Ark n
basis GGZ

Wat kunnen
wij voor u doen

Arkin BasisGGz is uw partner in de generalistische basis GGz.
Wij bieden een complete dienstverlening van behandeling tot
praktijkondersteuning. Centraal in onze aanpak staat de eigen
kracht van de patiënt. Deze vormt de basis voor herstel. Wij
geloven in vroege interventies bij psychische problemen. Lichte
behandeling wanneer het kan, intensiever wanneer het moet.

Arkin BasisGGz uw betrouwbare partner
In nauwe samenwerking met u en andere hulpverleners bieden wij een optimale
psychische ondersteuning, behandeling en terugvalpreventie in de directe leefomgeving van uw patiënt. Arkin BasisGGz integreert zorg, innovatie en scholing. Door
ondermeer eigen wetenschappelijk onderzoek is uw patiënt bij Arkin BasisGGz
altijd verzekerd van zorg volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.
Deze folder informeert u over ons aanbod op het gebied van de generalistische
basis GGz, de POH-GGz en onze samenwerking met preventie.

Generalistische basis GGz door Arkin BasisGGz
Wat is de generalistische basis GGZ?
In 2014 is de geestelijke gezondheidszorg omgevormd tot een stelsel met een
generalistische basis GGz en een gespecialiseerde GGz. Bij de toegang tot de
behandeling in de generalistische basis GGz speelt de huisarts een bepalende
rol. Binnen de generalistische basis GGz wordt zowel curatieve zorg (licht, middel en intensief) als zorg voor gestabiliseerde chronische patiënten aangeboden.
Behandeling in de generalistische basis GGz is bedoeld voor patiënten waarbij
een vermoeden bestaat van een DSM IV-stoornis. Het moet gaan om problematiek met een lage complexiteit en er mag geen sprake van een crisissituatie zijn.
Meer dan alleen basiszorg
Arkin BasisGGz biedt uw patiënt meer dan alleen basiszorg.
Wij bieden curatieve zorg aan mensen met lichte tot matig ernstige problematiek
zoals angst – en depressieklachten. Daarnaast bieden wij langerdurende begeleiding in de vorm van terugvalpreventie, monitoring en zorgcoördinatie voor
gestabiliseerde chronische psychiatrische cliënten (o.a. schizofrene spectrum,

bipolaire stoornis, autisme en ouderen). Indien de problematiek van uw patiënt
daarom vraagt, kunnen wij tevens een beroep doen op onze collega’s binnen
Arkin. Of het nu gaat om het bieden van dagbesteding en jobcoaching voor
chronische patiënten of het snel opschalen van zorg.
In het kader van een behandeling in de generalistische basis GGZ kan een consult
gevraagd worden bij een van onze psychiaters en monitoren wij voor chronische
patiënten het medicatiegebruik en de medicatietrouw. Tevens bespreken wij
periodiek met u de voortgang van de behandeling van uw patiënten en overleggen
wij met u indien opschaling van zorg gewenst is. Overigens kunt u ook contact
opnemen met een van onze psychiaters voor collegiaal overleg. Ook als uw
patiënt niet bij ons in behandeling is.
Interventies op maat
Onze behandeling is georganiseerd binnen de regio Amsterdam. Onze multidisciplinaire teams bestaan uit verpleegkundig specialisten, psychiaters, GZpsychologen, psychologen en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen. Binnen
deze teams treden de verpleegkundig specialist als hoofdbehandelaar voor
het traject chronisch en de GZ-psycholoog voor de trajecten binnen de curatieve
zorg op. Gezamenlijk verzorgen onze behandelaars interventies op maat.
De zorgvraag van uw patiënt en de expertise van de behandelaar worden hierbij
optimaal op elkaar afgestemd. Door de activerende combinatie van face-to-face
behandeling met begeleide zelfhulp, e-health en huiswerkopdrachten zijn korte
behandeltrajecten mogelijk. Aan de hand van vragenlijsten worden de vorderingen
van uw patiënt nauwgezet gevolgd.

