De praktijkondersteuner
geestelijke gezondheidszorg
van HuisartsenOZL
“Verbonden door intervisies, scholingen
en intercollegiaal overleg.”

Persoonlijke groei
Joyce Schiffers, manager GGZ bij HuisartsenOZL, is nu een kleine vier
jaar verantwoordelijk voor de gehele GGZ tak in de regio Oostelijk ZuidLimburg. Hierbij houdt ze zich niet alleen bezig met het beschikbaar stellen
van POH-GGZ medewerkers voor huisartsenpraktijken, maar is er ook
aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de POH-GGZ. “Waar we
ons vanuit HuisartsenOZL met name mee bezighouden, buiten de reguliere
werkzaamheden, is het investeren in scholingen, opleidingen en het organiseren
van intervisies. Tijdens deze intervisies hebben de POH-GGZ de mogelijkheid
om in kleine, veilige groepen te sparren en
ervaringen te delen. Zo kunnen specifieke
problematieken worden besproken in een
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Een solistische functie
Het vergroten van het netwerk is belangrijker
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dan ooit. “De POH-GGZ functie is een redelijke
solistische functie binnen de huisartsenpraktijk. Binnen een praktijk zijn ze vaak
degene met de meeste GGZ expertise. Dit maakt dat ze een grote behoefte
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scholingen en intervisies proberen we hier ons steentje aan bij te dragen”, aldus
Joyce. Iemand die kan beamen dat werken als POH-GGZ solistisch kan zijn, is
Nicolle Jacqx. Nicolle is al zeven jaar in dienst als POH-GGZ bij HuisartsenOZL
en dient als schakel tussen de huisarts en de geestelijke gezondheidszorg.
“Ik kom vanuit de klinische zorg, dus ben gewend om in een groot team te
werken. De functie POH-GGZ is toch meer solistisch. Er vindt een regelmatige
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Win-win
Dit is echter niet het enige voordeel van het
in dienst zijn bij HuisartsenOZL. “Als POH-

GGZ ben je vaak werkzaam bij verschillende praktijken. Toch ben ik blij dat
ik maar één officiële werkgever heb. Nu wordt alles overkoepelend geregeld
vanuit één centrale plek en heb ik dus ook één vast aanspreekpunt”, aldus
Nicolle. Ook voor de huisartsen brengt deze manier van werken verschillende
voordelen met zich mee, zo vindt Mieke Bruggeman, huisarts in Vaals. “Wat het
zo interessant maakt om een POH-GGZ in dienst te nemen via HuisartsenOZL,
is dat je bij voorbaat weet dat diegene onderdeel uitmaakt van een organisatie
waarbij intervisies, opleidingen en scholingen hoog in het vaandel staan. Voor
een kleine praktijk als wij brengen extra medewerkers in dienst vaak ook extra
lasten mee. Wij zijn blij dat we gebruik kunnen maken van de inhoudelijke kant
van de POH-GGZ, maar dat het overige stukje extern geregeld wordt”, zo stelt
Mieke.
Toekomstperspectief
“Wat echt typerend is voor onze manier van werken, is dat we te allen tijde
open en transparant zijn. We nemen onze collega’s zeer serieus en nemen
hun inbreng mee in hetgeen wij uiteindelijk organiseren. Zo hebben we een
informele, veilige werksfeer weten te realiseren met als resultaat dat er het
afgelopen jaar maar liefst zes oud collega’s als POH GGZ terug in dienst zijn
gekomen.”, vertelt Joyce. Op de vraag hoe Joyce en haar team de toekomst
zien, antwoord de manager GGZ met een duidelijke ambitie. “We willen binnen

