MEER INFORMATIE

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, aarzel dan niet deze te
stellen aan uw huisarts of de POH GGZ.

MEDISCH CENTRUM BANKRAS

In het Medisch Centrum Bankras zijn o.a. Huisartsenpraktijk Bankras
gevestigd met de huisartsen C.M. Ham, F.H. Bakker-van Katwijk en E.

GEZ BANKRAS
Antwoordnummer 1134
1180 VD Amstelveen

Licht-Strunk en Fysiotherapie Dekker. Zij werken nauw samen met Service
Apotheek Bankras. Deze samenwerking hebben zij geformaliseerd in de
Stichting Geïntegreerde Eerstelijns Zorg (GEZ). Diverse zorgprogramma’s
worden door de GEZ aangeboden. Zorgprogramma Depressie is er één van.
Ook wordt met andere zorgaanbieders binnen het centrum samengewerkt.

INFORMATIE

De medewerkers van al deze praktijken hebben als doel u persoonlijke en
kwalitatief goede zorg te bieden. Zij doen dit door dagelijks met elkaar samen

DEPRESSIE

te werken rond hun gemeenschappelijke patiënten waarbij de patiënt zoveel
mogelijk de regie heeft over het eigen zorgproces.
Bij deze samenwerking maken de zorgverleners gebruik van een gezamenlijk
registratiesysteem. Natuurlijk gebeurt dat tegenwoordig via de computer.
Alleen zorgverleners die betrokken zijn bij uw zorg in het kader van het
zorgprogramma ‘Depressie’, kunnen de voor hen relevante gegevens inzien.
Uiteraard zijn alle zorgverleners gebonden aan het beroepsgeheim.

Geïntegreerde eerstelijns zorg

U dient als patiënt toestemming te geven voor de registratie van uw gegevens

Postzegel
niet nodig

in dit systeem. Deze toestemming kunt u geven aan de huisarts of de POH
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GGZ.
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VOOR WIE IS HET PROGRAMMA BESTEMD?

De huisarts adviseert de patiënten bij wie hij/zij een depressie of een heftige
depressieve periode vermoedt, gebruik te maken van het zorgprogramma.
Ook patiënten die vanwege een depressie langdurig medicatie gebruiken,
worden uitgenodigd voor het zorgprogramma. Er wordt dan op een
zorgvuldige manier besproken of er betere opties zijn.

HOE WERKT HET PROGRAMMA?

Bij vermoeden van depressieve klachten of een depressie wordt u door de
huisarts doorverwezen naar de praktijkondersteuner voor de geestelijke

om dit zelf op te pakken. Vanuit het zorgprogramma kunt u hiervoor steun en
begeleiding krijgen van de fysiotherapeut.

DOEL VAN HET ZORGPROGRAMMA

Met behulp van dit zorgprogramma en de nauwe samenwerking tussen
POH GGZ en huisarts, geven we alle patiënten de juiste behandeling die het
beste bij hem/haar past.

DE KOSTEN

De gesprekken met de POH GGZ en huisarts vallen onder de basisverzekering

gezondheidszorg (POH GGZ). De POH GGZ is een zorgverlener met

en hiervoor wordt uw eigen risico niet aangesproken. Fysiotherapeutische zorg

deskundigheid op het gebied van de geestelijke gezondheid. Doorgaans

valt onder de aanvullende verzekering en de vergoeding is afhankelijk van uw

Uw huisarts of praktijkondersteuner GGZ

is deze opgeleid tot sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, psycholoog of

polis. Voor vragen hierover kunt u het beste uw zorgverzekeraar raadplegen.

heeft u geadviseerd om deel te nemen aan het

maatschappelijk werker. Een POH GGZ werkt onder verantwoordelijkheid

Verwijzing naar een psycholoog wordt volgens strenge regels vergoed vanuit

zorgprogramma ‘Depressie’. In deze folder

van uw huisarts. In een uitgebreid gesprek en met behulp van vragenlijsten

de basisverzekering, maar gaat wel ten koste van uw eigen risico.

leggen we u uit wat het programma inhoudt,

brengt de POH GGZ samen met u uw klachten en vragen in kaart. Er zal,

zodat u een weloverwogen besluit kunt nemen

wanneer dat nodig is, ook met u gesproken worden over de geschiedenis

over uw deelname aan dit zorgprogramma.

van uw klachten en over wat u al geprobeerd heeft om van uw klachten af
te komen. Vervolgens maakt de POH GGZ in overleg met de huisarts een

Depressieve klachten komen veel voor bij patiënten

voorstel voor de aanpak van uw klachten.

die de huisarts op zijn/haar spreekuur ziet. Er is
sprake van een depressie wanneer iemand bijna

Het voorstel kan bestaan uit een aantal vervolggesprekken met de POH

dagelijks een neerslachtig gevoel heeft.

GGZ of de huisarts, of gesprekken plus medicatie. Daarnaast kan er ook
verwezen worden naar andere zorgverleners, zoals maatschappelijk

Het is niet altijd duidelijk of iemand tijdelijk
depressieve gevoelens heeft of een echte depressie.
Er zijn diverse methoden om een depressie te
behandelen. Daarom is uitgebreider onderzoek

werkers, psychologen of zelfhulp-websites.

FYSIOTHERAPIE

Omdat is bewezen dat een depressie kan worden verbeterd door

nodig om tot een zorgvuldige, op de individuele

lichamelijke activiteiten, zoals stevig doorwandelen of sporten, besteden

patiënt afgestemde, behandeling te komen.

we hier extra aandacht aan. Het is niet voor iedereen even eenvoudig

TOESTEMMINGSFORMULIER
De huisarts en andere zorgverleners betrokken bij dit zorgprogramma
zullen uw gegevens volledig in overeenstemming met de afspraken
behandelen. Uw gegevens worden alleen voor anonieme rapportages
gebruikt en voor geen enkel ander doel. NB Indien u geen toestemming
wilt geven, heeft dat geen enkele invloed op uw behandeling.

 Ik verleen wel/geen* toestemming om mijn gegevens voor een
gemeenschappelijke registratiesysteem ter beschikking te stellen aan
de zorgverleners betrokken bij dit zorgprogramma.
 Ik verleen wel/geen* toestemming om tijdens het overleg met alle
betrokken zorgverleners besproken te worden.
* doorstrepen wat niet van toepassing is
Voorletters:
Achternaam:
Geboortedatum:
Naam huisarts:
Plaats:
Datum:
Handtekening:

