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NuGGZ binnen de GGZ 
 

1. Inleiding 
Sinds 2014 is het zorgstelsel gewijzigd en is de Geestelijke gezondheidszorg ingedeeld in drie echelons; 

• Huisartsenzorg met Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)  
• Generalistische Basis GGZ   
• Specialistische GGZ  

 
NuGGZ begeeft zich in de echelons van de Basis GGZ en de Specialistische GGZ. 
Dit document beschrijft de zorgproducten en de zorgpaden van de Generalistische Basis GGZ. 
 
 

2. Zorgproducten Generalistische Basis GGZ 
 
De Generalistische Basis GGZ wordt door vier integrale zorgproducten onderscheiden:  
1. Generalistische Basis GGZ Kort (BK)  
2. Generalistische Basis GGZ Middel (BM)  
3. Generalistische Basis GGZ Intensief (BI)  
4. Generalistische Basis GGZ Chronisch(BC) 
 
NuGGZ hanteert drie van deze vastgestelde prestaties binnen de generalistische basis-GGZ. Binnen 
NUGGZ wordt de Generalistische Basis GGZ Chronisch (BC) niet aangeboden. 
 

2.1 Inhoud van de verschillende zorgproducten 
GBGGZ Kort (BK) Dit product is voor cliënten met problematiek van lichte ernst, waarbij sprake is van 
een laag risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en aanhoudende of 
persisterende klachten.  
 
GBGGZ Middel (BM) Dit product is voor cliënten met problematiek van matige ernst, waarbij sprake is 
van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de 
klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.  
 
GBGGZ Intensief (BI) Dit product is voor cliënten met ernstige problematiek, waarbij sprake is van een 
laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten 
beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld. 
 
 

3. De rol van de verwijzer 
De verwijzer heeft een poortwachtersfunctie en krijgt een steeds belangrijkere rol in het herkennen, 
behandelen en waar nodig verwijzen naar Basis of Specialistische GGZ.  
Wanneer er geen sprake is van een DSM-stoornis maar van lichte en veel voorkomende klachten kan 
de huisarts gebruik maken van een POH-GGZ.  
Wanneer er een sprake is (of een vermoeden) van een DSM-stoornis verwijst de huisarts door naar de 
Basis GGZ of, bij meer complexiteit, naar de Specialistische GGZ. 
Indien een cliënt verwezen wordt naar de Basis GGZ of Specialistische GGZ dient er altijd een 
verwijzing van de huisarts te zijn. 
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4. Werkwijze NuGGZ 

Bij NuGGZ hanteren wij het zogenaamde KOP-Model als vertrekpunt voor onze werkwijze. 
KOP is een afkorting voor Klachten = Omstandigheden en Persoonlijke stijl.  
Dit betekent dat er wordt gekeken naar de klacht, de omstandigheden en de persoonlijke stijl van de 
client. 
Het is een procesmodel waarbij verschillende interventies kunnen worden ingezet, afhankelijk van de 
hulpvraag en problematiek van de client. 
 

4.1  Wisselwerking tussen K-O-P 
In 2002 is het KOP-Model geïntroduceerd en beschreven in het Handboek KOP-Model, door Paul 
Rijnders et al *. 
Het model geeft inzicht in de wisselwerking tussen het probleem / Klacht en de Omstandigheden en 
de Persoonlijke stijl waarmee iemand op de omstandigheden reageert. 
Op deze manier is er niet alleen aandacht voor de persoon en de actuele klacht waarmee iemand zich 
meldt maar wordt ook de omgeving (situaties en personen) bij de behandeling betrokken.  
 
Middels dit model wordt op eenvoudige en efficiënte manier informatie geordend.  
Doelstellingen worden vervolgens samen met de hulpverlener en client opgesteld.  
 
Het Kop-Model is evidence based,  
is een focale aanpak gericht op zelfmanagement 
wordt middels effectmeting voor en na de behandeling beoordeeld (bijvoorbeeld middels OQ-45) 
en wordt ondersteund middels online E-Health modules 
 
 

5. Zorgpaden NUGGZ 
In dit document worden de zorgpaden binnen NuGGZ schematisch in kaart gebracht. 
Elk zorgpad beschrijft per stap (signaleren, diagnose, behandelinterventies, nazorg/ terugvalpreventie) 
de activiteiten, en geeft vuistregels voor de uitvoering en suggesties voor vragenlijsten en 
behandelinterventies.  
Op deze manier geven wij antwoord op de vraag wie, doet, wat en wanneer…. 
Om zorg op maat te kunnen leveren geven wij in het schema globaal de interventies aan die kunnen 
worden ingezet.  De behandelaar en regiebehandelaar zijn zelfstandig in staat om op professionele 
wijze de juiste interventies te bepalen voor de specifieke client. 
 
