambulante geestelijke 

gezondheidszorg en werken nauw samen met de algemene 

eerste lijn (hoewel er grote verschillen zijn tussen regio’s). 

De DPC’s vervullen in afgebakende geografische 

sectoren een zorg coördinatie rol tussen gespecialiseerde 

intramurale psychiatrische voorziening en de eerste lijn.

Artsen die binnen de DPC’s werken vervullen een liaison-

functie met huisartsen en de eerstelijnszorgteams,  

hetzij op regelmatige of op ad-hocbasis. Er worden  

ook consultaties gehouden met patiënten waar personen 

van verschillende diensten een patiënt ontmoeten  

om zorg en behandeling voor hem of haar te plannen  

en te coördineren. Echter, er wordt opgemerkt 

dat de werkpraktijken van de centra en individuele 

zorgverstrekkers nog niet helemaal zijn afgestemd  

op een herstelgerichte aanpak en dat op dat vlak  

nog een lange weg valt af te leggen.

De wijze waarop die DPC’s werken varieert sterk.  

Waar sommige voornamelijk ambulante diensten aanbieden 

en afhankelijk zijn van de aanwezigheid intramurale 

eenheden, hebben andere zowel ambulante als intramurale 

diensten geïntegreerd in kleine lokale instellingen.

Vanuit het beleid wordt gesuggereerd om de DPC’s  

en de eerstelijnsvoorzieningen volledig te integreren.  

Er wordt ook aangestuurd om bepaalde voorzieningen 

 te fuseren en te laten beheren door meerdere gemeenten 

om een voldoende schaalgrootte en competenties  

te verwerven. Echter wordt door de DPC’s en de sector  

van de geestelijke gezondheidszorg gevreesd dat  

de eerstelijnsvoorzieningen onvoldoende kwaliteitsvolle 

geestelijke gezondheidszorg zullen kunnen bieden door 

een gebrek aan kennis en expertise. En op dat vlak  

moet het debat nog verder gevoerd worden.

Toegang tot eerstelijns psychologische hulp: 
Prompt Mental Health Care,  
de Noorse versie van Improving Access  
to Psychological Therapies

PMHC1 is gerealiseerd negenveertig locaties (gemeenten  

en stadsdelen) (PMHC) is geïnspireerd op het Engelse 

Improving Access to Psychological Therapy (IAPT),  

gericht op laagdrempelige toegang met korte wachttijden 

tot eerstelijnsbehandeling voor personen met angst  

of depressie symptomen, waarbij personen niet afhankelijk 

zijn van doorverwijzing door huisartsen om hulp te krijgen. 

In Noorwegen is de uitrol van PMHC gesteund door het 

Noorse ministerie van Volksgezondheid. Bij PMHC wordt 

cognitieve gedragstherapie (CGT) gegeven, zowel in lage 

(begeleide zelfhulp en groepsgerichte psycho-educatie) 

als hoge intensiteit (face-to-face) behandeling. PMHC 

is georganiseerd volgens een model van matched care. 

Anders dan het stepped care-model dat bij IAPT wordt 

gebruikt, begint de cliënt niet noodzakelijkerwijs  

met een behandeling met een lage intensiteit.  

Waar getrapte zorg uitgaat van lichte interventies  

waar het kan, gevolgd door intensievere interventies 

waar het moet, zet matched care minder in op het rigide 

formalistisch volgen van vervolgstappen, maar voor  

het afstemmen van de behandeling op de noden van 

patiënt, zoals de ernst van de problematiek, mentale  

en sociale vaardigheden, omgevingsfactoren en wensen  

en behoeften van de patiënt. Bij matched care wordt  

zo snel als mogelijk de juiste hulpverlener gezocht  

om de en de juiste acties te ondernemen, ter voorkoming 

van onder- of overbehandeling. 

https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-018-1838-0
https://www.karger.com/Article/FullText/504453
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PMHC implementeren is in Noorwegen ervaren  

als een complex proces, zeker in de opstartfase toen  

allerlei procedures, formulieren, informatiemateriaal 

en websites, opleiding en begeleiding van personeel 

en het ontwikkelen of aanpassen van cursusmateriaal, 

behandeling en symptoommetingen moesten 

geïntroduceerd worden, net als het vormgeven  

van de samenwerking met andere diensten.



