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Samenvatting
Achtergrond: Depressie wordt een steeds groter wereldwijd probleem. Om depressie te kunnen
behandelen, moet er eerst een diagnose worden gesteld bij een screening. Deze screening is vaak
inaccuraat. Om de screening te verbeteren, moet er achterhaald worden welke aspecten de
screening beïnvloeden. Onderzoek focust zich vooral op de behandeling van depressie. Slechts
enkele wetenschappers toonden aspecten aan die een accurate depressiescreening belemmeren.
Echter zijn deze bevindingen vaak toegespitst op screeningsinstrumenten of zijn ze meer dan 30 jaar
oud. Tevens zijn de aspecten vaak onderzocht zonder het gebruik van een zorgkwaliteitsmodel.
Daarnaast zijn de meeste onderzoeken toegespitst op het zorgsysteem van de Verenigde Staten.
Doel: Het doel van deze studie is om inzicht te krijgen in zorgkwaliteitsaspecten die volgens
huisartsen de accuraatheid van depressiescreening in de Nederlandse eerstelijnszorg beïnvloeden
om de accuraatheid van de screening te kunnen verbeteren. Hiervoor is de volgende
onderzoeksvraag opgesteld: Welke zorgkwaliteitsaspecten beïnvloeden volgens huisartsen een
accurate depressie-screening in de Nederlandse eerstelijnszorg? Deze wordt aan de hand van vier
deelvragen beantwoord. De eerste deelvraag behandelt welke zorgkwaliteitsaspecten uit het model
van Donabedian (1988) invloed hebben op de accuraatheid van depressiescreening. De andere drie
deelvragen onderzoeken welke structuur-, proces- en resultaataspecten de accuraatheid van
depressiescreening beïnvloeden.
Methode: In deze thesis werd gebruik gemaakt van een iteratief proces waarbij de toepassing van
het Donabedian model (1988) en de resultaten van twee pilotinterviews werden teruggekoppeld in
de literatuur. De resultaten van dit proces leidden tot een hypothese van relevante
zorgkwaliteitsaspecten. De hypothese werd getest in vier diepte-interviews met huisartsen. Deze
interviews werden uitgewerkt in letterlijke transcripten en werden vervolgens deductief gecodeerd.
Resultaten: Dertien van de veertien opgestelde zorgkwaliteitsaspecten werden door twee of meer
huisartsen bevestigd. Zeven van deze aspecten werden door drie of meer huisartsen bevestigd. De
invloed van het aspect Budget POH-GGZ werd slechts door één huisarts bevestigd. Drie huisartsen
spraken over de invloed van het aspect Ervaring zorgverlener. Dertien van de zeventien deelaspecten
werden door twee of meer huisartsen bevestigd. Tenslotte kwam er naar voren op welke manier
negen van de veertien zorgkwaliteitsaspecten de accuraatheid van depressiescreening beïnvloeden.
Conclusie: De veertien zorgkwaliteitsaspecten en dertien deelaspecten die in deze thesis werden
bevestigd vormen een uitgebreid en complex model van aspecten die van invloed zijn op de
accuraatheid van depressiescreening in de Nederlandse eerstelijnszorg. De categorie
structuuraspecten is het grootst maar speelt niet de grootste rol. De zeven aspecten die door drie of
meer huisartsen zijn bevestigd zijn het meest zeker van hun invloed op accurate depressiescreening.
Tussen deze zeven aspecten is een verband zichtbaar: dit zijn de aspecten die dichter bij de rol van
de huisarts staan of waar de huisartsen invloed op hebben. Tussen de negen aspecten waarvan
bekend is op welke manier zijn invloed hebben op accurate depressiescreening werd geen verband
ontdekt. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om de geldigheid van het model te bevestigen onder een
grotere steekproef van huisartsen. In longitudinaal onderzoek kan binnen een huisartsenpanel
getoetst worden of een aspect daadwerkelijk de accuraatheid van depressiescreening kan verhogen.
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Voorwoord
Tijdens de Bachelor Gezondheid en Maatschappij merkte ik al snel dat mijn interesse werd
getrokken naar het beleid van zorg. Ik merkte dat ik het interessant vond om de diepte in te
duiken bij vakken als ‘Gezondheidspsychologie’ of ‘Sociologie van de Gezondheid’, maar dat
mijn interesse vooral uitging naar het bovenstaande proces: het ontwikkelen van een beleid
of strategie om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren.
In verschillende nieuwsberichten hoorde ik dat de prevalentie van depressie stijgt, dat
mensen in Nederland aan zouden geven dat zij heel gelukkig zouden zijn, maar tegelijkertijd
velen van hen ook antidepressiva slikten. Telkens weer verbaasde ik mijzelf hierover,
waardoor ik me meer ging verdiepen in het probleem. Ik kwam verschillende oorzaken
tegen, waaronder bijvoorbeeld het proces van medicalisering waarbij alles in onze
samenleving steeds meer wordt gedefinieerd in termen van ziekte en gezondheid. Wellicht
zijn mensen mentaal gewoon gezond, maar worden ze ziek gemaakt door de maatschappij.
Een interessante ontwikkeling, met helaas nog wat weinig handvaten in de wetenschap.
Hierdoor kwam ik uit bij de screening: de fase waarin voor het eerst een depressie
vastgesteld kan worden, welke regelmatig inaccuraat bleek te zijn. Het leek mij erg
interessant om te gaan kijken naar factoren, aspecten of onderdelen van de screening die
hierop van invloed zijn. Tijdens mijn zoektocht stuitte ik op het Donabedian model die ook
door mijn tweede begeleider Herman Kok werd gebruikt om te kijken naar een optimale
leeromgeving. Het leek mij een uitdaging om te gaan kijken welke aspecten van invloed
waren op de accuraatheid van depressiescreening. Ik wist dat dit model een breed model
was, waardoor het al een grote opgave zou worden om hier een literatuuronderzoek naar te
doen. Toch wilde ik graag een kwalitatief onderzoek uitvoeren om met kennis uit de praktijk
te kunnen bijdragen aan de wetenschap. Hoewel het tijdsbestek kort was en de steekproef
klein was, denk ik dat ik hier toch aan heb kunnen bijdragen.
Mijn dank gaat uit naar Kim voor haar steun en enthousiasme tijdens het proces en het
aanmoedigen van mijn ambitie en naar Herman voor zijn kritische blik en scherpe feedback,
welke mij weer op het rechte pad zetten om deze thesis af te ronden.

Karlijn Hendriks
Augustus 2016
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1. Introductie
1.1.

Depressie: een wereldwijd probleem

Wereldwijd zijn er bijna 50 miljoen mensen die aan een depressie lijden (Wereldgezondheidsorganisatie [WHO], 2016a). Depressie is niet alleen een ziekte op zichzelf, het is ook een van de
belangrijkste oorzaken voor andere ziekten (WHO, 2016a). Als de prevalentie blijft stijgen zoals in de
afgelopen jaren, zal de ziekte in 2030 de grootste bijdrage leveren aan de wereldwijde ziektelast: de
hoeveelheid gezondheidsverlies binnen de wereldpopulatie veroorzaakt door ziekten (WHO, 2008).
Tevens levert de hoge prevalentie van depressie hoge kosten op binnen de gezondheidszorg. De
economische last van depressie in de VS steeg van 173.2 miljard dollar in 2005 naar 210.5 miljard
dollar in 2010 (Greenberg, Fournier, Sisitsky, Pike & Kessler, 2015). Deze kosten bestaan niet alleen
uit de directe kosten, maar ook uit de zelfmoord-gerelateerde kosten en de kosten gerelateerd aan
ziekteverzuim. Op deze manier zijn de lasten van depressie niet meer individueel, maar ook
maatschappelijk.

1.2.

Inaccurate diagnose en behandeling

Het blijkt een grote opgave om voor het groeiende aantal mensen met een depressie een passende
behandeling mogelijk te maken. Volgens de WHO krijgen in de meeste landen minder dan 10% van
de slachtoffers van depressie een effectieve behandeling. Factoren die hier aan bijdragen zijn de
tekorten aan (financiële) bronnen, kennis en getrainde professionals waardoor het moeilijk is een
effectieve behandeling te garanderen (WHO, 2016a).
Dit tekort aan financiële bronnen, kennis en getrainde professionals kan onder andere leiden tot
inaccurate screening. Logischerwijs is een inaccurate diagnose een mogelijke oorzaak van een
ineffectieve behandeling. De WHO (2016a) wijst er op dat depressie vaak zowel foutief negatief als
foutief positief wordt gediagnosticeerd. Dit wil zeggen dat er enerzijds depressies worden
vastgesteld wanneer deze niet aanwezig zijn, oftewel een foutieve negatieve diagnose, en er
anderzijds geen depressie wordt vastgesteld wanneer deze wel aanwezig is, een foutieve positieve
diagnose (WHO, 2016a).
In Nederland vindt depressiescreening steeds meer plaats in de eerste lijn. Dit komt door wijzigingen
in het stelsel van de Nederlandse gezondheidszorg . Op 1 januari 2014 werd de Geestelijke
Gezondheidszorg (GGZ) omgevormd naar een stelsel met een ‘generalistische basis GGZ’ en een
‘gespecialiseerde GGZ’. Sinds deze invoering worden meer patiënten met lichte tot matige
psychische klachten bij de huisarts of de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POHGGZ) behandeld (Staveren, 2015). Hierdoor vindt de eerste diagnose van depressie dus meestal
plaats binnen de huisartsenpraktijk, voordat er speciale zorg aan te pas komt (World Federation of
Mental Health [WFMH], 2012).
Over het algemeen wordt de eerste lijn ook gezien als de meest geschikte plek voor de screening. De
eerste lijn is namelijk de plek waar patiënten het eerst en snelst de mogelijkheid hebben om tot de
gezondheidszorg toe te treden, waardoor eerstelijnszorgverleners de patiënten het meeste zien en
het eerst de kans krijgen om een screening uit te voeren (Pignone et al., 2002).
Echter is de eerste lijn ook de plek waar hierin veel fouten worden gemaakt. Eerstelijns zorgverleners
falen erin om 30 tot 50% van de depressieve volwassenen te herkennen en te behandelen (Pignone,
et al., 2002).
Verschillende diagnostische methoden worden door huisartsen toegepast om te achterhalen of een
patiënt depressief is. Bij een positieve diagnose wordt er vervolgens vaak voor psychosociale
ondersteuning of psychotherapie gekozen. Echter wordt er ook steeds vaker antidepressiva
voorgeschreven, wat ter discussie wordt gesteld vanwege haar vele bijwerkingen en de in twijfel
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getrokken werking (Grol, Spies, Mokkink, de Vries & Robbe, 2009). In 2001 verstrekten de openbare
apotheken 4.7 miljoen keer een antidepressivum op recept, waarmee het aantal verstrekkingen sinds
1997 jaarlijks met 12% is gestegen (Tinke & Grins, 2002). Het is dus mogelijk dat de patiënt
antidepressiva voorgeschreven krijgt en bijwerkingen ervaart ten gevolge van een foutieve diagnose.

1.3.

Theoretische en praktische relevantie

Verschillende onderzoekers en onderzoeksinstellingen proberen kennis over effectieve
behandelingen te achterhalen om zo bij te dragen aan een daling in de snelgroeiende prevalentie van
depressie. Het ‘Depression Treatment and Research Centre’ vanuit het Rush University Medical
centre in Chicago (Rush University Medical Centre, 2016) richtte zich voornamelijk op onderzoek naar
de behandelingen lichttherapie, psychotherapie en medicatiemanagement, het zoeken van het best
passende medicijn voor de specifieke klachten van de patiënt. Onderzoekers van de Brain &
Behaviour Research Foundation’ uit New York braken door met onderzoek naar de invloed van
antidepressiva op hersenfuncties (Brain & Behaviour Research Foundation, 2016). Er zijn zelfs
tijdschriften gerelateerd aan het onderzoek naar de behandeling van depressie zoals het tijdschrift
Depression Research and Treatment, een peer-reviewed tijdschrift met open toegang, welke
artikelen publiceert van klinische studies gerelateerd aan de aspecten van depressie (Hindawi, 2016).
Uit de oriëntatie voor deze thesis bleek dat onderzoek naar accurate depressiescreening zich vooral
focust op de accuraatheid van de screeningsmethoden. Deze screeningsmethoden worden op
accuraatheid getest in de vorm van meta-analyses. Vervolgens zijn er onderzoeken die de
methodologische kwaliteit van deze meta-analyses over screeningsinstrumenten testen. Het
recentste onderzoek met betrekking tot de methodologische kwaliteit van meta-analyses over
screeningsinstrumenten voor depressie in het onderzoek van Rice, Shrier, Kloda, Benedetti en
Thombs welke in maart 2016 gepubliceerd werd. In dit onderzoek werd de methodologische
kwaliteit van 21 recente (vanuit de periode januari 2005 tot februari 2016) meta-analyses
onderzocht. Daaruit bleek dat slechts 6 van de 21 meta-analyses een goede kwaliteit hadden: zij
voldeden aan tenminste de helft van de criteria voor een optimale methodologische kwaliteit.
Daarnaast zijn er bredere onderzoeken die barrières voor accurate depressiescreening aan de kaak
stellen. Het boek Early detection and management of mental disorders (Maj, 2005) behandelt
patiënt-, zorgverlener- en systeem-gerelateerde barrières bij het onderzoeken van mentale
afwijkingen bij patiënten in de eerstelijnszorg, waarbij een zeer uitgebreide weergave wordt gegeven
van de barrières met ondersteuning door een rijk spectrum aan literatuur. Echter dateert de
literatuur die gebruikt werd voor onderzoek naar barrières van depressie uit een periode van 1983
tot 2002, waarbij het gemiddelde artikel op dit moment dus meer dan 30 jaar oud is. Hetzelfde geldt
voor de literatuurstudie door Cepoui et. al. (2007). De barrières die zij aankaartten kwamen uit
literatuur uit dezelfde periode.
In deze onderzoeken wordt de invloed van de aspecten vaak aan de kaak gesteld zonder het gebruik
van een theoretische structuur, raamwerk of model. Om kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren, is
het noodzakelijk om naar de zorg in zijn geheel te kijken. Zorgkwaliteitsmodellen geven een
weergave van het totaalplaatje en zijn universeel toepasbaar waardoor het geheel van de zorg dus
bekeken kan worden (Harteloh, 2000). Een zorgkwaliteitsmodel kan zo dienen als een startpunt voor
een onderzoek.
Er zijn verschillende zorgkwaliteitsmodellen ontworpen. In de jaren tachtig ontwikkelde Donabedian
een driedelig raamwerk wat het begrip kwaliteit van zorg meer diepgang gaf (Harteloh, 2000). Dit
model kijkt naar structuur-, proces- en resultaataspecten van zorg om de kwaliteit van zorg te
verbeteren (Donabedian, 1988). Structuuraspecten betreffen de kenmerken van de omstandigheden
waarin de zorg zich afspeelt bestaande uit materiële en menselijke bronnen en de organisatorische
structuur: het fundament (Donabedian 1988). Procesaspecten duiden op de handelingen in de
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daadwerkelijk aangeboden en ontvangen zorg (Donabedian, 1988). Tenslotte doelen de
resultaataspecten op de uitkomst van de zorgverlening (Donabedian, 1988).
Naast Donabedian kwamen er verschillende wetenschappers en organisaties met aanpakken om de
kwaliteit van zorg te verbeteren. In 1987 werd het Bamako Initiatief ontwikkeld door Unicef en de
WHO (Unicef, 2003). De aanleiding van dit initiatief was het feit dat veel West-Afrikaanse landen
kampten met een slecht gezondheidszorgsysteem. Het model dat bij dit initiatief gecreëerd werd
beweerde dat door middel van het verbeteren van de componenten effectiviteit, efficiëntie,
duurzaamheid en gelijkheid de kwaliteit van de gezondheidszorg in deze landen verbeterd kon
worden (Unicef, 2003). Dit model redeneert vooral vanuit een economische insteek.
Tevens kwam Berwick (1989) met een radicale aanpak van kwaliteitsverbetering, vanuit een
bedrijfskundige basis. Volgens hem zou een centrale aanpak van zorgprocessen de kwaliteit van zorg
optimaliseren. Bij een centrale aanpak is het volgens Berwick (1989) vooral belangrijk dat men bij de
wortels van de problemen begint: men moet de fouten accepteren en stimuleren om daarvan te
leren. Tevens beweerde Berwick (1989) dat men in kleine stappen moet proberen te verbeteren en
nooit moet stoppen met innoveren: het resultaat kan altijd beter.
In 2001 ontwikkelde Evans et. al. (2001) een model waarbij geredeneerd wordt vanuit het resultaat
in plaats van vanuit het proces. Het model stelt drie intrinsieke doelen centraal: optimale gezondheid
voor iedereen, verantwoordelijkheid en gelijkheid in financiering. Vanuit deze overkoepelende
doelen worden verschillende determinanten aangepakt. Hoewel dit model door verschillende
wetenschappers als uitgebreid en complex wordt ervaren wegens het grote aantal determinanten
per doel (Harteloh, 2000), is het door de Wereldgezondheids- organisatie (WHO) gekozen als het
voornaamste model voor het verbeteren van de zorgkwaliteit.
Naast de ontwikkeling van het Donabedian model zijn er dus een aantal andere zorgkwaliteitsmodellen ontwikkeld. Echter blijft het Donabedian model een belangrijk fundament. Lied &
Kazandijan (1999) beschreven het model als een ‘meesterlijke synthese van alle klinische en sociale
kennis verenigd in een model’. Tevens is het een feit dat dit model het bekendste en meest gebruikte
zorgkwaliteitsmodel is (Visnjic, Velikovic & Jovic, 2012).
Tenslotte zijn de meeste onderzoeken toegepast op eerstelijnszorg in Amerika (Maj, 2005; Cepoui et.
al., 2007). Echter is de structuur van de Nederlandse gezondheidszorg anders dan die van andere
landen, zeker met betrekking tot de pas ingevoerde stelselwijziging uit 2014, waarbij lichte
psychische klachten eerder in de huisartsenpraktijk worden opgenomen en door de POH-GGZ
opgepakt worden (NHG, 2016). Hierdoor is het mogelijk dat er meer en/of andere aspecten van
belang zijn voor een accurate depressiescreening.
Al met al focust huidig onderzoek zich dus vooral op de behandeling van depressie. Wanneer het
thema depressiescreening en diagnostiek onderzocht wordt, gaat dit vooral over de
screeninginstrumenten. De bredere onderzoeken over de barrières bij de screening en diagnose zijn
sterk verouderd. Door de tijd heen kunnen er nieuwe barrières zijn ontstaan of kunnen barrières niet
meer van toepassing zijn. Daarnaast is er geen raamwerk of model gebruikt voor deze onderzoeken,
waardoor aspecten gemist kunnen worden. Tenslotte zijn de meeste onderzoeken toegepast op de
Amerikaanse eerstelijnszorg waardoor de geldigheid van de resultaten in andere landen betwijfeld
wordt. Een specifiek onderzoek naar faciliterende en belemmerende factoren bij screening en
diagnostiek van depressie in de Nederlandse eerstelijnszorg draagt bij aan nieuwe inzichten en is op
die manier relevant voor de wetenschap.
Zoals eerder vermeld is een goede diagnose één van de kernvoorwaarden voor een passende
behandeling (Aragonès, Pinol & Labad, 2006). Wanneer er in onderzoek inzicht wordt verkregen in de
factoren die belangrijk zijn voor depressiescreening kan de kwaliteit van depressiescreening
verbeterd worden, zodat er minder over- en onderdiagnose plaats zal vinden. Daarnaast zal er zo
eerder een juiste behandeling gevonden kunnen worden. Dit levert een bijdrage aan het dalen van
9

de prevalentie en kosten met betrekking tot depressie. Op deze manier is onderzoek naar de
accuraatheid van depressiescreening dus relevant voor de praktijk.

1.4.

Belemmerende aspecten depressiescreening

Hoewel onderzoek zich vooral focust op de behandeling en minder op de screening zijn er
verschillende belemmerende aspecten van een depressiescreening, al dan niet verkregen uit
verouderd onderzoek, vastgesteld. Sommigen van deze aspecten zijn vergelijkbaar met oorzaken
voor een ineffectieve behandeling: beiden worden beïnvloed door een tekort aan kennis en training
van professionals (Mitchell, Vaze & Rao, 2009; Pignone et al., 2002). Tevens kan tijdsdruk ertoe
leiden dat patiënten niet in staat zijn zich goed te kunnen uiten over hun klachten (Mitchell, Vaze &
Rao, 2009; Hutton & Gunn, 2007; Pignone et al, 2002; Pollock & Grime, 2002). Daarnaast kan een
uiteenlopend aantal vragen en klachten en een gecompliceerde samenstelling van klachten het
identificeren van een depressie belemmeren (Pignone et al., 2002).
Bovendien zijn over- en onderdiagnostiek mogelijk bij het gebruik van verschillende
screeningsinstrumenten. Door de jaren heen veranderen ziektebeelden en symptomen van ziekten.
Hierdoor moeten screeningsinstrumenten herzien worden, omdat ze anders kunnen verouderen. In
mei 2013 vond de vijfde herziening van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
[DSM] plaats (American Psychiatric Association, 2013). Deze diagnostische methode is geschikt voor
het screenen van depressieve stoornissen en werd gepubliceerd door de American Psychiatric
Association: het orgaan binnen de Amerikaanse gezondheidszorg die autoriteit heeft op het gebied
van psychiatrische diagnostiek. Er werd veel kritiek losgelaten op deze vijfde herziening (DSM-5):
critici duidden op gebrek aan empirisch bewijs, tegenstrijdige en verwarrende informatie en teveel
invloed van de psychofarmaceutische industrie op de ontwikkeling waardoor een positieve diagnose
te snel zou leiden naar onnodige voorschriften van medicijnen (Weel, 2014).
Er zijn ook positieve geluiden over de DSM-5. Voorstanders benadrukken dat de screeningsmethode
accurater is aangezien er een aantal dingen zijn veranderd bij de herziening (Hoek, 2013). Het
systeem uit de DSM4 wat met 5 verschillende assen werkte, waarbij op de assen aangegeven werd in
hoeverre een patiënt last had van bepaalde klachten, bleek te complex. Dit systeem werd daarom
niet in de DSM-5 verwerkt en werd vervangen door een eenvoudiger systeem. Daarnaast is er meer
aandacht voor transculturele verschillen dan in eerdere edities van de DSM. Tenslotte wordt zowel
een dimensionele benadering, waarbij psychiatrische problemen gedefinieerd worden op basis van
aanwezigheid en ernst van bepaalde symptomen, als een categoriale benadering gebruikt, waarbij
direct per ziekte gescreend wordt. Bij de herziening van een instrument verandert mogelijk de
accuraatheid van een instrument. Logischerwijs is de accuraatheid van een screeningsinstrument op
deze manier van invloed op de accuraatheid van depressiescreening in de eerstelijnszorg.

1.5.

Onderzoeksdoel en onderzoeksvragen

Het doel van deze studie is om inzicht te krijgen in de zorgkwaliteitsaspecten die volgens huisartsen
de accuraatheid van depressiescreening in de Nederlandse eerstelijnszorg beïnvloeden om de
accuraatheid van deze screening te kunnen verbeteren.
De onderzoeksvraag die centraal staat binnen deze thesis is: Welke zorgkwaliteitsaspecten
beïnvloeden volgens huisartsen een accurate depressie-screening in de Nederlandse eerstelijnszorg?
Om deze vraag te beantwoorden zijn vier deelvragen ontwikkeld. Het Donabedian model (1980)
werd gebruikt als startpunt voor dit onderzoek. De eerste deelvraag van dit onderzoek duidt op het
literatuuronderzoek naar de invloed van zorgkwaliteitsaspecten uit het Donabedian model (1980) op
depressiescreening in de Nederlandse eerste lijn. De andere drie vragen duiden op het testen van de
invloed van structuur-, proces- en resultaataspecten in de praktijk.
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1. Welke zorgkwaliteitsaspecten uit het model van Donabedian (1988) blijken vanuit de
literatuur invloed te hebben op accurate depressiescreening in de Nederlandse
eerstelijnszorg?
2. Welke structuuraspecten beïnvloeden volgens huisartsen een accurate depressiescreening
in de Nederlandse eerstelijnszorg?
3. Welke procesaspecten beïnvloeden volgens huisartsen een accurate depressiescreening in
de Nederlandse eerstelijnszorg?
4. Welke resultaataspecten beïnvloeden volgens huisartsen een accurate depressiescreening in
de eerstelijnszorg in Nederland volgens huisartsen?

1.6.

Wat voegt deze thesis toe?

Paragraaf 1.3. en 1.4. wijdden zich uit over de relevantie van onderzoek naar belemmerende
aspecten bij depressiescreening en de huidige kennis daarover. Deze thesis draagt op verschillende
manieren bij aan het debat over de belemmerende aspecten:


Breed onderzoek naar screening: Waar de meeste onderzoeken zich focussen op de
behandeling van depressie, focust dit onderzoek zich op depressiescreening in de
eerstelijnszorg. Dit is een onderzoeksgebied waarbij, in de meeste gevallen, alleen data is
verkregen over de invloed van specifieke aspecten zoals screeningsinstrumenten en niet over
het geheel aan aspecten. Dit onderzoek kijkt naar het geheel aan aspecten die van invloed
kunnen zijn op depressiescreening.



