
 

 

 
Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding 
(Beurs, D. de, Magnée, T., Bakker, D. de, Verhaak, P. Analyse van de inzet van de 
POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode 2010-2015. Utrecht: NIVEL, 2016) 
worden gebruikt. U vindt deze publicatie en alle andere NIVEL-publicaties in PDF-
format op www.nivel.nl .  
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De zorg voor patiënten met psychische en sociale klachten is sinds de introductie van de basis-GGZ in 
2014 ingrijpend veranderd. Patiënten met (lichte) psychologische klachten en sociale problemen 
dienen te worden behandeld in de huisartsenpraktijk. De huisarts wordt daarbij ondersteund door de 
Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). In deze factsheet doen wij verslag van het effect van de 
aanwezigheid van een POH-GGZ op de patiëntenstroom binnen de huisartsenpraktijk. Het percentage 
praktijken met een POH-GGZ is in tussen 2010-2015 gestegen van 27%  naar 87%.  In 2010 werd 1 op 
de 38 patiënten met psychische klachten gezien door de POH-GGZ. In 2015 was dit 1 op de 5. De POH-
GGZ ziet vooral vrouwelijke patiënten tussen de 19-65 jaar met depressie of angstklachten. De POH-
GGZ ziet dus relatief weinig jongeren en ouderen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de POH-
GGZ vaak een achtergrond heeft in de volwassenen psychiatrie en de behandeling van jongeren en 
ouderen extra scholing vraagt.  
 
Achtergrond 
 
De zorg voor patiënten met psychische en sociale klachten is sinds de introductie van de basis-GGZ in 
2014 ingrijpend veranderd. Patiënten met (lichte) psychologische klachten en sociale problemen 
dienen te worden behandeld in de huisartsenpraktijk. De huisarts wordt daarbij ondersteund door de 
praktijkondersteuner huisartsen geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Dit is in veel gevallen een 
sociaal psychiatrisch verpleegkundige of een (basis) psycholoog die onder verantwoordelijkheid van 
de huisarts ingezet kan worden voor aanvullende diagnostiek en kortdurende interventies. Deze 
ondersteuning was al mogelijk sinds 2008, maar is sinds 2013 verruimd naar 9 uur per 2350 
ingeschreven patiënten. Momenteel is de functie van de POH-GGZ nog volop in ontwikkeling. De 
Landelijke Huisarts Vereniging heeft recent een functieprofiel opgesteld en er worden landelijk 
opleidingen aangeboden om hulpverleners te scholen. 
 
Het is van belang om te monitoren wat voor effect de aanwezigheid van een POH-GGZ heeft op de 
patiëntenstroom binnen de huisartsenpraktijk. Ziet een huisarts met een POH-GGZ meer patiënten 
met psychische problemen dan een huisarts zonder POH-GGZ? En wat voor patiënten worden door 
de huisarts doorgestuurd naar de POH-GGZ? Vooral patiënten met lichte depressieve klachten of 
juist patiënten met relatieproblemen? En ziet de POH-GGZ ook jongeren en ouderen? 
 
Met deze factsheet geven we antwoord op de volgende vragen: 
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1. Is er van jaar tot jaar (2010-2015) een onderscheid in het aantal contacten voor psychische en 
sociale problemen tussen huisartspraktijken 
met en huisartspraktijken zonder POH-GGZ? 
2. Wat is van jaar tot jaar (2010-2015) de verhouding huisarts/POH-GGZ in de contacten 
vanwege psychische of sociale problemen? 
3. Wat voor soort patiënten ziet de POH-GGZ over de jaren 2010-2015? 
 
We beantwoorden deze vraag door gebruik te maken  van gegevens afkomstig uit NIVEL 
Zorgregistraties eerste lijn over de jaren 2010-2015 (box 1).  De methode staat beschreven in box 2.  
 
