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GGZ 2014- uitgelicht generalistische basis GGZ  

Afb van Peter Paul Hattinga Verschure 



Voorstellen: DEP-Psychologen  
(Deventer eo) 
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We zijn dichtbij de huisarts werkzaam/ in 
een gezondheidscentrum en hebben 
korte lijnen naar andere disciplines 
(fysiotherapeuten/diëtisten, 
ergotherapeuten,……….) 

 

www.psychologendeventer.nl 

 



Top 5 aanmeldingsklachten (2012) 
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• Stemmingsklachten (depressies + angsten) (41%)  
• Interpersoonlijke problemen (24%)  
• Aanpassings- en verwerkingsproblemen (9%)  
• Werk- en studieproblemen (8%)  
• Psychosomatische klachten (6%)  
 
 
Afkomstig uit het jaarbericht: http://www.lve.nl 
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2014: wanneer verwijzen naar de  
Generalistische Basis GGZ? 



Naar wie verwijzen? 

3 juni 2104 5 



Voorbeeld verwijsbrief 

Verwijzing via zorgmail; 

Terugkoppeling ook! 
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N.B.: Verwijzing ook mogelijk  bij: ‘vermoeden van DSM IV 
stoornis’ 



Zorgverzekeraar Salland 
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Wijziging voor 2014:  

Per cliënt kan per diagnose maximaal of een prestatie BK 
of een prestatie BM of een prestatie BI of een 
Transitieprestatie per jaar worden gedeclareerd tot een 
maximum van twee  verschillende prestaties per jaar 

 

(15 mei 2014) 



Behandelvormen 
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• Face to face behandeling, zoals: individuele 
therapie of relatietherapie  

• Groepsbehandeling 

• Blended care: persoonlijke contact tussen cliënt 
en therapeut wordt gecombineerd met 
elektronisch contact  

o Belangrijk: beveiligde omgeving waarin 
clënten tussentijds bepaalde opdrachten 
uitwerken en uitwisseling plaats vindt 
tussen therapeut en cliënt 

o Vaak: asynchrone interactie  

 

 

• Verschillende behandelmethoden, zoals: CGT/SFT/ 
EMDR 

• Vaak in combinatie met verschillende technieken, 
zoals: relaxatietechnieken, beweging, creatieve 
technieken 

• Ondersteuning therapie mbv meetinstrumenten 



Bespreekpunten 
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Over OVP (‘Overig Product’): 

 
• Er zijn aanvullende verzekeringen 

waarin relatieproblemen, 
aanpassingsstoornissen of het volgen 
van een bepaalde training (zoals 
mindfulness) vergoed worden. 

 

• Er is een groep mensen die deze zorg 
‘gewoon’ zelf bekostigt.  Naast alle bezuinigingen: laten 

we vooral ook zuinig zijn op 
elkaar! 



Doorgaan met initiatieven:  
voorbeeld LEF 
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Kern:  

• Op maat 

• Meerdere disciplines 

• Langer lopend 

• Financiering 2014: met steun 
van zorgverzekeraar Salland 



Vragen? 
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• Neemt u gerust contact met ons op: 
www.psychologendeventer.nl/verwij
zer/contact 

• www.psychologendeventer.nl 



Uit de citatendoos 
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De zonnebloem draait altijd 
naar het zonlicht. Ze staat 
symbool voor het steeds 
weer zoeken naar het 
positieve. 
 