INSPIRATIE  
OM TE VERANDEREN



75
IN

SP
IR

AT
IE

 O
M

 T
E 

VE
RA

ND
ER

EN

1 zie bijv Corrigan PW, Mittal D, Reaves CM, Haynes TF, Han X, Morris S, Sullivan G. Mental health stigma and primary health care decisions. 
Psychiatry Res. 2014 Aug 15;218(1-2):35-8. doi: 10.1016/j.psychres.2014.04.028. Epub 2014 Apr 18. PMID: 24774076; PMCID: PMC4363991. 
Mitchell AJ, Malone D, Doebbeling CC. Quality of medical care for people with and without comorbid mental illness and substance misuse: 
systematic review of comparative studies. Br J Psychiatry. (2009) 194:491–9. doi: 10.1192/bjp.bp.107.045732 
Heim, E., Kohrt, B., Koschorke, M., Milenova, M., & Thornicroft, G. (2020). Reducing mental health-related stigma in primary health care 
settings in low- and middle-income countries: A systematic review. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 29, E3.  
doi:10.1017/S2045796018000458

 Brandon A. Kohrt, Elizabeth L. Turner, Sauharda Rai, Anvita Bhardwaj, Kathleen J. Sikkema, Adesewa Adelekun, Manoj Dhakal,  
Nagendra P. Luitel, Crick Lund, Vikram Patel, Mark J.D. Jordans, Reducing mental illness stigma in healthcare settings: Proof of concept  
for a social contact intervention to address what matters most for primary care providers, Social Science & Medicine,  
Volume 250,2020,112852, ISSN 0277-9536, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.112852.

Dit dossier geeft ‘voer ter inspiratie’ voor  

het versterken van het omgaan met geestelijke 

gezondheid in de eerste lijn. Echter, geen van  

de voorbeelden en de gekozen aanpak kan ‘zomaar’ 

gekopieerd of getransfereerd worden in een ander 

context. De lokale randvoorwaarden van een land  

en het gezondheids- en welzijnssysteem kunnen  

het uitwerken van een initiatief grondig beïnvloeden. 

Tezelfdertijd leert het dossier dat de basislogica 

achter de werkwijze enigszins vergelijkbaar is  

en dat er daarop zeker kan van geleerd worden. 

De literatuur helpt om de types van initiatieven te klasseren 

en na te denken over op welke aspecten een project  

kan inzetten. De voorbeelden leren dan weer dat niet alle 

initiatieven zomaar gecapteerd worden door de typologie 

uit de literatuur: denk bijvoorbeeld aan inloophuizen  

en ‘destigmatiseringsinitiatieven’. 

In de categorie ‘destigmatiseringsinitiatieven’  

valt het op dat we geen voorbeelden hebben  

gevonden in Europa die inzetten op het versterken  

van de interactie tussen personen met mentale 

kwetsbaarheid of een psychiatrische stoornis en mensen 

zonder gezondheidsproblemen, noch op stigma bij  

de gezondheidsprofessionals (die voorbeelden zijn wel 

te vinden voor landen die hun gezondheidssysteem nog 

aan het uitbouwen zijn). In de literatuur wordt beschreven 

hoe interventies die inzetten op training en opleiding, 

onderhouden van contact en samenwerken tussen 

groepen, bewustwordingscampagnes via (massa-) media  

een belangrijke bijdrage kunnen leveren om de drempels 

tot het gebruik van voorzieningen te overwinnen.  

Het helpt ook als wordt ingezet op het feit dat mentale 

problemen ook besproken en aangepakt kunnen worden  

in een ‘algemeen’ zorgsysteem en niet enkel 

in een gespecialiseerde niche. Vanuit wetenschappelijke 

literatuur is bekend dat destigmatiseringsinitiatieven  

die inzetten op onderling contact, samen werken  

en acties ondernemen in belangrijke mate bijdragen  

tot het ontkrachten van het ‘wij’ (de ‘normalen’) versus 

‘zij’ (mensen met psychische problemen). Op die manier 

draagt deze sociale factor bij tot het herstel van personen 

met mentale kwetsbaarheid of het taboedoorbrekend 

werken om hulp te zoeken. We hebben ook geen specifieke 

praktijken gevonden die inzetten op de beeldvorming rond 

patiënten met psychiatrische stoornissen, terwijl  

de literatuur leert dat deze groep ondermaats gebruik 

maakt van somatische zorg allicht omdat eerstelijns-  

(en andere) zorgverleners de situatie niet op de zelfde 

manier inschatten als voor andere patiënten.1 De reden 

waarom we dit type voorbeeld niet hebben opgenomen  

kan te maken hebben met de gehanteerde zoekstrategie.