Resultaten 
 
Praktijken met een POH-GGZ 
 
Voor 2015 beschikte NIVEL Zorgregistraties over contactgegevens van 366 huisartsenpraktijken. In 
2015 hadden 319 van de 366 praktijken (87%) een POH-GGZ, ten opzichte van 46 van de 173 in 2010 
(27%). De groei van het aantal praktijken met een POH-GGZ was met 23% relatief het grootst tussen 
2013 en 2014. 
 
Tabel 1: Praktijken in NIVEL Zorgregistraties met een POH-GGZ 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Totaal aantal praktijken 173 290 339 461 397 366 
Praktijken met POH-GGZ 46 114 166 278 331 319 
percentage praktijken met POH-GGZ 27% 39% 49% 60% 83% 87% 

 
 
Huisartspraktijken 
met en huisartspraktijken zonder POH-GGZ verschillen in het aantal consulten voor psychische en 
sociale problemen in 2010 tot 2015 
 
Vanaf 2013 zien we een verschil in aantal consulten bij huisartsenpraktijken met en praktijken zonder 
POH-GGZ. Praktijken met POH-GGZ zagen in 2010 op de 1000 patienten 118 met psychische klachten 
tegenover 153 in 2015 (stijging van 13%). In 2010 zagen praktijken zonder POH GGZ 135 patienten  
per 1000 tegenover 199 in 2015 (stijging van 15%).  
 
 
 
  



 
Fig 1: aantal consulten en unieke patiënten met psychische of sociale klachten per 1000 patiënten 

 

 
 
 
 
Verhouding huisarts/POH-GGZ in de contacten 
vanwege psychische of sociale problemen In 2010 tot 2015 
 
In 2010 zag 1 op de 38 patiënten met een psychische of sociale hulpvraag een POH-GGZ. In 2015 is 
dit 1 op de 5 patiënten. In tabel 2 is te zien hoeveel unieke patiënten de POH-GGZ ziet  en hoeveel 
van de consulten de POH-GGZ met patiënten met psychische en sociale problemen heeft ten 
opzichte van het totale aantal consulten in de huisartsenpraktijk.  
 
Tabel 2: verhouding patiënten en consulten bij de POH-GGZ ten opzichte van het totale aantal patiënten/consulten voor 
psychische of sociale problematiek 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Verhouding patiënten bij de POH- GGZ 3% 5% 7% 9% 16% 19% 
Verhouding consulten bij de POH-GGZ 3% 6% 9% 12% 19% 22% 

 
 
De POH-GGZ ziet hetzelfde type patiënten in de jaren 2010 tot en met 2015  
 
De POH-GGZ ziet vooral patiënten met een depressieve stoornis, neurotische klachten, depressieve 
gevoelens, of angstgevoelens. Over de jaren 2010 tot en met 2015 is dit beeld stabiel. Figuur 2 laat 
zien hoeveel procent van de patiënten een bepaalde klacht had, uitgesplitst naar huisarts of POH-
GGZ. 
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Figuur 2: percentage van patiënten  gezien door de POH-GGZ/Huisarts in 2015, per type klacht. Percentage patiënten bij de 
huisarts zijn de patiënten die alléén de huisarts bezoeken (en daarna dus niet naar de POH-GGZ gaan). Niet alle mogelijke 
klachten staan in de tabel. 

 
 

 
 
 
Verhouding man/vrouw 
 
Van 2010 tot 2015 blijft het percentage vrouwen met psychische of sociale klachten bij de POH-GGZ 
gelijk (rond de 64%). Het percentage vrouwen met psychische of sociale klachten dat alleen een 
consult heeft met de huisarts en hierna niet bij de POH-GGZ terecht komt blijft rond de 58%. 
 
