
ROL VAN DE HUISARTS

IN HET VERANDER(EN)DE

GGZ LANDSCHAP



- Generalist (overzicht)

- Kennis van context

- Vertrouwensband 

Mobiel crisisteam (2A) Mobiel team (2B) Residentiële zorg

- Regie bij de gebruiker

- Herstelgericht

- Betrekken van familie

2e lijn 

* psychologen

(zelfst,CGG)

* psychiaters

1e lijns

psychologen

Sociaal

- OCMW

- CAW

- Mutualiteit

Maatschappij

- Arbeid

- Vrije tijd

Ervaringsdeskundigheid, cultuursensitief



- Regie bij de gebruiker

- Herstelgericht

- Betrekken van familie

Noden:

- vorming: communicatie, herstelvisie, positieve gezondheid

- Tijd! en Middelen!

- Efficiënt dossier 

- Goede afstemming en samenwerking met andere partners 

(ontschotting!, zorgplan)

- Generalist (overzicht)

- Kennis van context

- Vertrouwensband 



- Generalist (overzicht)

- Kennis van context

- Vertrouwensband 

Kanttekening bij “dé huisarts”: 



Aantal erkende huisartsen in België (2016): 15.674

Vlaams Gewest: 8786

Waals Gewest: 5334

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 1554

 11,35 miljoen inwoners (2016) 

 724 inw/ huisarts

Bron: FOD Volksgezondheid, jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars 
van de gezondheidszorgbeoefenaars



Bron: RIZIV – artsen 31/12/2016, ADSEI – bevolking 1/1/2017



Bron: RIZIV – artsen 31/12/2016, ADSEI – bevolking 1/1/2017



Bron: RIZIV – artsen 31/12/2016, ADSEI – bevolking 1/1/2017



Praktijkorganisatie

Prestatie: solo/ duo/ groep

Forfaitair: wgc, medische huizen

Mono versus multidisciplinair

Geconventioneerd- gedeconventioneerd



Kanttekening bij “dé eerstelijn”: 

Enorme veranderingen :

• Huisartsenkringen : groter, professioneler

• Eerstelijnszones : 60 regionale zone’s in Vlaanderen

• Doel : lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op 

elkaar af te stemmen

• Geografische afgebakend

• Aansturing zorgraad

• 5 prioriteiten

• Quid : afstemming met psychiatrie? (netwerk ggz, psychiatrische 

ziekenhuis, mobiele teams



- Generalist (overzicht)

- Kennis van context

- Vertrouwensband 

Mobiel crisisteam (2A)

- Regie bij de gebruiker

- Herstelgericht

- Betrekken van familie



Je bent huisarts van wacht

om 1u ‘s nachts oproep politie
vraag tot gedwongen opname van man, 33j, 
suïcidaal

ouders belden politie na telefoon zoon:
wil zich verhangen aan balkon, touw hangt 
klaar

CASUS



Je komt ter plaatse: 
man zit op drempel voor zijn huis
geen ouders, geen politie
je probeert gesprek aan te knopen

Enkele minuten later: 
politie arriveert, ouders kort erna

CASUS



4 agenten lopen onmiddellijk op de man af, 
duwen hem op de grond, 
plaatsen hem geboeid in de combi
terwijl de man zich hevig verzet

politie vindt het geen goed idee dat noch jij 
als huisarts, noch de ouders, de man 
benaderen = niet veilig
procureur wordt gebeld, papieren op straat 
ingevuld

CASUS



Politie belt: automatisch “stress- modus”

Alleen er naartoe: weg zoeken, veilig?



HA: handelt vanuit “stress”

Telefonisch advies: indien geen “experten”, 
risico dat zij meegaan in de stress van de HA
 risico op te snelle/ overbodige opname

RISICO op SLECHTE ZORG: GROOT!

RISICO op SCHADE: GROOT!



- Wanneer meeste “crisissen”? 
zorg ervoor dat zeker dan expertise beschikbaar  is!