 

6. E-Health 
Om zorg sneller en interactief aan te bieden, stimuleren wij bij ieder zorgpad het gebruik van E-Health. 
Dit doen wij echter gecombineerd met de face tot face gesprekken (de zogenoemde ‘blended’ aanpak) 
Cliënten hebben middels NuGGZ toegang tot het online aanbod van Therapieland wat ter 
ondersteuning is aan de face to face behandeling en kan bijdragen aan de mentale versterking en het 
vergroten van de zelfredzaamheid. 
 
 
 
 
 

• Rijnders e.a., 2010 
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7. Verwijscriteria 
 

7.1 Klachten, geen DSM, Geen risico 
Wanneer er wel klachten zijn maar geen DSM en geen risico kan client naar de POH-GGZ voor 

- Probleemverheldering 
- Triage 
- Preventie 
- Psycho educatie 
- Begeleiding 
- Zelfhulpmodules 

 
De POH-GGZ kan client behandelen OF indien niet afdoende kan een verzoek voor een doorverwijzing 
komen aan de huisarts. 
 

 
 
 
 

7.2 Verwijzer 
De Huisarts is de verwijzer die op basis van verwijscriteria client naar de juiste zorgverlener verwijst. 
Criteria; 

- DSM stoornis 
- Ernst problematiek 
- Risico 
- Complexiteit 
- Beloop klachten 

 
 

OF 
 

 
 

Basis GGZ     Specialistische GGZ 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

Basis GGZ NuGGZ 
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8. Generalistische Basis GGZ bij NuGGZ 
 
Criteria; 
DSM, lichte/matige/ernstige klachten, Risico gevoelig, niet matig complex 
 
De 3 zorgproducten; 
  

 Kort 
2 sessies : Probleeminventarisatie, E Health 

 Middel 
4 – 5 sessies: E-Health & behandeling 

 Intensief 
7 -8  sessies: E-Health & behandeling 

 
 

9. Indicatiestelling 
 
9.1 Telefonische screening 

Wanneer een client met een geldige verwijzing is aangemeld bij NuGGZ wordt een telefonische 
screening gedaan door een van de hulpverleners van NuGGZ. 
Op basis van de screening wordt bepaald of NuGGZ passende zorg kan bieden aan deze client. 
Bij twijfel wordt de screening besproken met de regiebehandelaar. 
Eventueel kan bij een iets langere wachttijd, na telefonische screening E-Health worden ingezet zodat 
client alvast zelfstandig aan de slag kan gaan met modules ter voorbereiding op behandeling en/of ter 
overbrugging van een wachtperiode (tools en handvatten om nu met klachten om te kunnen gaan) 
 

9.2 Intake 
Wanneer er geen sprake is van contra indicaties, wordt client uitgenodigd voor een intake. 

- Taxatie KOP-Model 
- DSM indicatiestelling met Regiebehandelaar (dit kan op een later moment in een intern 

overleg of middels het MDO) 
- ROM startmeting 
- Inschatting mate van de ernst van de klachten, risico en complexiteit 
- Bepaling zorgproduct 
- Bepaling E-Health 

 
! Indien er geen sprake is van een DSM stoornis en/of het risico en de complexiteit hoog is, zal worden 
terugverwezen naar de huisarts met het advies een verwijzing voor specialistische zorg af te geven. 
 
 

9.3 Brief aan de huisarts 
Vanaf het moment van de intake is client ingeschreven bij NuGGZ. 
Met toestemming van de client zal een brief aan de huisarts worden verstuurd waarin gemeld wordt 
dat client in zorg is en welk traject client zal doorlopen. 
Wanneer de behandeling eindigt zal eveneens, met toestemming van de client, een brief worden 
verstuurd aan de huisarts met het verloop van de behandeling en eventueel advies voor vervolg of 
medicatie. 
 
 
 

10. Zorgpaden Basis GGZ 
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ROM* Kort 2 sessies   Middel 4 sessies   Intensief 7 sessies 
beginmeting 

 
1.              Probleemdefinitie & behandelplan 

Mbv KOP-schema, diagnostiek.  face to face en/of E-Health 

 
   

2.BK Behandeling 2. BM Behandeling  2. BI Behandeling 
  (FTF en/of E-Health) (FTF en/of E-Health)  (FTF en/of E-Health) 

EMDR   CGT (verbeteren coping)  CGT 
E-Health   CGT (op angst, depressie, gedrag) IPT 
   EMDR    PST 
   MVG    medicatie 

Evaluaties middels MDO  COMET 
Exposure in vivo  
Systeemgesprekken 
Evaluaties middels MDO 

ROM eindmeting 

 3 Terugvalpreventie       
Face to face en/of E Health 

 
     
 

     ROM Eindmeting   

     3 Terugvalpreventie  
     Face to face en/of E Health 

 
        ROM Eindmeting 

3 Terugvalpreventie 
      Face to face en/of E Health 

 

 
 

Behandeling afsluiten 
     Eindbrief aan de huisarts 
 
 
 
 

• De verschillende interventies zijn slechts voorbeelden van behandelmethoden die kunnen worden ingezet en is geen uitputtende 
opsomming 

 

 
 
 
 
 
 