Iteratief proces met behulp van Donabedian model (1980) en pilotinterviews: Uit de
oriëntatie van deze thesis blijkt dat er hierbij voor het eerst gebruik wordt gemaakt van het
zorgkwaliteitsmodel van Donabedian (1988). Zorgkwaliteitsmodellen geven een weergave
van het totaalplaatje en zijn universeel toepasbaar waardoor het geheel van de zorg dus
bekeken kan worden (Harteloh, 2000). Het Donabedian model (1988) wordt gezien als een
‘meesterlijke synthese van alle klinische en sociale kennis’ (Lied & Kazandijan, 1999) en is het
meest bekende en gebruikte zorgkwaliteitsmodel (Visnjic, Velikovic & Jovic, 2012). Hierdoor
werd dit model als het meest geschikte model gezien voor deze thesis en wordt het gebruikt
als startpunt van het iteratieve proces. De bevindingen uit het model en van verschillende
pilotinterviews worden teruggekoppeld in de literatuur om zo een hypothese op te stellen
voor zorgkwaliteitsaspecten die van invloed zijn op depressiescreening. Het gebruik van dit
iteratieve proces combineert kennis uit de literatuur en de praktijk om de invloed van
zorgkwaliteitsaspecten te kunnen identificeren.



Nederlandse eerstelijnszorg: Tot nu toe komt het meeste onderzoek over belemmerende
aspecten bij depressiescreening voort uit Amerika (Maj, 2005; Cepoui et. al., 2007). Deze
thesis spitst zich toe op de Nederlandse eerstelijnszorg. De structuur van de Nederlandse
gezondheidszorg is anders dan die van andere landen, zeker met betrekking tot de
stelselwijziging in 2014 waardoor lichte psychische klachten eerder in de huisartsenpraktijk
worden aangepakt. Hierdoor is het mogelijk dat er meer en/of andere aspecten van belang
zijn voor een accurate depressiescreening.



Huisarts als onderzoekspopulatie: In dit onderzoek zijn Nederlandse huisartsen gekozen als
onderzoekspopulatie. Tot aan 2014 was de huisarts degene die in de eerste lijn de meeste
ervaring had met depressiescreening (Zorginstituut Nederland, 2016). Sinds de
stelselwijziging in 2014 neemt ook de POH-GGZ de screening af. Echter bestaat de functie
POH-GGZ pas sinds 2007, waardoor zij nog niet veel ervaring hebben met de screening
(Landelijke Vereniging POH-GGZ, 2014). Hierdoor is voor een onderzoekspopulatie van
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Nederlandse huisartsen gekozen, maar werd er in de interviews wel rekening gehouden met
het gebruik van de POH-GGZ. Het interviewen van zorgprofessionals uit de praktijk kan
bijdragen aan nieuwe informatie over onderwerpen welke nog niet zijn aangehaald in de
praktijk.

1.7.

Vooruitwijzing

In de volgende hoofdstukken van deze thesis zullen allereerst het theoretisch kader en de
methodologie verder worden uitgediept om een gefundeerde basis te creëren om de
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. In het theoretisch kader zullen verschillende definities
van gebruikte concepten en het zorgkwaliteitsmodel van Donabedian uitgelegd worden. In het
hoofdstuk over methodologie zal behandeld worden op welke manier het onderzoek is uitgevoerd en
waarom deze stappen van belang zijn. Vervolgens zullen de structuur-, proces- en resultaat aspecten
in het hoofdstuk operationalisering verder uitgewerkt worden door de toepassing van het
Donabedian model en pilotinterviews. Op basis van deze stappen zal een hypothese geformuleerd
worden, deze zal grafisch worden weergegeven in een boomstructuur. Vervolgens worden de
resultaten behandeld. Het voorlaatste hoofdstuk bevat de conclusie en de discussie. Tenslotte
worden er aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.
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2. Theoretisch kader
Om de zorgkwaliteitsaspecten die een rol spelen in het bereiken van accurate depressiescreening in
de Nederlandse eerstelijnszorg te kunnen onderzoeken, zullen eerst een aantal concepten en het
gebruikte theoretisch fundament moeten worden toegelicht. In de eerste paragraaf van dit
hoofdstuk worden de hoofdconcepten gedefinieerd en belangrijke begrippen uitgelegd. De tweede
paragraaf geeft een uitleg over de basis van het Donabedian model (1988) en de motivatie voor het
gebruik van dit model.

2.1

Concepten en definities

Bij deze thesis komen verschillende concepten en begrippen naar voren. De belangrijkste begrippen
en concepten zullen in deze paragraaf gedefinieerd en uitgelegd worden.
Het hoofdconcept zorgkwaliteitsaspecten is het belangrijkste concept binnen deze thesis. Het doel
van dit onderzoek is om achterhalen welke van deze aspecten depressiescreening in de
eerstelijnszorg beïnvloeden. Zorgkwaliteitsaspecten zijn aspecten van de kwaliteit van de zorg. Een
veel gehanteerde definitie van kwaliteit van zorg is: “de mate van overeenkomst tussen criteria van
goede zorg (wenselijke zorg) en de praktijk van die zorg (feitelijke zorg)” (Donabedian, 1980). Criteria
van wenselijke zorg worden samengesteld door patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en
zorgverzekeraars (Zorginstituut Nederland, 2016). Deze worden vastgelegd in kwaliteitstandaarden
en meetinstrumenten. Goedgekeurde kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten worden
vastgelegd in het Register van Zorginstituut Nederland, de centrale plek voor kwaliteit van zorg in
Nederland.
De zorgkwaliteitsaspecten binnen dit onderzoek zullen worden gecategoriseerd in structuur-, procesen resultaataspecten, volgens het Donabedian model. Dit zal verder worden toegelicht in paragraaf
2.2.
Ten tweede wordt het concept accurate depressiescreening behandeld. Dit concept bestaat uit twee
onderdelen: ‘accuraat’ en ‘depressiescreening’. Depressiescreening betreft het opsporen van
depressie. Een depressie wordt gedefinieerd als “een veelvoorkomende mentale stoornis,
gekarakteriseerd door droefheid, verlies van interesse of plezier, schuldgevoelens of lage
eigenwaarde, verstoord slaapritme en eetlust, vermoeidheid en lage concentratie” (WHO, 2016b).
Hierbij gaat het niet om één specifieke soort depressie, maar om depressie in het algemeen.
Thombs et. al. beschreef depressiescreening als “het gebruik van vragenlijsten omtrent de
symptomen van een depressie of een kleine set van vragen over depressie om een patiënt die nog
geen behandeling heeft gezocht voor depressie en bij wie de depressie nog niet is herkend door
zorgverleners, te identificeren” (2012). Echter wordt binnen dit onderzoek niet alleen het stellen van
de vragen of het gebruik van een screeningsinstrument meegenomen, maar wordt het gehele
consult waarin de screening plaatsvindt, welke soms nog voortgezet kan worden in een
vervolgafspraak, als depressiescreening gezien.
‘Accuraat’ wordt gedefinieerd als “zeer nauwkeurig, stipt, zorgvuldig, nauwgezet” en ‘accuraat
werken’ als “werken zonder fouten te maken” (Van Dale, 2016b).
Voor dit onderzoek is op basis van een combinatie van deze twee definities, een stipulatieve definitie
gecreëerd voor een ‘accurate depressiescreening’. Een accurate depressiescreening wordt binnen dit
onderzoek gedefinieerd als een “nauwkeurige en foutloze uitvoering van de opsporing naar een veel
voorkomende mentale stoornis, gekarakteriseerd door droefheid, verlies van interesse of plezier,
schuldgevoelens of lage eigenwaarde, verstoord slaapritme en eetlust, vermoeidheid en lage
concentratie tijdens het consult.”
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Daarnaast wordt het onderzoek toegespitst op de Nederlandse eerstelijnszorg. In Nederland betreft
de eerstelijnszorg de “zorg waar iedere burger in principe zelf zonder verwijzing naartoe kan gaan”
(Rijksoverheid, 2016a). Hieronder valt de zorg die de huisarts levert.
De depressiescreening in de Nederlandse eerstelijnszorg vindt plaats in de huisartsenpraktijk. Sinds
1 januari 2014 behandelt de huisarts lichte psychische klachten zelf, mogelijk in samenwerking met
een Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ), waarvoor de huisarts
extra subsidie krijgt van de overheid (Rijksoverheid, 2016b). De huisarts zelf blijft verantwoordelijk
voor de behandeling van de patiënt. De huisarts of POH-GGZ kan ook doorverwijzen naar een
zorgaanbieder binnen de basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ (Vektis, 2015). Mensen met een lichte
tot matige psychische aandoening krijgen zorg binnen de basis GGZ, waar ze gesprekken voeren met
een psycholoog of psychotherapeut. Zwaardere psychische problemen worden behandeld binnen de
gespecialiseerde GGZ. Deze mensen kunnen vaak opgenomen worden in een psychiatrische instelling
(GGZ-instelling). Echter wordt er steeds meer ambulante zorg geleverd: begeleiding door een
gespecialiseerde verpleegkundige in een polikliniek, waardoor patiënten hun zorg dichter bij huis
kunnen krijgen. Sinds 2014 worden E-health toepassingen ingezet ‘om psychische problemen op tijd
te herkennen, te voorkomen en om zelfmanagement van de patiënt te stimuleren’ (Rijksoverheid,
2016b). Via deze methode worden zelftesten aangeboden waarbij de patiënt zelf kan testen of hij of
zij een psychische stoornis heeft.
De Nederlandse huisarts is ook een belangrijk concept binnen dit onderzoek, aangezien dit de
onderzoekspopulatie is. Een huisarts wordt gedefinieerd als “een basisarts met een specialisatie als
huisarts die het eerste aanspreekpunt is voor mensen met problemen met hun gezondheid in de
ruimste zin” (Nictiz, 2013).