De typologie uit de literatuur staat evenmin stil bij 

doelgroepen. De voorbeelden illustreren echter dat 

specifiek modellen kunnen inzetten op zeer kwetsbare 

maatschappelijke groepen (sociaal-economisch  

of vluchtelingen,…). 



1 bijv https://walkincounselling.com/ , https://www.whatsupwalkin.ca/

2  https://www.health-in-mind.org.uk/

Dit dossier staat niet stil bij modellen van inloophuizen 

(Family of mental health walk in centers, met uitzondering 

van het project voor jongeren in Nederland) die voor  

de eerste lijn (en vaak voor bepaalde kwetsbare groepen) 

niet onbelangrijk zijn. Op deze walk in (counseling) centers 

wordt bijvoorbeeld in Canada en Australië ingezet1. 

In Engeland (Manchester) wordt het walk-inmodel 

geïntroduceerd voor crisissituaties en in de USA worden 

walk in clinics vooral in een ziekenhuiscontext gebruikt om 

het probleem van (niet nagevolgde) afspraken  

en therapietrouw tegemoet te komen.

Evenmin hebben we veel aandacht besteed aan initiatieven 

die als doelgroep burgers (dus niet de spelers uit de eerste 

lijn) hebben. Een interessant initiatief is het Schotse Health 

in mind2 dat al actief is sinds 1982. De doelstelling is burgers 

te empoweren op het vlak van geestelijke gezondheid 

zonder geestelijk gezondheid te medicaliseren. Het voorziet 

in tal van ondersteuningsvormen en in een portaalsite om 

mensen wegwijs te maken in een spectrum van activiteiten. 

De activiteiten die worden aangeboden zijn zeker niet alleen 

therapeutisch maar ook sociaal-preventief georiënteerd. 

Samengevat: deze internationale inventaris 

pretendeert dus niet volledig te zijn of volwaardig alle 

implementatieaspecten van elk initiatief in detail  

uit te werken. Uit het overzicht kunnen wel een aantal 

aspecten gehaald die kunnen meegenomen worden 

wanner gewerkt wordt aan het duurzaam inzetten  

op verandering en het omgaan met mentale gezondheid  

in de eerste lijn. 

Een project of een interventie invoeren om iets  

te veranderen aan hulp- en dienstverlening in de zorg  

is nooit een alleenstaande tijdelijke actie. Het is een proces 

met fasen waarbij verschillende activiteiten meer of minder 

geaccentueerd worden. Er is dus een groot verschil tussen 

het idee, het plan en dan het implementatieproces  

van het plan. In dat implementatieproces worden veel 

acties gecombineerd, en mogelijk moet er ruimte  

en bereidheid zijn om bij te sturen t.o.v. het initiële plan. 

Het uitwerken van initiatieven in de realiteit is zeer 

contextgevoelig en moet ruimte hebben om een leertraject 

te doorlopen. Dergelijke flexibele houding is nodig.  

De wijze waarop ideeën en modellen in de praktijk worden 

omgezet zijn niet altijd gestandaardiseerd maar aangepast 

aan lokale omstandigheden: dit neemt echter niet weg 

dat belangrijk lessen en inzichten moeten meegenomen 

worden en dat inzichten uit evaluatie en monitoring 

uitermate belangrijk zijn.

Als rode draad zien we ook dat initiatieven gebouwd zijn 

op en rond samenwerking (individueel, organisatorisch, 

sectoraal, beleidsmatig). In de zorg worden veel actoren 

betrokken bij de verandering en zijn projecten of initiatieven 

afhankelijk van de betrokkenheid en het begrip en betekenis 

geven aan een initiatief van verschillende actoren. Elk project 

heeft er dus belang bij te vertrekken vanuit een uitgesproken 

visie en een heldere uitleg over de wijze waarop die visie 

concreet vorm kan worden gegeven. Al te veel blijft het 

verhaal te impliciet waardoor, ondanks veel goede intenties 

en engagement, actoren hun impliciete verwachtingen niet 

altijd gerealiseerd zien en er ontgoocheling of spanning 

https://walkincounselling.com/
https://www.whatsupwalkin.ca/
https://www.health-in-mind.org.uk/
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ontstaat tussen de verschillende logica’s van waaruit  

actoren handelen. Het uitwerken en implementeren  

van een verandering veronderstelt zeker niet dat alle 

betrokkenen ‘homogeen’ moeten denken, maar er is wel 

behoefte aan een gedeelde basis bij de betrokkenen,  

die niet al te vaag blijft. Uit de wetenschappelijk literatuur 

is bekend dat dit een van de elementen is die wederzijds 

vertrouwen helpt op te bouwen

Het uitwerken en opstarten van een initiatief en veranderen 

van werkprocessen vraagt leiderschap; een sturende 

kracht die het handelen en uitwerken van acties  

en interventies stimuleert en faciliteert. Leiderschap is 

ook een vaardigheid om actoren aan te zetten tot concrete 

acties en te werken aan heldere taak- en rolafspraken.  

