
 

 
Notulist: Leonie Bos 
 
 

1.  Opening  Actie door 

a.  
 

Mededelingen en aanvullingen agenda  

Structuur van Etienne gaan volgen en inzetten in de brieven. Er moet alleen vast gesteld 
worden voor de POH’s welke huisartsen wanneer gaan starten. Starten bij de huisarts en wie 
gaan we dan inzetten: Leonie, Judith of Darrel of is er complexere zorg nodig.  

 

2.  Bespreken notulen vergadering d.d.  22 maart  

Etienne geeft aan dat er vooral de data aangepast moeten worden bij punt 5. Carlo gaat dit 
met Etienne kortsluiten. En Etienne gaat deze week de lijsten uitdraaien en uitgeven. Zodat 
we aan het eind van deze maand kunnen gaan starten.  
Kitty gaat met Carlo kortsluiten hoe hij het precies voor zich ziet i.v.m. vakanties van dokter 
van Wiegen en POH’s.  

Etienne  
Carlo  
Kitty  

3.  Terugblik op workshop GGZ 15 juni  

Erwina opent en vraagt iedereen om een korte reactie over de workshop GGZ, wil iedereen 
bedanken voor de inzet en de mooie presentaties (PIM in kader van positieve gezondheid)  
 
Etienne: iedereen was enthousiast, we praten er al heel lang over en dat maakt mij zeer 
enthousiast.  
Darrel: super leuk, ook de discussies waren heel enthousiast. Darrel voelde het als heel close 
een mooie samenwerking. 
Judith: vond het heel leuk om vanuit de verschillende disciplines informatie te krijgen over 
dit thema. En vond het heel fijn dat het zo professioneel was opgezet.  
Leonie P: Wil vooral ook Marjolein en Erwina bedanken voor de inzet en de voorbereiding 
achter de schermen. Leonie zou wel graag nog meer duidelijkheid willen opstellen in de 
protocollen: wanneer verwijs je door, waar zijn er wachttijden, duidelijke lijnen, etc.  
Kitty: vond de presentatie heel snel, maar heel positief om alles bij elkaar te zien. Toch meer 
van elkaar door krijgen wat er precies allemaal speelt. Mooie presentaties en flexibiliteit van 
de verschillende disciplines.  Fijn dat de techniek uit handen wordt genomen.  
  

 

4.  Jaarplan 2022 

Actiepunten voor 2022 

Actiepunten zijn door Carlo en Etienne uitgewerkt:  

• Het aantal 65 plussers die continue  benzodiapines  (>270 st/jaar) gebruiken 

is met 25% verminderd eind 2022 ten opzichte van 2021 

• begin meeting: 1 augustus 2022- 1 augustus 2023, Etienne maakt een uitdraai ;  

• Minimale interventiestrategie (Stopbrieven versturen door artsen) : overleg 

met Carlo  

• eindmeeting: 1 augustus 2022-1 augustus 2023, Etienne maakt een uitdraai  

• De professionals in de werkgroep hebben een scholing gevolgd ogv positieve 
gezondheid en passen dit toe in het consult.  

• Resultaat eind 2022: scholing heeft plaatsgevonden en bij 75% van de 

consulten toegepast. 

 

Kitty geeft aan: we hebben 4 POH’s maar niet iedereen heeft de scholing gevolgd. Maar in 

een groep waar je meerdere mensen hebt wordt dit lastig. In de werkgroep is het goed uit te 

voeren, maar hoe bij andere disciplines?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etienne  
Carlo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAAM VERGADERING:     DATUM:  

Werkgroep GGZ 

Aanwezig: Etienne, Erwina, Judith, Leonie P, Leonie B, 
Darrel, Kitty, Carlo 

Dinsdag 21 juni 2022 

12.15 – 13.15  

Agenda VERGADERING:  Online   



Erwina geeft aan een gesprek met Rob van Wiegen te hebben om dan weer een werkgroep 

te kunnen samenstellen en iedereen te laten volgen. Hebben gesprek bij de verzekering. 