2.2. Het Donabedian Model
Binnen deze thesis wordt een zorgkwaliteitsmodel gebruikt om de aspecten van invloed op kwaliteit
van depressiescreening in de eerstelijnszorg te kunnen achterhalen. Hiervoor is het model van
Donabedian (1988) gekozen. Zoals in de introductie als werd beschreven, werd dit model gekozen
omdat het feitelijk het bekendste en meest gebruikt zorgkwaliteitsmodel is (Visnjic, Velikovic & Jovic,
2012) en werd beschreven als een “meesterlijke synthese van alle klinische en sociale kennis
verenigd in een model” (Lied & Kazandijan, 1999). Donabedian ontwikkelde een zo flexibel mogelijk
model zodat dit model goed toegepast zou kunnen worden op diverse vormen van zorg (Donabedian,
2003).
Het Donabedian model is opgebouwd uit structuur-, proces- en resultaataspecten. Structuuraspecten
betreffen de kenmerken van de omstandigheden waarin de zorg zich afspeelt bestaande uit
materiële en menselijke bronnen en de organisatorische structuur Donabedian 1988). Door andere
wetenschappers werd de structuur ook wel beschreven als ‘het fundament voor de kwaliteit van de
zorg’ (Aubèl, 2014). Voorbeelden van structuuraspecten zijn faciliteiten (materiële bron),
opleidingsniveau (menselijke bron) en de structuur van de gezondheidszorg (organisatorische
structuur) (Donabedian, 1988). Structuuraspecten zijn doorgaans gemakkelijk te meten of
observeren (Donabedian, 2003).
Procesaspecten duiden op de handelingen in de daadwerkelijke aangeboden en ontvangen zorg
(Donabedian, 1988). Dit betreft zowel de handelingen van de patiënt in het zoeken van hulp en het
handelen van de zorgverlener in het maken van een diagnose of het aanbieden van zorg
(Donabedian, 1988). Voorbeelden hiervan zijn het gedrag van een zorgverlener of de gebruikte
diagnostiek.
Tenslotte doelen de resultaataspecten op de uitkomst van de zorgverlening (Donabedian, 1988).
Donabedian beschrijft dit als de uitkomst voor de gezondheidsstatus van patiënten en populaties,
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maar ook de vooruitgang in kennis en veranderingen in gedrag van patiënten. Hierin wordt ook de
tevredenheid van de zorgverlener en de (kosten)-effectiviteit van de behandeling meegenomen.
Figuur 1 laat een overzicht van structuur-, proces- en resultaataspecten zien door Sesink, De Jong,
Kerstens & Vermeulen (2009).

Figuur 1. Zorgmodel van Donabedian (Sesink, De Jong, Kerstens & Vermeulen, 2009).

Over het algemeen wordt het Donabedian model toegepast door te kijken op welke manier de
structuur- en procesaspecten het onderzochte resultaat beïnvloeden (McQuestion, 2006).
Donabedian (1988) benadrukte dan ook dat de genoemde aspecten niet los van elkaar gezien kunnen
worden: zij staan in een lineair verband met elkaar. “De kwaliteit van zorg kan alleen vastgesteld
worden wanneer een goede structuur de kans op een goed proces vergroot, en een goed proces de
kans op een goede uitkomst vergroot.” De kennis die een zorgverlener opbouwt tijdens zijn opleiding
kan bijvoorbeeld zijn handelingen tijdens het consult beïnvloeden, wat weer invloed kan hebben op
de kwaliteit van de behandeling. De drie categorieën kunnen dus niet los worden gezien van elkaar,
maar staan met elkaar in een lineair verband.
In deze thesis is er echter voor gekozen om het lineaire verband niet te betrekken in het onderzoek.
Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste spitst het onderzoek zich toe op de samenstelling van de
zorgkwaliteitsaspecten: er wordt onderzocht welke zorgkwaliteitsaspecten invloed hebben op de
accuraatheid van de screening. Het gaat daarbij niet om de manier waarop de aspecten invloed
hebben, maar puur om welke aspecten relevant zijn voor de accuraatheid. Hierdoor is het minder
relevant of de aspecten invloed op elkaar hebben of zelft in een lineair verband met elkaar staan.
Ten tweede maakt het gebruik van een lineaire verband het onderzoek complexer. Wanneer bij het
grote aantal aspecten vanuit het Donabedian model ook gekeken moet worden naar de lineaire
invloed die zij op elkaar hebben, is er een langere periode nodig om het onderzoek uit te voeren.
Echter ontbrak deze mogelijkheid en is, mede om deze reden, gekozen om het lineaire verband niet
te betrekken in het onderzoek.
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3. Methodische verantwoording
Binnen het onderzoek van deze thesis wordt onderzocht welke zorgkwaliteitsaspecten invloed
hebben op de accuraatheid van depressiescreening in de Nederlandse eerstelijnszorg. Deze
hoofdvraag is opgedeeld in drie deelvragen gefocust op de structuur-, proces- en resultaataspecten
die accuraatheid van depressiescreening beïnvloeden. Om deze vragen te kunnen beantwoorden,
werd een proces van 6 stappen uitgevoerd (Figuur 2).
Welke zorgkwaliteitsaspecten beïnvloeden een accurate depressiescreening in de Nederlandse eerstelijnszorg volgens huisartsen?

Deelvragen
1. Welke zorgkwaliteitsaspecten uit het model van Donabedian (1988) blijken vanuit de literatuur invloed te hebben op accurate
depressiescreening in de Nederlandse eerstelijnszorg?
2. Welke structuuraspecten beïnvloeden een accurate depressiescreening in de Nederlandse eerstelijnszorg volgens huisartsen?
3. Welke procesaspecten beïnvloeden een accurate depressiescreening in de Nederlandse eerstelijnszorg volgens huisartsen?
4. Welke resultaataspecten beïnvloeden een accurate depressiescreening in de Nederlandse eerstelijnszorg volgens huisartsen?

1.

Operationalisering: Stap 1 - Toepassing van zorgkwaliteitsaspecten van het Donabedian model

2.

Operationalisering: Stap 2 - Pilotinterview 1

Ondersteuning vanuit
de literatuur

3.

Operationalisering: Stap 3 - Pilotinterview 2

Ondersteuning vanuit
de literatuur

4.

Operationalisering: Stap 4 - Hypothese stellen

Ondersteuning vanuit
de literatuur

5.

Dataverzameling: Diepte-interviews

6.

Data-analyse

3.