Methode en inhoud van onze behandeling
Na uw verwijzing duurt een behandeltraject bij Arkin BasisGGz tussen 4 en 12
sessies, afhankelijk van de ernst en omvang van de klachten. Iedere behandeling begint met een intake met probleemomschrijving van de psychische klacht.
Op basis van de uitkomsten wordt in overleg met de patiënt een behandelplan
opgesteld, waar u schriftelijk van op de hoogte wordt gesteld. Iedere behandeling wordt afgesloten met een evaluatie met de patiënt en een terugkoppeling naar de huisarts. Indien nodig zullen wij eerder contact met u opnemen
voor overleg of berichten wij u over belangrijke wijzigingen in de behandeling.
Arkin BasisGGz werkt binnen haar behandelingen met het zogenaamde
KOP-model. Het model gaat uit van een wisselwerking tussen het probleem
of de klacht (K) van uw patiënt, diens omstandigheden (O) en de persoonlijke stijl (P) waarmee de patiënt op de omstandigheden reageert.
We bieden onder andere de volgende therapieën: cognitieve gedragstherapie,
EMDR, oplossingsgerichte therapie, ACT, RET, therapie voor interpersoonlijke
stijl, PRT, terugvalpreventie en waar nodig eclectisch. Het streven is om
mensen snel en kort te behandelen, zowel individueel (face-to-face) als
ondersteund met e-health, systemisch of in groepsbehandelingen

POH-GGz door Arkin BasisGGz
Wat is de POH-GGz?
De praktijkondersteuner voor de huisarts in de geestelijke gezondheidszorg
(POH-GGz) biedt onderzoek en triage bij de zorg voor alle psychiatrische patiënten in de huisartspraktijk en ondersteuning en probleemoplossende behandeling voor patiënten met klachten van psychische, psychosociale of psychosomatische aard. Het gaat daarbij onder andere om patiënten met depressieve
of angstklachten, stress, burn-out, rouwverwerking en relatieproblemen,
waarbij in principe geen sprake is van een DSM diagnose. De ondersteuning
van de POH-GGz is niet van invloed op het eigen risico van een patiënt.
De huisarts heeft de regie over GGz-ondersteuning in de huisartspraktijk.
De POH-GGz werkt dan ook onder zijn of haar verantwoordelijkheid. Waar
nodig zal de POH-GGz de huisarts adviseren door te verwijzen naar de
generalistische basis GGz of gespecialiseerde GGz. De inzet van de POHGGz biedt tevens mogelijkheden tot psychiatrische consultatie, inkoop van
e-mental health en groepsaanbod. Arkin BasisGGz informeert u graag over
de mogelijkheden.

Meer dan alleen maar ondersteuning
De praktijkondersteuner GGz (POH-GGz) van Arkin BasisGGz is een hoogopgeleide
professional die optimaal bekend is met uw patiëntenpopulatie, de plaatselijke
leef- en woonomstandigheden kent en de weg weet naar andere relevante (GGz)
zorgverleners in uw regio. De POH-GGz werkt vanuit uw praktijk en is daardoor
optimaal voor u en uw patiënt bereikbaar.
Onze POH-GGz is door de continue intervisie, deskundigheidsbevordering en de
nauwe samenwerking met de behandelafdelingen van Arkin altijd op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen op het vakgebied en maakt gebruik van evidence
based interventies. Bij ziekte van uw POH-GGz zorgt Arkin BasisGGz voor
vervanging, zodat u altijd bent verzekerd van de juiste ondersteuning.
Aanbod op maat
Bij aanvraag van een POH-GGz van Arkin BasisGGz stellen wij samen met u
een profiel op van de door u gewenste en bij uw patiëntenpopulatie passende
ondersteuning. Een POH-GGz kan afhankelijk van het vastgestelde profiel bijvoorbeeld een achtergrond hebben als sociaal psychiatrische verpleegkundige
of als basispsycholoog en beschikken over aanvullende specifieke expertise.
Bijvoorbeeld op het gebied van jeugdpsychiatrie, verslaving of ouderen.
Op basis van dit profiel doen wij u een op maat gesneden aanbod.
De POH-GGz module kan ook worden ingezet voor het psychiatrisch consult,
ehealthinterventies of preventieve cursussen.
Het psychiatrisch consult is een face-to-face contact van de patiënt met een
psychiater over een beoordelingsvraag van de huisarts. Voor de patiënt is dit