Leeftijd 
 
Tussen 2010-2015 zag de POH-GGZ voornamelijk patiënten  tussen de 19 en 45 jaar. De huisarts ziet 
relatief veel jongeren en ouderen in vergelijking met de POH-GGZ.  In tabel 3 zijn de gegevens voor 
2015 weergegeven.  
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Figuur 3: percentage van leeftijdscategorieën van patiënten gezien door de POH-GGZ/Huisarts in 2015 

 

 
 
 
Conclusie 
 
Het aantal praktijken met een POH-GGZ is de afgelopen jaren gestegen van 27% naar 87%.. Bij de 
praktijken zonder POH-GZZ is het aantal patienten met psychische en sociale klachten sterker 
toegenomen sinds 2013  dan bij praktijken met een POH-GGZ. Nader onderzoek is nodig om te kijken 
wat de kenmerken zijn van praktijken die zonder POH-GGZ werken. Zitten zij vooral in 
krimpgebieden? Zijn het vooral solo-praktijken?  Wat betekent dit voor de kwaliteit en 
toegankelijkheid van zorg voor psychische en sociale klachten in deze praktijken? 
 
 In 2010 werd 1 op de 38 patiënten met psychische klachten gezien door een POH-GGZ. In 2015 was 
dit 1 op de 5. De POH-GGZ lijken vooral vrouwelijke patiënten tussen de 19-65 jaar met depressieve 
of angstklachten te zien. De POH-GGZ ziet relatief weinig jongeren en ouderen. Een mogelijke 
verklaring is dat de POH-GGZ vooral een achtergrond heeft in de volwassenen psychiatrie en de 
behandeling van jongeren en ouderen extra scholing vraagt. Nu de gemeenten verantwoordelijk is 
voor de jeugd-GGZ, en de vergrijzing toeneemt is het aannemelijk dat het aantal jongeren en 
ouderen dat gezien wordt door de POH-GGZ in de komende jaren toe zal nemen.  
  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0-19 19-45 45-65 65+

POH-GGZ

Huisarts



 
Box 1. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 
De gepresenteerde gegevens zijn afkomstig uit de computersystemen van huisartsen die deelnemen 
aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Met ruim 500 deelnemende huisartsenpraktijken in 2015 
heeft  NIVEL Zorgregistraties momenteel een dekkingsgraad van ruim 10% van de bevolking. De 
gegevens die hier gepresenteerd worden zijn afkomstig van 173 tot 366 praktijken die voldoen aan 
de kwaliteitseisen die NIVEL stelt aan de gegevens, afhankelijk van het jaartal. NIVEL is continu bezig 
met het verbeteren van de kwaliteit van de data, en daarom kan het zijn dat de cijfers later 
veranderen. Deelnemende huisartsen informeren hun patiënten over de deelname aan dit netwerk. 
NIVEL Zorgregistraties besteedt veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en 
deelnemende zorgverleners. De gegevens worden bij het NIVEL vertrouwelijk behandeld volgens de 
Wet bescherming persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie de website: 
www.nivel.nl/NZR/zorgregistraties-eerstelijn 
 
 
 

Box 2. Data en verwerking  

Voor deze factsheet werden alleen gegevens van patiënten met psychosociale problematiek 

gebruikt. In Nederland gebruiken huisartsen de International Classification of Primary Care, versie 1 

(ICPC-1) voor het vastleggen van klachten, symptomen en aandoeningen in elektronische 

patiëntendossiers. De ICPC kent 29 verschillende codes voor psychische symptomen (P01 t/m P29), 

30 codes voor psychische diagnoses (een aandoening of stoornis; P70 t/m P99) en 29 codes voor 

sociale problemen (Z01 t/m Z29). Voor het in kaart brengen van de consulten is gebruik gemaakt van 

door huisartsen en POH’s-GGZ geregistreerde CTG (College Tarieven Gezondheidszorg) codes. De 

CTG codes worden gebruikt om zorg te declareren bij zorgverzekeraars. Aantallen zijn omgerekend 

naar aantallen patiënten per duizend ingeschreven patienten. De aantallen patiënten zijn 

gecorrigeerd voor het aantal kwartalen dat een patiënt bij een praktijk stond ingeschreven; Een 

patiënt die alleen het eerste half jaar stond ingeschreven telt mee als een “half”.  
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