Benadering
van huisartsen voor
deelname

Beantwoorden deelvragen
Beantwoorden hoofdvraag
Figuur 2. Het beantwoorden van de hoofdvraag in een methode van 6 stappen

Dit onderzoek werd opgezet met een deductieve insteek: het werd opgebouwd vanuit een model:
het zorgkwaliteitsmodel van Donabedian model (1988). De drie categorieën zorgkwaliteitsaspecten
uit het Donabedian model werden toegepast op accurate depressiescreening in de Nederlandse
eerstelijnszorg (stap 1 in Figuur 2). Bij de toepassing van dit model werd in de literatuur gezocht naar
de aspecten uit het originele model. Hieruit bleek dat sommige van deze aspecten invloed hadden op
de accuraatheid van depressiescreening. Vervolgens werd de invloed van deze aspecten getest in een
pilotinterview (stap 2 in Figuur 2). Dit pilotinterview werd uitgevoerd om te kijken of er volgens de
huisartsen nog andere zorgkwaliteitsaspecten waren die invloed hebben op de accuraatheid van
depressiescreening. Hieruit kwamen weer nieuwe zorgkwaliteitsaspecten. De aspecten werden per
pilotinterview teruggekoppeld door middel van literatuur. Het totaal aan aspecten verkregen uit de
toepassing van het Donabedian model en het eerste pilotinterview werd verwerkt in een vragenlijst
voor een tweede pilotinterview (stap 3 in Figuur 2). Er werd een tweede pilotinterview uitgevoerd
om te kijken of het beeld vanuit de eerste pilot en de toepassing van het model klopte. De vragen
waren meer gericht op de desbetreffende aspecten en op de manier waarop zij invloed hadden. De
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resultaten van dit interview werden weer teruggekoppeld door middel van literatuur. Uiteindelijk
werd er een hypothese opgesteld op basis van de toepassing van het Donabedian model, de
pilotinterviews en de ondersteunende literatuur (stap 4 in Figuur 2). Deze hypothese vormde de
basis voor de interviewvragen van de diepte-interviews, waarmee de hypothese getest werd (stap 5
in Figuur 2). De interviews werden getranscribeerd en deductief gecodeerd, zo werden
overeenkomsten en verschillen met betrekking tot de zorgkwaliteitsaspecten geanalyseerd (stap 5 in
Figuur 2). De analyse werd gerapporteerd in de tabellen, deze werden toegelicht bij het hoofdstuk
Resultaten. Tenslotte konden zo de deelvragen en de hoofdvraag beantwoord worden.
Zoals al eerder genoemd is de operationalisering is dit onderzoek een iteratief proces waarbij de
empirische resultaten telkens werden teruggekoppeld naar de literatuur en zo weer opnieuw in een
pilotinterview werden onderzocht. Bij de eerste drie stappen van de operationalisering (stap 1 tot en
met 3 in Figuur 2) werd dus gebruikt gemaakt van literatuur. In Figuur 2 is dit weergegeven met het
lichtgroene blokje
In paragraaf 3.1. van dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de benadering van de huisartsen werd
uitgevoerd. De paragrafen 3.2. tot en met 3.7. lichten de uitvoering van de stappen 1 tot en met 6 uit
Figuur 2 toe. In stap 1 tot en met 6 werd gebruik gemaakt van literatuur, de paragrafen over deze
stappen zullen daarom ook toelichten hoe hier de literatuur werd gebruikt. De motivatie voor het
gebruik van wetenschappelijke tijdschriften en overige bronnen, zoekcriteria en zoektermen wordt
toegelicht in paragraaf 3.8.

3.1. Benadering huisartsen
Verschillende huisartsen in de regio Zevenaar, Arnhem, Nijmegen en Wageningen zijn benaderd door
middel van mails met de vraag of zij openstonden voor deelname aan interviews (Bijlage A). In totaal
werden 5 individuele huisartsen, 10 huisartsenpraktijken met meerdere huisartsen en 4
huisartsenorganisaties benaderd. Vier huisartsen stemden in met hun deelname. Echter kon één van
de interviews niet meer op tijd gerealiseerd worden. Uiteindelijk is er via contact met één al
deelnemende huisarts een vierde deelnemer gevonden.
De uiteindelijke steekproef bestond uit vier huisartsen met de volgende kenmerken:
- Huisarts 1: Vrouwelijke huisarts, werkzaam in de regio Nijmegen, leeftijd van 42 jaar.
- Huisarts 2: Mannelijke huisarts, werkzaam in de regio Zevenaar, leeftijd van 46 jaar.
- Huisarts 3: Mannelijke huisarts, werkzaam in de regio Zevenaar, leeftijd van 62 jaar.
- Huisarts 4: Vrouwelijke huisarts, werkzaam in de regio Zevenaar, leeftijd van 44 jaar.
Twee van de vier huisartsen namen deel aan een pilotinterview. Alle vier de huisartsen namen deel
aan de diepte-interviews.

3.2. Operationalisering: toepassing van het Donabedian model (1988)
Na het opstellen van de onderzoeksvragen werd het Donabedian model geanalyseerd aan de hand
van deelvraag 1. Het model gaf een duidelijke structuur aan het onderzoek waardoor het makkelijker
was een overzicht te krijgen van de verschillende aspecten. Voorbeelden van de vanuit Donabedian
aangedragen structuur-, proces- en resultaataspecten zijn zichtbaar in Figuur 1 (Sesink, De Jong,
Kerstens & Vermeulen, 2009). Deze voorbeelden werden toegepast op depressiescreening in de
Nederlandse eerstelijnszorg. In de literatuur werd gezocht naar het verband van deze aspecten met
de accuraatheid van depressiescreening. Dit hield in dat er werd gekeken of de invloed van deze
aspecten al in eerdere onderzoeken naar voren kwam. Op basis van de desbetreffende literatuur
werden aspecten uitgekozen om op te nemen in de opzet van het eerste pilotinterview (Bijlag B). De
meegenomen aspecten kregen een andere naam: deze werd meer toegespitst op de accuraatheid
van depressiescreening.
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3.3. Operationalisering: Pilotinterview 1
Er werd gekozen om pilotinterviews af te nemen met huisartsen om te kijken welke aspecten
volgens huisartsen, naast de geselecteerde aspecten uit het model van Donabedian (1988), invloed
hebben op de accuraatheid van depressiescreening in de Nederlandse eerstelijnszorg.
Het eerste pilotinterview werd afgenomen op zondag 22 mei 2016 om 09.00 uur via Skype in het
Nederlands. Huisarts 1 was de respondent van dit eerste pilotinterview. Voorafgaand aan het
interview werd door de huisartsen ingestemd met het anoniem gebruik van de gegeven informatie
en het maken van een audio-opname. Het interview duurde 45 minuten.
De vragenlijst die voor dit eerste pilotinterview werd opgesteld had een open karakter (Bijlage B).
Tijdens het interview werd eerst aan de respondent uitgelegd wat structuur-, proces- en
resultaataspecten inhielden. Vervolgens werd er gevraagd welke structuur-, proces- en
resultaataspecten er volgens de huisarts invloed hadden op accurate depressiescreening in de
eerstelijnszorg. Op deze manier kon de huisarts eerst haar verhaal doen, zonder dat er richting aan
haar antwoorden werd gegeven door bepaalde aspecten al in de vraag te noemen. Tenslotte
geselecteerd werden bij de toepassing van het Donabedian model, om te kijken of deze aspecten
volgens de huisarts ook van invloed waren.
Er werd een verslag geschreven van dit interview waarbij de antwoorden van de huisartsen werden
gecodeerd (Bijlage C). Daarbij werd gewerkt met codes voor vier soorten informatie:
A) Informatie over aspecten die hun oorsprong hebben in het Donabedian model
B) Informatie over nieuwe aspecten
C) Informatie over aspecten die in relatie staan tot de behandeling
D) Onderdelen en/of vragen waar niet over gesproken werd door de huisarts die wel waren
opgenomen in de opzet van het interview
Na het coderen werden de vier soorten verkregen informatie op verschillende manieren verwerkt:
A) De informatie over de aspecten die hun oorsprong hebben in het Donabedian model
bevestigde dat deze aspecten volgens huisartsen een rol kunnen spelen in de accuraatheid in
de Nederlandse eerstelijnszorg. Hierdoor werden de aspecten waar deze informatie over
ging meegenomen in de opzet van het tweede pilotinterview.
B) De informatie over nieuwe aspecten werd onderzocht in de literatuur en gerapporteerd in
paragraaf 4.2.Dit werd gedaan om te kijken of er meer informatie was over de manier
waarop de aspecten invloed hadden of om de formulering van het aspect te verhelderen.
Vervolgens werd het aspect meegenomen in de opzet van het tweede pilotinterview. Ook
wanneer een aspect niet terugkwam in de literatuur, werd het opgenomen in de opzet van
het tweede pilotinterview. Immers kan het zo zijn dat dit aspect nog niet onderzocht is in de
literatuur maar wel daadwerkelijk van invloed is op de accuraatheid van depressiescreening.
C) Met de informatie die in relatie stond met de behandeling werd niets gedaan. Dit betrof
vooral informatie die de huisarts zelf wilde melden over de behandeling. Deze informatie had
verder geen relatie met de screening, waardoor is bepaald dat dit verder niet relevant zou
zijn voor het onderzoek.
D) De onderdelen en/of vragen waar niet over gesproken werd door de huisarts betroffen
vooral vragen over de details of de manier waarop aspecten belangrijk waren. Deze details
staan niet in relatie tot de onderzoeksvragen van dit onderzoek, waardoor is besloten verder
niets met deze informatie te doen.