Doel is om volgend jaar iedereen te gaan scholen.  

Kitty geeft aan dat we alert moeten zijn dat niet alle POH’s geschoold zijn: we zouden 

kunnen aangeven dat we dit overdragen aan Loes en het hier in te zetten. Maar hier moet 

wel goed over na gedacht kan worden.  

Erwina geeft aan een meerdere jarenplan hierin te hebben.  

Starten bijvoorbeeld in September en andere POH’s bijgepraat hebben door Loes.  

Belangrijk is dat iedereen goed op de hoogte blijft.  

Leonie P geeft aan dat iedereen dit anders vorm geeft in de praktijk. Maar dat het inderdaad 

wel begrijpelijk is dat de POH’s allemaal even goed op de hoogte zijn. Loes houdt de 

achterban op de hoogte.  

Kitty en Erwina spreken tot slot af hier samen even op terug te komen i.v.m. kosten van 

verzekeringen.  

• Vergroten van zelfredzaamheid van patiënten door gebruik te maken van 
paramedische interventies op psychosomatische fysiotherapie en 
slaaptherapie. 

• Resultaat eind 2022: er is inzicht in de verwijzing naar de oefen/slaaptherapeut  

• Slaaptherapie wordt ingezet bij slaapproblematiek. 

• Psychosomatische OT/FT wordt ingezet bij lichamelijke klachten. 

• Opstarten MIS per jan. 2022 voor patiënten > 65 jaar 

• Eerste vraag is of bovengenoemde punt staat verwoord zoals we hebben 

bedoeld. Dit blijkt volgens de betrokkenen het geval te zijn.  

 
Erwina  
Loes  
Kitty  

5.  Actiepunten: 

• eindmeeting: 1 november 2021-1november 2022, Etienne maakt een uitdraai  

 

 
 
Etienne en Carlo 

6.  Kitty:  

• Vastgestelde werkwijze herhalen (stopbrief, screening huisarts, poh GGZ, verwijzing 
naar slaapoefentherapie door HA of POH GGZ).  

• Alle eerstelijnsmedewerkers die afbouw gaan begeleiden dienen goed op de hoogte te 
zijn van onttrekkingsverschijnselen. Hoe organiseren we dat?  

• Afbouw poli GGZ in Geest; resultaat mail Kitty 

• Inzet positieve gezondheid:  
niet iedereen is geschoold in positieve gezondheid en de scholing is ook nog niet afgerond. 

Op dit moment om die reden geen structurele inzet. Wat doen we wel en wat niet? 

• Belang psycho-educatie. Wie doet dit behalve poh GGZ en vaststelling op welke vlakken. 
Foldermateriaal Radboud?  

• Vaststellen objectieve meetmethode met oog op zorgverzekeraar.  
 
Kan Carlo een omschrijving maken die iedereen gaat gebruiken met dezelfde  
informatie?  
Judith geeft aan dat het fijn is om er een folder bij te kunnen pakken.  
Alle informatie uit de verschillende disciplines en de presentatie (brief van de  
verslavingsarts, informatie van anderen, NHG standaard) – 1 papier opstellen met  
een samenvatting met alle informatie voor een cliënt waarbij alle disciplines  
hetzelfde vertellen.  
 

• Afbouwen, welke stappen, ontwenningsverschijnselen, omreken tabellen voor 
omrekenen van medicatie. 

       Carlo geeft aan: per stap 25% afbouwen, laat deze stap vooral bij de huisarts. Grote kans 
op fouten, uniform kan hier weinig over gedaan worden. Het afbouwen wijkt vaak af 
van een stappenplan, echt maatwerk. Laat dit vooral bij de huisarts.  

       Vanuit de workshop verwarring gekomen over het afbouwen van Oxazepam: 24 pilletjes 
van 2mg. Was een verwarrend antwoord van de verslavingsdokter. 

 
 
 
 
Wie gaat folder 
opstellen?  
– Informatie uit 
eigen groep, geen 
info Jelinek folder.  
 