Contract en
werkafspraken
U kunt zelf via de
zorgverzekeraar de
POH-GGz module
aanvragen. U sluit dan
een contract met de
verzekeraar. U ontvangt
een vast moduletarief
per patiënt en inkomsten
per verrichting van de
verzekeraar. U betaalt
Arkin BasisGGz een
vaste uurprijs voor
feitelijk gewerkte uren.
Bij ziekte en vakantie
van de POH-GGz
betaalt u niets.
De werkgeverstaak ligt
bij Arkin BasisGGz.

kosteloos; de huisarts krijgt de rekening van het consult. Deze rekening kan
hij vervolgens betalen vanuit de POH-GGz module Consult.
De ehealthinterventies bestaan uit online zelfhulpmodules voor klachten zoals
angst, somberheid, piekeren of stress. Patiënten kunnen hierdoor thuis op
momenten dat het hen schikt via een beveiligde website werken aan hun
problemen. Zij ontvangen hierbij persoonlijke begeleiding door de POH-GGz.
De financiering hiervan vindt plaats via de POH-GGz module.
Preventieve cursussen zijn bedoeld voor mensen die een verhoogd risico lopen
op psychische klachten of deze in een milde vorm hebben. Er zijn cursussen
voor mensen met depressieve klachten, angstklachten, stress, rouwproblemen,
slaapproblemen en spanningsklachten. Deze cursussen worden door professionele preventiewerkers in uw huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum gegeven
of in een locatie in de buurt. Samen met u wordt gekeken welke thema’s het
beste bij de populatie van uw praktijk passen.

Samenwerking met preventie van Arkin
Arkin BasisGGz werkt nauw samen met onze collega’s van PuntP Preventie en
Jellinek Preventie. Onze preventiemedewerkers bieden de mogelijkheid om
verschillende preventieve cursussen in (de buurt van) uw praktijk te organiseren.
We hebben een aanbod van cursussen waarvan de effectiviteit wetenschappelijk
is bewezen (evidence based). Thema’s zijn stress, somberheid, depressieve
klachten, angst en slaapproblemen. De activiteiten zijn toegespitst op de
behoeften van verschillende doelgroepen, zoals migrantengroepen, jongeren,
ouders, beroepskrachten, familie, vrienden en mantelzorgers.
Deze collega’s werken ook voor de gemeente wijkgericht en sporen actief moeilijk
bereikbare risicogroepen op. De interventies zijn gericht op maximale gezondheidseffecten door preventieve maatregelen. De preventiewerkers zoeken actief
samenwerking met andere zorg- en welzijnsorganisaties in de wijk.
Daarnaast bieden zij deskundigheidsbevordering voor professionals en vrijwilligers in de nulde en eerste lijn met name gericht op het bevorderen van (vroeg)
signalering. In de generalistische basis GGz is aandacht voor zorggerichte
preventie. Deze vorm van preventie richt zich naast terugvalpreventie op het
voorkomen van overbelasting, depressie en angst bij naastbetrokkenen van
mensen met ernstige (chronische) psychiatrische problemen.

Informatie en aanmelden
POH GGz
Meer informatie: lidwienschweitzer@arkin.nl
T: (020)-5904212
M: 06 46073297
Arkin BasisGGz
Meer informatie: Centrale Aanmelding Arkin
Telefoon: (020)-590 55 55
Locaties
Amsterdam-Centrum
Roetersstraat 210
1018 WE Amsterdam
Amsterdam-West
Frederik Hendrikstraat 47
1052 HK Amsterdam
Spaarndammerstraat 73H (Spaarndammerpraktijk)
1013 TB Amsterdam
Amsterdam-Noord
Strekkerweg 77
1033 DA Amsterdam
Parlevinker 7 (Banne Buiksloot/ SAG)
1034 PX Amsterdam
Amsterdam-Oost
Czaar Peterstraat 4 (de Keyzer/ SAG)
1018 PR Amsterdam
Amsterdam-Zuidoost
Schonerwoerdstraat 7 (Reigersbos/GAZO)
1107 GA Amsterdam

Arkin BasisGGz is onderdeel van Arkin, net zoals bekende namen als Jellinek,
PuntP, Novarum, NPI, Mentrum, het Sinai Centrum, Spoedeisende Psychiatrie
Amsterdam, Inforsa en Roads dat ook zijn.