3.4. Operationalisering: Pilotinterview 2
Het tweede pilotinterview, welke bij huisarts 3 werd afgenomen, vond plaats op 07-06-2016. Het
interview vond plaats in de huisartsenpraktijk van deze huisarts. Voorafgaand aan het interview werd
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door de huisartsen ingestemd met het anoniem gebruik van de gegeven informatie en het maken
van een audio-opname. Het interview duurde 60 minuten.
Net als het eerste interview begon de vragenlijst van dit tweede interview met een uitleg over de
structuur-, proces- en resultaataspecten en werden er vervolgens open vragen gesteld over deze
aspecten (Bijlage D). Echter werden na het beantwoorden van deze vragen, nieuwe vragen gesteld
over een groter aantal aspecten. Dit betroffen namelijk de aspecten uit de opzet van het eerste
pilotinterview en de nieuwe aspecten die daaruit voort kwamen. Tevens waren deze vragen veel
gerichter en meer toegespitst op de manier waarop die aspecten de accuraatheid van
depressiescreening in de Nederlandse eerstelijnszorg beïnvloeden aangezien er meer kennis was
verworven over de manier waarop aspecten invloed kunnen hebben.
Een verslag van dit interview is toegevoegd aan de bijlagen (Bijlage E). Daarbij werden dezelfde codes
gebruikt als bij het coderen van het eerste pilotinterview (zie paragraaf 4.2.), maar werden er ook
codes toegevoegd. Hierdoor bestond de informatie die werd gecodeerd uit:
A) Informatie over aspecten die hun oorsprong hebben in het Donabedian model
B) Informatie over nieuwe aspecten
C) Informatie over aspecten die meer in relatie staan tot de behandeling
D) Onderwerpen waar niet over gesproken werd door de huisarts die wel waren opgenomen in
de opzet van het interview
E) Informatie die aansluit bij informatie van huisarts 1 tijdens pilotinterview 1
F) Informatie over aspecten die niet of minder van belang zijn volgens huisarts 3
Ook bij dit tweede pilotinterview werd de verkregen informatie op verschillende manieren verwerkt.
A) De informatie over de aspecten die hun oorsprong hebben in het Donabedian model
bevestigde dat deze aspecten volgens huisartsen een rol kunnen spelen in de accuraatheid in
de Nederlandse eerstelijnszorg. Hierdoor werden de aspecten waar deze informatie over
ging meegenomen bij het opstellen van de hypothese.
B) De informatie over nieuwe aspecten werd onderzocht in de literatuur. Dit werd gedaan om
te kijken of er meer informatie was over de manier waarop de aspecten invloed hadden of
om de formulering van het aspect te verhelderen. Vervolgens werd het aspect meegenomen
in de opzet van het tweede pilotinterview. Ook wanneer een aspect niet terugkwam in de
literatuur, werd het opgenomen in de opzet van het tweede pilotinterview. Immers kan het
zo zijn dat dit aspect nog niet onderzocht is in de literatuur maar wel daadwerkelijk van
invloed is op de accuraatheid van depressiescreening.
C) Met de informatie die in relatie stond met de behandeling werd, net als in het eerste
pilotinterview, niets gedaan.
D) De onderdelen en/of vragen waar niet over gesproken werd door de huisarts betroffen net
als in het eerste pilotinterview vooral vragen over de details of de manier waarop aspecten
belangrijk waren. Deze details staan niet in relatie tot de onderzoeksvragen van dit
onderzoek, waardoor is besloten verder niets met deze informatie te doen.
G) Informatie die aansloot bij informatie van huisarts 1 tijdens pilotinterview 1 zorgde voor
meer bevestiging over de nieuwe ingesloten aspecten. Deze interpretatie werd meegenomen
bij het stellen van de hypothese.
H) Informatie over aspecten die niet of minder van belang waren voor huisarts 3 zorgden juist
voor minder bevestiging over de invloed van aspecten. Op basis van deze informatie werd
nogmaals gezocht naar ondersteunende literatuur over deze aspecten. Op basis van een
vergelijking tussen de oude literatuur, de uitspraken van huisarts 3 en de nieuwe literatuur
werd gekeken of de aspecten meegenomen moesten worden in de hypothese.
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3.5. Operationalisering: Hypothese stellen
Bij het stellen van de hypothese werd de verworven informatie in stap 2 tot en met 4 van de
methode (Figuur 1) met elkaar gecombineerd. Op basis van de gecombineerde informatie werd een
hypothese opgesteld.
Deze hypothese werd grafisch weergegeven in een boomstructuur om een overzichtelijke weergave
te bieden van het grote aantal aspecten. In de boomstructuur werd weergegeven welke structuur-,
proces- en resultaataspecten naar verwachting invloed hebben op accurate depressiescreening in de
Nederlandse eerste lijn volgens huisartsen. In deze boomstructuur werden vier niveaus aangebracht.
In het eerste niveau bevindt zich het hoofdbegrip: zorgkwaliteitsaspecten. Daaronder, in niveau 2,
vallen de categorieën structuur-, proces- en resultaataspecten. Onder niveau 3 worden per categorie
(bijvoorbeeld de categorie structuuraspecten) de geselecteerde aspecten gepresenteerd: dit zijn de
aspecten die vanuit de drie vorige stappen van de operationalisering (stap 2 tot en met stap 4) zijn
geselecteerd. Sommige aspecten werden op basis van de ondersteunende literatuur verder
uitgewerkt in deelaspecten, omdat uit de eerste drie stappen van de operationalisering bleek dat
verschillende onderdelen van dit aspect invloed hadden op screening. Deze deelaspecten werden
weergegeven onder niveau 4.

3.6. Dataverzameling: Diepte-interviews
Op basis van de aspecten die ingesloten werden in de hypothese, werd een definitieve vragenlijst
opgesteld voor de diepte-interviews (Bijlage F). Deze diepte-interviews werden afgenomen om de
opgestelde hypothese te testen. In vergelijking met de vragenlijst van het tweede pilotinterview, was
deze vragenlijst veel gedetailleerder en gingen de vragen nog dieper in op de manier waarop de
aspecten invloed hebben op de accuraatheid van depressiescreening. Dit werd gedaan omdat ernaar
werd gestreefd om zo duidelijk mogelijk te kunnen achterhalen waarom een aspect volgens een
huisarts wel of geen invloed heeft op de accuraatheid van depressiescreening. De diepte-interviews
werden bij vier huisartsen afgenomen. Het verloop van deze interviews wordt beschreven in
hoofdstuk 5.

3.7. Data-analyse
Alle vier de audio-opnames van de diepte-interviews werden uitgetypt tot letterlijke transcripten, de
data van het onderzoek, zodat de meest gedetailleerde informatie vastgelegd kon worden.
Vervolgens werden deze transcripten gecodeerd. Door de transcripten te coderen kon inzicht
geboden worden in de overeenkomsten, verschillen en mogelijke patronen die er te ontdekken
waren in de informatie uit de interviews. De coderingsmethode wordt uitgebreid toegelicht in
paragraaf 5.1.
Per deelvraag is een rapportage van het materiaal uitgewerkt in een tabel, deze werden
weergegeven in hoofdstuk 5 waarbij ook een interpretatie werd gegeven. Op basis van deze
interpretatie konden de deelvragen en vervolgens de hoofdvraag beantwoord worden.

