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De VS GGZ biedt geestelijke gezondheidszorg op 

expertniveau en is een sparringpartner van de 

huisarts. 

Huisarts: “Wij zien de VS GGZ als een specialist, met 

name op het gebied van de psychopathologie. Wij 

overleggen met hem en vragen advies” 

Patiënten ervaren de VS GGZ in de huisartsenpraktijk als 

deskundig, laagdrempelig en toegankelijk. Op die manier 

draagt de VS GGZ bij aan het normaliseren en destigmati-

seren van ggz-problematiek. 

Patiënt: “Dankzij de VS GGZ in de huisartsenpraktijk hoef je 

niet per se bij een ggz-organisatie terecht te komen, maar 

kan je met hulp van de VS gewoon blijven functioneren en 

dat is wel zo fijn.”

Een VS GGZ  is een verpleegkundige met een afgeronde masteroplei-

ding. De VS GGZ beschikt over expertise op het gebied van ggz. De VS 

GGZ is werkzaam in alle velden van de ggz als regiebehandelaar.  In de 

huisartsenpraktijk richt de VS GGZ zich voornamelijk op diag-

nostiek, farmacotherapie en combineert zij psychiatrische en 

psychologische behandelvormen. De VS GGZ heeft aandacht 

voor de gevolgen van psychisch lijden op het dagelijks func-

tioneren. Preventie, herstel, psycho-educatie, ondersteuning 

en coaching, stellen de patiënt in staat om regie over het 

eigen leven te houden of terug te krijgen. In de huisartsen-

praktijk werkt de VS GGZ in grote mate zelfstandig naast de 

huisarts.

De VS GGZ kan de patiënt in de huisartsenpraktijk behandeling bieden, waardoor 

doorverwijzing niet nodig is. 

VS GGZ: “Patiënten die worden doorverwezen hebben vaak te maken met een lange 

wachtlijst, maar hebben in de tussentijd wel behandeling nodig. Door deze behandeling 

te bieden, zie ik dat de noodzaak voor doorverwijzing vaak wegvalt.”

De VS vervult een brugfunctie tussen de huisartsenpraktijk en ggz-organisaties. 

De VS GGZ biedt in de huisartsenpraktijk wachtlijstoverbruggende behandeling. 

Hierdoor kan een behandeling in een ggz-organisatie sneller en meer doelgericht 

opgestart worden. 

VS GGZ: “Ik zie vaak  complexe problematiek waarbij ik ga zoeken wat we het beste aan 

medicatie zouden kunnen inzetten, zodat iemand al goed ingesteld richting ggz-orga-

nisatie gaat voor verdere behandeling.”

DE MOGELIJKHEDEN VAN DE VS GGZ IN DE HUISARTSENPRAKTIJK?

 · Uitvoeren psychiatrisch onderzoek en stellen van een diagnose

 · Verrichten en aanvragen aanvullend onderzoek 

 · Opstellen, bewaken en regie voeren van het behandel- en zorgbeleid

 · Indiceren, voorschrijven en monitoren van psychofarmaca

 · Uitvoeren gespreksbehandelingen

 · Psychosociale ondersteuning bij psychische klachten en SOLK (Somatisch  

onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten)

 · Uitvoeren interventies bij psychische en psychiatrische problematiek, bijvoor-

beeld psychotherapeutische interventies, CGT en EMDR

 · Psycho-educatie

 · Preventie, bijvoorbeeld behandeling van non adaptieve copingstrategieën 

ten einde de kans op psychische/psychiatrische klachten in de toekomst te  

verkleinen

 · Verwijzen naar ggz-organisaties

 · Zorgcoördinatie als er meerdere disciplines zijn betrokken bij een patiënt 

 · Sparringpartner van de POH GGZ en huisarts

 · Geven van onderwijs, advies en begeleiding aan andere samenwerkingspartners

 · Contactpersoon ggz voor ketenzorgpartners (zoals WMO, AMW, CJG  en 

ggz-organisaties)

WAAROM EEN VS GGZ IN DE HUISARTSENPRAKTIJK?

DE VS GGZ STELT ZICH VOOR
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