Dat hoeft zeker niet formalistisch en procedureel,  

maar de wijze waarop samengewerkt wordt moet gegrond 

zijn in wederzijds vertrouwen tussen partners. Zeker omdat 

niet alle betrokken partijen werken vanuit dezelfde ‘logica’. 

Elk project of initiatief moet er rekening mee houden  

dat er geëngageerde enthousiastelingen zullen zijn  

die snel en actief vooruit willen gaan, dat er personen  

en organisaties zijn die wat meer afwachtend zijn,  

maar ook dat niet iedereen van bij de start noodzakelijk  

wil meestappen. Dat inzicht is van essentieel belang omdat 

de meeste initiatieven sterk afhankelijk zijn van menselijke 

inzet als een van de belangrijkste middelen.

Naast de beschikbaarheid en inzet van mensen is het ook 

belangrijk voldoende te reflecteren over de beschikbare  

en vereiste financiële, logistieke, infrastructurele middelen, 

of er voldoende tijd is en hoe tijd die wordt gevonden bij  

de verschillende betrokkenen, en vooral of die tijd en 

middelen ook op langere termijn gevonden kunnen worden.

Goed georganiseerde communicatie voor en met alle 

betrokkenen is een belangrijk aandachtspunt.  

Die communicatie is een proces dat moet vorm krijgen 

gedurende de hele implementatieperiode en moet  

een evenwicht zoeken tussen efficiënte informeren  

en een werkmethodiek over dialoog en participatie tijdens 

de implementatie. De aard en inhoud (wat wordt met wie 

op welk moment gecommuniceerd) en wanneer, worden 

participatieve processen die het project mee vorm geven 

en vragen veel aandacht

Systematische monitoring over de uitrol en ervaringen  

van het project, eventueel gekoppeld aan formele evaluatie 

(zowel proces- als impactevaluatie) zijn een belangrijke  

tool om een nieuw geïntroduceerde werkwijze vooruit  

te stuwen. Monitoring kan perfect georganiseerd worden 

in de context van consultaties en dialoog met de betrokken 

actoren, maar is niet hetzelfde als een aantal regelmatige 

vrijblijvende dialogen. Het helpt als de monitoring  

(als een eenvoudige variant van procesevaluatie) gebruik 

maakt van criteria en aandachtpunten, ook met als doel om 

de coherentie en consistentie van het initiatief te vrijwaren.



Wat uit dit internationaal overzicht kunnen leren  

is het volgende: 

 – de manieren waarop geestelijke gezondheid  

en de eerstelijnsgezondheidszorg wordt geïntegreerd  

is afhankelijk van de lokale context en het zorgsysteem;

 – uitgaan van een person-centeredbenadering,  

streven naar een integrale holistische omkadering  

van de doelgroep, inclusief een sterke focus  

op het empoweren van de persoon;

 – tijd maken om te luisteren, te consulteren  

en te adviseren;

 – de eerste lijn zal verder moeten inzetten  

op het verwerven van een mix van kennis,  

competenties en vaardigheden (skill mix): enerzijds 

kunnen vaardigheden en kennis versterkt worden  

door opleiding en training, maar er zal ook ingezet 

moeten worden op een beroep doen op externe expertise 

(cfr. liaisonconsultaties) of de praktijk verbreden  

naar meerdere disciplines; 

 – niet alleen kennis en vaardigheden spelen een rol: 

interventies en training moeten ook werken aan  

de attitudes, vooroordelen en mogelijke discriminatie  

van personen met een mentale kwetsbaarheid  

door zorgprofessionals in de eerste lijn;

 – beroep doen op supervisie en ondersteuning  

voor het verhogen van kennis en competenties rond 

geestelijke gezondheid lijkt cruciaal;

 – interdisciplinair en vanuit een team werken lijkt 

essentieel, inclusief het integreren van ervaringskennis 

en het informeel zorgsysteem;

