
 

 

Nieuws Werkveld Eerste Lijn       Maart 2017 

 
Beste collega,  
 
Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van 
eerstelijns geestelijke verzorging uit de afgelopen maand. 
 
Indicatiedocumenten voor inschakelen vrijgevestigden 
De eerder gemaakte indicatiedocumenten zijn herzien. Met dank aan Simeon Karstens, 
Liesbeth Gerritsen, Corine Baar, Christien den Draak, Joep de Geer en Jan Willem Uringa zijn 
twee indicatiedocumenten tot stand gekomen. Een voor professionals en een 
voor patiënten/cliënten. Ze zijn te vinden als pdf bestanden op de website van de vgvz bij 
het werkveld eerste lijn. Deze indicatiedocumenten zijn reeds bij verschillende externe 
partners verspreid, zoals Actiz, BTN, V&VN, LHV. We willen jullie oproepen deze documenten 
ook te gaan gebruiken en ze door te sturen naar jullie netwerkpartners/potentiële cliënten. 
 
Praktijkonderzoek eerste lijn 
Graag wil het werkveldraad alle lopende en afgeronde onderzoeken verzamelen die gaan 
over eerstelijns geestelijke verzorging, tevens kleine praktijkgerichte onderzoeken. Ken/Heb 
jij dergelijke onderzoeken of is er bij jou een mogelijkheid om iets te onderzoeken door een 
masterstudent, mail ons.  
 
Vind jij het leuk om praktijk te koppelen aan onderzoek, neem dan eens contact op met het 
werkveldraad eerste lijn. We zoeken nog een bestuurslid die zich hiermee wil gaan 
bezighouden! 
 
Huisartsenzorg 
Heb jij al contact met de huisartsen in jouw regio? Of wil je actief bezig met het leggen van 
dit contact en bijvoorbeeld het concept van zingeving op recept opstarten? Graag horen wij 
wie hier mee bezig zijn. We willen een groep bij elkaar brengen om elkaar te steunen, van 
elkaar te leren hoe je via de Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg 
(POH-GGZ)-constructie financiering rond kunt krijgen en ook hier onderzoek aan kunt 

http://vgvz.nl/werkvelden/eerste-lijn/


verbinden. De eis is dat je zelf contact gaat leggen met de huisartsen in je regio. Meld je aan 
bij info@aandachtvoorieder.nl  
 
Regiobijeenkomsten 
Er zijn regio’s / netwerken gevormd met het doel om uit te wisselen en elkaar te 
ondersteunen in bijvoorbeeld het ontwikkelen van initiatieven. De regio’s bepalen zelf hoe 
vaak ze bij elkaar komen. Er is accreditatie voor te regelen. Aan de werkveldraad kan 
ondersteuning en input worden gevraagd voor de bijeenkomsten. Kijk op de website van de 
VGVZ voor de contactgegevens per regio.  
Idee: het is waardevol een bijeenkomst te organiseren met zowel de intra- als extramurale 
collega's om elkaar beter te leren kennen en mogelijkheden voor doorverwijzing te 
bespreken! 
 
Nieuwsbrieven 
Deze nieuwsbrieven geven een overzicht van wat er de afgelopen tijd is gebeurd op het 
gebied van eerstelijn, omdat er momenteel ontzettend veel gebeurd. Graag worden we ook 
van elkaars bezigheden/projecten/ontwikkelingen op de hoogte gehouden waarmee we de 
eerstelijns GV op de kaart zetten.  
 
Wil je zelf iets delen? Stuur ons een mail (csa.molenaar@gmail.com).  
 
 

Hartelijke groet, 

Werkveldraad Eerste Lijn 

Charlotte, Jan Peter, Liesbeth en Maurice. 
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