- bevraag en betrek lokale huisartsen bij  
uitbouw van lokale/ regionale crisiszorg 
(kring/ ELZ)

- zorg dat hulp op elkaar afgestemd is
(politie, ambulance, spoed, huisarts, MCT)
 “crisiszorgpad”



- Generalist (overzicht)

- Kennis van context

- Vertrouwensband 

Mobiel team (2B) Residentiële zorg

- Regie bij de gebruiker

- Herstelgericht

- Betrekken van familie



11j: eerste S-poging

school maakt ze niet af, prostitutie, criminaliteit, 
drugs en alcohol;
leefloon, sociale woning, “overlast”

morbiede obees

CASUS

Je bent huisarts van een vrouw 24j

VG: zware mishandeling, multipel trauma



> 80 opnames in psy,
gekend, maar niet geliefd bij lokale politie en spoed
gekend in omliggende ZH (PZ en PAAZ)
vaak “time-out’s” owv negatief gedrag

goede band met HA, maar véél appel

chronisch suïcidaal, maar soms “acuut op 
chronisch” reëel risico 
 antwoord: geen plaats in PZ of “time-out”
 EPSI op 15 km

CASUS



Deze huisarts: heeft patiënt telefonisch door 
de nacht geloodst

- muren van “regels”, “time-outs”, “in- en 
exclusiecriteria”, zorgverleners die werken 
vanuit eigen discomfort

- de HA als volwaardige partner/ collega/ 
bondgenoot in het samen realiseren van 
kwalitatieve zorg 
= GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID



HUISARTS

OCMW

MUTUA
LITEIT

(THUIS)
VPKPSYCHIA

TER

PSYCHO
LOOG

APO
THEEK

KINE/
BEWEEG
COACH

DIETIST

…

MT

Complexe 

chronische zorg

Casemanager



* Coördinatie zorg (somatisch + G)
- samen met mobiel team
- casemanager

* 1e opvang, aangeven wanneer niet 
meer alleen voor 1e lijn

Kerntaken huisarts:

Complexe chronische zorg



- Generalist (overzicht)

- Kennis van context

- Vertrouwensband 

- Regie bij de gebruiker

- Herstelgericht

- Betrekken van familie

2e lijn 

* psychologen

(zelfst,CGG)

* psychiaters

1e lijns

psychologen

Noden:

- Beschikbaar

- Betaalbaar (terugbetaling?, verplichte 3e betaler?)

- Vlotte heen- en terugverwijzing (communicatie, dossier)

- Samen! (zorgplan)

- Zicht op wie doet wat



- Generalist (overzicht)

- Kennis van context

- Vertrouwensband 

- Regie bij de gebruiker

- Herstelgericht

- Betrekken van familie

Maatschappij

- Arbeid

- Vrije tijd

Noden:

- Meer zicht op mogelijkheden binnen “arbeidszorg” (PSR, GTB, projecten 

“niet-toeleidbaar”,…) – wie komt in aanmerking?

- Meer zicht op mogelijkheden op vlak van “vrije tijd”

- Meer inzetten op kenbaar maken van HERSTELACADEMIES!



- Generalist (overzicht)

- Kennis van context

- Vertrouwensband 

- Regie bij de gebruiker

- Herstelgericht

- Betrekken van familie

Noden:

- Elkaar kennen, samenwerken over de sectoren heen!

- Automatische toekenning van verhoogde tegemoetkoming voor hen die recht 

hebben, automatisch in orde brengen van mutualiteit

- Outreachend en aanklampend, vanuit zorg en niet vanuit “controle”

Sociaal

- OCMW

- CAW

- Mutualiteit



- GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID
* gebruiker, familie, hulpverleners 1e,2e, 3e lijn
* zorgplan
* afstemming, ontschotting
* voor iedereen 

 vorming
 tijd, middelen
 performant E(M)D

BESLUIT 



- CRISIS
* beschikbare expertise ook buiten kantooruren
* 1 centraal telefoonnummer

- coaching
- “triage”: psy- crisis of sociale crisis (CAW)
- afspraak met MCT vastleggen

BESLUIT 



- CHRONISCHE zorg

* huisarts als coördinator (somatiek + psy)
* complexe zorg: casemanager, mobiel team
* uniforme hantering “EPA”
* huisarts als partner betrekken bij opname,  

tijdens de behandeling, bij voorbereiding 
ontslag

* nood aan advies, coaching, doorverwijzing
(good practice: Emergoknooppunt) 

BESLUIT 



- “sociaal kwetsbaren”
* toegankelijke zorg
* betaalbare zorg 

(terugbetaling, (verplichte) 3e betaler op 2e, 3e lijn?)

* benadering vanuit “zorg”, niet vanuit 
“controle”

* aanklampend

BESLUIT 