 – co-locatie lijkt een aantal belangrijke voordelen  

te hebben zowel voor de patiënten als voor het 

wederzijds leren van de betrokken actoren. Co-locatie 

werkt directe contacten en communicatie in de hand,  

en bevordert de toegankelijkheid voor de zorggebruiker;

 – het belang van het op elkaar afstemmen  

van verschillende ‘logica’s’ en prioriteiten  

in het samenwerken: respect tonen voor  

de respectievelijke logica’s van verschillende  

disciplines, organisaties, sectoren;

 – aandacht voor toegankelijke zorg en continuïteit: 

coördinatie tussen zorgvertrekkers en delen  

van informatie is een cruciale voorwaarde;

 – begeleiden rond mentale gezondheid vraagt  

een trajectperspectief: het is geen one shot acute 

interventie, zelfs niet bij milde problemen;

 – de coördinatie mag in het gros van de gevallen liggen bij 

eerstelijnsmedewerkers, op voorwaarde dat ze de tijd 

hebben en nemen om het hele traject te blijven volgen. 

Heldere taak- en rolafspraken maken is een essentieel 

onderdeel, maar er is ook flexibiliteit nodig;

 – voor sommige doelgroepen zijn selectieve interventies 

nodig (jongeren, dak-thuislozen, vluchtelingen)  

maar er moet gestreefd worden naar integratie  

met het hele zorgsysteem;

 – een aanpak en initiatieven die het collectieve  

(de wijk, de lokale gemeenschap) actief betrekken lijken 

uiterst waardevol te zijn. Heel veel mentale problemen 

kunnen begrepen en behandeld worden vanuit  

de kenmerken van de lokale gemeenschap waarin  

de eerstelijnsfunctie wordt uitgeoefend, niet alleen vanuit 

een individualistisch perspectief. De wijze van handelen 

en begeleiden kan daar worden op afgestemd  

(maar wel evidence informed);

 – social prescribing / ‘Welzijn op Recept’ is  

een beloftevolle techniek waarin de eerste lijn  

samen met andere sectoren en vooral de gemeenschap  

een belangrijke rol kunnen spelen en die vermijdt  

dat mentaal welzijn en problemen te snel  

worden gemedicaliseerd;
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 – er ligt een weg open voor digitale innovaties:  

zowel ter ondersteuning van de zelfzorg voor burgers  

en patiënten, zowel voor online of e-consultaties  

als voor kennis- en competentieondersteuning  

van de eerstelijnsmedewerkers voor het identificeren  

en omgaan met geestelijke gezondheid. Op dit vlak  

zal grondig moeten nagedacht worden over de digitale 

vaardigheden van het doelpubliek, zeker omdat  

in een diverse maatschappij die zeker niet evenwaardig 

verspreid zijn;

 – het werken rond mentaal welbevinden en gezondheid 

in de eerste lijn vraagt engagement en inzet maar 

ook ‘durven’ doorverwijzen naar gespecialiseerde 

voorzieningen als de noden te complex zijn: er moet 

bij integratie vooral efficiënt en actief gebruik gemaakt 

worden van de expertise en kennis die daar aanwezig is. 

De eerste lijn kan zich niet alles toe-eigenen.  

De samenwerking kan echter in varianten opgebouwd: 

gedeelde consultaties, liaison en doorverwijzen als het 

echt nodig is. Maar de coördinatie tussen de partners 

moet altijd verzekerd zijn;

 – er zal verder moeten ingezet worden op nieuwe  

rollen in de eerste lijn: een aantal voorbeelden  

integreren nieuwe ‘rollen’ in de eerste lijn, taken  

die te maken hebben met de coördinatie en begeleiding 

(cfr. casemanagers, overleg, etc.). Het gaat echter  

niet alleen om nieuwe functies, ook de inhoud  

en rol van eerstelijnsmedewerkers kan verschuiven,  

van een individualistische professionele aanpak naar  

een interdisciplinaire groepsaanpak en een aanpak van 

shared care waarin ook plaats is voor de patiënt, cliënt en 

zijn/haar omgeving (familie, gezin);

 – niet alle eerstelijnsinitiatieven rond mentaal welbevinden 

en kwetsbaarheid hoeven genomen te worden in de 

schoot van de institutionele gezondheidszorg. Er is 

zeker plaats en ruimte voor meer informele initiatieven 

die inzetten op sociale ondersteuning, bewustmaking, 

empowerment, destigmatisering en doelgroepen die 

moeilijk hun weg vinden in het reguliere systeem van 

gezondheidszorg.
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