Kitty, Etienne en 
Carlo gaan hier 
naar kijken 
 
 
Onttrekkingsversc
hijnselen op de 
achterkant 
vermelden: Leonie 
P , Darrel, Judith 
– wanneer kom je 
bij welke 
hulpverlener 
terecht? 
 
Uiteindelijk op de 
mail zetten en kan 
iedereen op 
schieten.  
 



       Judith geeft aan (vanuit haar ervaring) dat mensen zelf gaan experimenteren met 
afbouwen, zonder begeleiding van de huisarts. Laten we met elkaar afspraken dat het 
over het afbouwen gaat, dan moet de patiënt terug naar de huisarts.  

       Ook hier kunnen we een folder van maken of mee nemen in de folder.  
 

• Goed informeren, geen ‘horrorverhalen’ maar wel duidelijk aangeven welke problemen 
er mee zou kunnen ontstaan. Bij vragen: terugverwijzen naar de huisarts. Leonie P: 
geeft aan moeten we de huisarts nog meer betrekken op het moment dat we gaan 
starten met een patiënt met afbouwen.  
Carlo geeft aan: Wat denk je zelf dat handig is, gaat het je lukken om zelf af te bouwen/ 
elke 2 weken 25% minder. Als patiënt aangeeft: kan ik zelf doen → dan zelf behandelen. 
Als patiënt aangeeft: kan ik niet zelf → dan naar huisarts  

• Binnen 2 weken evalueren en informeren via Zorg Domein wanneer problemen. 

• Mee nemen in folder met uitleg 
 

• Kitty geeft aan getriggerd te zijn door de arts van de workshop en heeft 
onderzoek gedaan naar de teteringstrips. Kick your habbits: geven aan 
niet met teperingstrips te werken. Jellinek wordt nog even afgewacht 
de reactie.  

 

• Objectieve meetmethode: cijfers van Leonie P (en Darrel), cijfers van de  
Apotheek als opsteker voor de werkgroep: hoe doen wij het nu als  
groep?  
Maar niet om naar buiten te brengen voor de zorgverzekeraar. Deze   
cijfers kunnen naar buiten gebracht worden als bange mark. Leonie P is 
hiermee eens. 

Erwina gaat de 
afspraak plannen:  
Staat gepland op 
vrijdag 2 
september om 10 
uur online. 

7.  Scholing Positieve Gezondheid: Roes eerste ervaring met scholing   

8.  Doelen werkgroep 2023: 2 doelen met elkaar afgesproken moeten voor 1 oktober binnen 

zijn bij de zorgverzekeraar.  

Doelen 2022/2023:   

Doel 1:   

• Het aantal 65 plussers die regelmatig  benzodiazepines  (> 90 - 270 st/jaar) 

gebruiken is met 25% verminderd eind 2023 ten opzichte van 2022. 

Doel 2:  

• Positieve gezondheid – Alle benzodiazepinen gebruikers een vragenlijst opsturen 

van positieve gezondheid spinnenweb. En verder implementeren van de positieve 

gezondheid binnen de verschillende praktijken. 

 

 

Preventie: ook zorgverzekeraar hierin afwachten, wetenschappelijk onderzoek.  

– Orthomoleculaire hulp (alternatief) en diëtetiek 

Wat voor rol kan voeding eventueel nog spelen bij depressie, mentale gezondheid, etc.  

 

9.  Volgend overleg online of op locatie? 

Online en de tijd veranderd naar 12:30 i.p.v. 12:15  

 

10.  Afsluiting – Rondvraag   

 Data volgende vergaderingen 2022:  12.30-13.30 (online) 

• Di 11 oktober  

• Di 13 december 

 

Schema notulisten: 

 



• Ingrid Spruit: 22 maart ’22 

• Leonie Bos 21 juni  

• Leonie Porton 11 oktober  

• Darrel Badal 13 december  

• Kitty Bouwmeester  

• Etienne Maassen  

 


