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Hoe krijgt u de zorg voor mensen met psychische problemen in uw regio op orde? Met welke 
professionals werkt u samen? En hoe communiceert u met elkaar? Wanneer moet u de specialistische 
ggz inschakelen, en wanneer de basis generalistische-ggz? Wat doet u met de sociale wijkteams van de 
gemeente? Wat kunt u specifiek doen voor jongeren en voor ouderen? Hoe zet u e-health op en wat 
zijn goede interventies?  
 
De leergang Psychische hulpverlening is praktijkgericht en leidt tot meer inzicht, kennis en 
vaardigheden over hoe u de zorg in uw regio optimaal regelt. De leergang is mede gebaseerd op de 
“Handleiding bouwstenen zorgpaden basis-ggz” (www.eerstelijnsggz.nl). 
 
Het Trimbos-instituut heeft, in samenwerking met SCEM, deze leergang ontwikkeld voor huisartsen, 
POH-GGZ, eerstelijnspsychologen, (praktijk-)verpleegkundigen, stafmedewerkers van 1e lijn organisaties 
en managers van zorggroepen. 
 
 
Wat heeft u er praktisch aan? 
 

• U krijgt op zorgstandaarden gebaseerde interventies aangereikt.  
• U leert met andere zorgverleners samen te werken aan een programmatische aanpak voor 

mensen met psychische problemen (van licht tot complex) afgestemd op uw lokale 
mogelijkheden.  

• U heeft aan het eind van de leergang een uitvoerbaar plan van aanpak voor de implementatie 
van lokale zorgpaden.  

 
 
Doelgroep 
 
De leergang is bedoeld voor huisartsen, POH-GGZ, eerstelijnspsychologen, (praktijk-)verpleegkundigen, 
fysiotherapeuten, stafmedewerkers van 1e lijn organisaties (zorggroepen) en managers.  
   
  
Opzet van de leergang 
 
De leergang bestaat uit vier bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst, drie maanden na de laatste 
reguliere bijeenkomst. Elke bijeenkomst duurt 4 uur, van 17.00 – 21.00. De terugkomsessie duurt 2½ 
uur. Elke bijeenkomst bestaat uit drie sessies: een onderdeel met accent op leren, een onderdeel met 
accent op praktijkvoorbeelden met een gastdocent en een onderdeel gericht op samenwerken en 
toepassen van het materiaal in de eigen situatie. Voor een overzicht van het programma zie volgende 
bladzijde. 
 
Docenten 
De leergang wordt begeleid door Peter van Splunteren, senior wetenschappelijk medewerker bij het 
Trimbos-instituut. In elke sessie zijn daarnaast gastdocenten aanwezig met expertise op het 
onderwerp van de sessie. Gastdocenten zijn: Dr. Gerdien Franx zelfstandig adviseur; Anne Marie der 
Kinderen, kaderhuisarts GGZ, DOH Eindhoven; Ir. Odile Smeets, projectmanager e-mental health 
Trimbos-instituut; Maeike van der Lei, manager Vicino. 
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Programma 
Bijeenkomst 1 – donderdag 14 april 2016, 17.00 – 21.00 uur 

• Visie, doelen en voorbeelden van zorgpaden /zorgprogramma’s   
Waarom zorgprogrammatisch werken? Principes van zorgprogrammatisch werken.  
Goede praktijkvoorbeelden van zorgpaden. Samen ontwikkelen van een zorgpad op basis van  
bouwstenen en gestructureerde stappen.  

 
Bijeenkomst 2 – woensdag 25 mei 2016, 17.00 – 21.00 uur  

• Interventies psychische hulpverlening   
Overzicht effectieve interventies voor de basis ggz voor verschillende doelgroepen: jongeren, 
volwassenen/ouderen en mensen met chronische problemen. E-mental health: aanbod en 
mogelijkheden. Do’s en dont’s. Maken van samenwerkingsafspraken.  

 
Bijeenkomst 3 – donderdag 2 juni 2016, 17.00 – 21.00 uur 

• Meten en verbeteren  
Implementeren van zorgpaden volgens het PDSA model; monitoren en meten; do’s en dont’s.  
ROM-metingen. Het maken van afspraken met de zorgverzekeraar; de business case.  
Ontwerpen van indicatoren, monitoren en verbeteren. 

 
Bijeenkomst 4 – donderdag 7 juli 2016, 17.00 – 21.00 uur 

• Capita Selecta  
Presentaties nieuwe werkwijzen door deelnemers; inventariseren mogelijke blokkades voor  
implementatie en aandacht voor capita selecta. 

 
Terugkomsessie – woensdag 28 september 2016, 17.00 – 19.30 uur  

Deelnemers hebben overzichten van de voortgang met de zorgpaden / zorgprogramma’s  
gedeeld.  Wat zijn belangrijke belemmeringen? Welke oplossingen zijn bedacht of mogelijk?  
Hoe verder?  

 
 
Praktische informatie 
Prijs 
Er zijn geen kosten verbonden aan de leergang. Voor deze leergang leveren Trimbos en SCEM ervaren 
docenten, de lesstof inclusief literatuurmappen en zij zorgen voor de voorbereiding en begeleiding van 
de bijeenkomsten, accommodatie, catering en de benodigde audiovisuele middelen.   
De leergang wordt mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van Lundbeck. 
 
Locatie 
De leergang wordt gegeven op het Trimbos-instituut, Da Costakade 45, Utrecht. We kunnen de 
leergang ook in company geven.  
 
Accreditatie 
Accreditatie wordt aangevraagd voor huisartsen, eerstelijnspsychologen en POH-GGZ. 
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Over Trimbos 
Het Trimbos-instituut heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in het ontwikkelen en invoeren van  
bewezen effectieve interventies, bijvoorbeeld met ontwikkeling van richtlijnen, zorgprogramma’s, 
bouwstenen voor zorgpaden, zorgstandaarden en Doorbraakprojecten. Daarnaast heeft het instituut 
uitgebreide expertise op het gebied van e-mental health en zorg bij chronisch psychiatrische 
aandoeningen.  
 
Inschrijven en informatie 
U kunt zich voor deze leergang inschrijven via de agenda op www.scem.nl. Hier vindt u tevens alle 
informatie over de inschrijfvoorwaarden. 
SCEM 
Postbus 21 
4196 ZG Tricht 
Tel.: (0345) 576642 
E-mail: scem@scem.nl 
 
SCEM, februari 2016 
 
 
 