3.8. Gebruik van literatuur
Zoals eerder genoemd is bij stap 1 tot en met 3 gebruik gemaakt van literatuur. De manier waarop
hier gebruik van werd gemaakt werd toegelicht in de desbetreffende paragrafen. Er werd
procesmatig, na aanleiding van verkregen informatie uit de toepassing van het Donabedian model of
de afname van een pilotinterview, gezocht naar literatuur.
In deze paragraaf zal toegelicht worden welke wetenschappelijke tijdschriften, websites van
onderzoeksinstituten, zoekcriteria en zoektermen er werden gebruikt. Er werd voornamelijk gebruik
gemaakt van drie wetenschappelijke tijdschriften gerelateerd aan geneeskunde en de kwaliteit van
eerstelijnszorg. Dit waren de volgende tijdschriften:
 Journal of General Medicine
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Huisarts en Wetenschap
Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde

Binnen dit onderzoek werden zowel Nederlandse als Engelse termen gebruikt. Naast het zoeken in
deze tijdschriften werd de sneeuwbalmethode gebruikt om andere waardevolle artikelen te
verzamelen. Tevens werd er op websites van onderzoeksinstituten uit de Nederlandse
gezondheidszorg gezocht naar belangrijke documenten voor wetten, regels en afspraken. Dit
betroffen de instituten:
 NIVEL
 Nictiz
 Nederlandse Zorgautoriteit
3.8.1. Algemene zoektermen eerstelijnszorg en depressiescreening
Bij iedere deelvraag zijn dezelfde termen gebruikt voor de relatie van de aspecten met de
eerstelijnszorg en depressiescreening. Nederlandse termen die gebruikt zijn voor het concept
eerstelijnszorg waren: ‘eerstelijnszorg’, ‘eerste lijn’, ‘huisarts’, ‘praktijk ondersteunde huisarts GGZ’
en ‘POH-GGZ’. Engelse termen die hiervoor gebruikt zijn, waren: ‘primary care’, ‘primary mental
care’, ‘general practitioner’ en ‘GP’.
Nederlandse termen die gebruikt zijn voor het concept depressiescreening waren:
‘depressiescreening’, ‘diagnose depressie’, ‘diagnosticeren van depressie’, ‘vaststelling van depressie’
en ‘diagnostiek depressie’. Engelse termen die hiervoor gebruikt zijn, waren: ‘diagnosing depression’,
‘screening depression’, ‘depression diagnosis’en ‘determination of depression’.
3.8.2. Zoektermen structuur-, proces- en resultaataspecten
Zoals al eerder toegelicht werd het literatuuronderzoek procesmatig uitgevoerd. De aanleiding voor
het betrekken van een nieuw aspect kon zowel de toepassing van het Donabedian model als een van
de pilotinterviews zijn. In Tabel 1 is weergegeven welke zoektermen werden gebruikt voor welke
aspecten. In de legenda kan worden teruggevonden wat de aanleiding was voor het gebruik van een
zoekterm. In eerste instantie werd er gebruik gemaakt van de letterlijke term, vervolgens stuitte men
tijdens het onderzoek vaak op een synoniem of vergelijkbare term welke sindsdien dan ook
meegenomen werd als zoekterm.
Categorie aspecten

Zoektermen Nederlands

Zoektermen Engels

Structuuraspecten

Kennis zorgverlener: ‘kennis huisarts’, ‘kennis
depressie’, ‘kennis mentale gezondheid’,
‘kennis POH’, ‘kennis praktijk ondersteunend
hulpverlener’, ‘opleiding huisarts’, ‘opleiding
POH’, ‘achtergrond POH’, ‘nascholing huisarts’,
‘nascholing POH-GGZ’

Quality of health care professional: ‘knowledge
GP’, ‘knowledge general practitioner’,
‘‘knowledge depression’, ‘knowledge mental
health’, ‘education GP’, ‘education general
practitioner’, ‘education medicine’, ‘CVT’,
‘continuing education’.

Omgeving afname : ‘spreekkamer’,
‘wachtkamer’, ‘sfeer’, ‘huisartsenpraktijk’,
‘omgeving spreekkamer’, ‘omgeving
wachtkamer’, sfeer huisartsenpraktijk’, ‘sfeer
wachtkamer’, ‘sfeer spreekkamer’, ‘omgeving
huisartsenpraktijk’, ‘omgeving.

Environment: ‘environment consulting room’,
‘environment waiting room’, ‘environment
general practice”, ‘atmosphere consulting
room’, ‘atmosphere waiting room’,
‘atmosphere general practice’, ‘general
practice’, ‘waiting room’, ‘consulting room,
‘atmosphere’, ‘environment’.

Budget POH-GGZ: ‘budget’, ‘budget POH-GGZ’,
‘kostenregeling POH-GGZ’.
Tijd voor consult:‘consulttijd’, ‘duur van

Budget POH-GGZ: specifiek voor Nederlandse
gezondheidszorg.
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consult’, ‘limiet klachten’, ‘klachtenlimiet’,
‘enkele klacht’, ‘enkel probleem’, ‘meerdere
klachten’, ‘meerdere problemen’.
Relatie zorgverlener-patiënt: ‘arts-patiënt
relatie’, ‘relatie arts-patiënt’, ‘band artspatiënt’ .
Samenwerking zorgverleners: ‘aanwezigheid
POH-GGZ’, ‘aanwezigheid praktijk
ondersteunend hulpverlener GGZ’,
‘inschakeling POH-GGZ’, ‘collaborative care’,
‘samenwerkingszorg’, ‘samenwerking eerste en
tweede lijn’.

Procesaspecten

Structuur eerste en tweedelijnszorg:
‘depressiescreening eerste lijn’, ‘depressie
eerstelijnszorg’, ‘depressie tweedelijnszorg’,
‘depressiescreening tweede lijn’.
Gedrag van de zorgverlener: ‘eigenschappen
zorgverlener’, ‘houding zorgverlener’ ‘interesse
huisarts’, ‘interesse POH’, ‘affiniteit’,
‘compassie’, ‘begrip’, ‘mentaliteit’, ‘karakter’,
‘eigenschappen’
Screeningsmethode: ‘voorgeschiedenis
patiënt’, ‘sociale netwerk patiënt’,
‘risicogroep’, ‘diagnostiek’, ‘symptomen’,
‘gebruik andere medicijnen’, ‘DSM5’, ‘NHGStandaard Depressie’, ‘Beck Depression
Inventory II’, ‘Vier Dimensionele Klachtenlijst’,
‘4DKL’, ‘PHQ-9’, ‘Depressieherkenningsschaal’,
‘DHS’, ‘Interventie Studie Eerste Lijn’, ‘INSTEL’,
‘screeningsmethoden’, ‘screeningsinstrumenten’, ‘NHG-standaard’, Gebruik NHGstandaard’
Opbouw consult: ‘opbouw gesprek’, ‘opbouw
consult’, ‘opbouw screening’,
‘gespreksopbouw’

Resultaataspecten

Legenda

E-health: ‘E-health’, ‘gebruik E-health’,
‘zelftest’, ‘E-health screeningsinstrument’, ‘Ehealth screeningsmethode’, ‘online consult’, ‘Econsult’
Accuraatheid screening: ‘accuraatheid
screening’, ‘accurate screening’, ‘correcte
screening’, ‘correct resultaat’, ‘voorkomen
fouten’, ‘voorkomen onderdiagnose’,
‘voorkomen overdiagnose’, ‘overdiagnose’,
‘voorkomen overdiagnose’

Time of consult: ‘limit of complaints’, ‘limit of
problems’, ‘time of consultation’, ‘duration of
consultation’, ‘time limitation’, ‘duration of
time’, ‘lack of time’.
Relationship health care professional and
patient: ‘relationship doctor and patient’,
‘doctor-patient relationship’, ‘doctor-patient
relation’.
Collaboration health care professionals:
‘collaborative care’, ‘collaborative care primary
and secondary care’.
Structuur eerste en tweedelijnszorg: specifiek
voor Nederlandse gezondheidszorg.

Behaviour of the health care professional:
‘characteristics health care professional’,
‘attitude health care professional’, ‘interest
GP’, ‘interest social worker’, ‘affinity’,
‘compassion’, ‘understanding’, ‘mentality’,
‘characteristics’.
Methods of screening: ‘history patient’, ‘social
network patient’, ‘risk group’, ‘diagnostics’,
‘symptoms’, ‘use of other medicines’, ‘DSM5’,
‘Beck Depression Inventory II’, ‘PHQ-9’,
‘screening methods’, ‘screening instruments’,
‘screening tools’.
Structure consult: ‘structure conversation’,
‘structure consult’, ‘structure screening’.
E-health: ‘E-health’, ‘use of E-health’, ‘selftest’,
‘E-health tool screening’, ‘E-health screening
methods’. ‘E-health screening instruments’.

Accuracy of screening: ‘accuracy of screening’,
‘accurate screening’, ‘correct screening’,
‘correct result’, ‘prevent mistakes’, ‘prevent
underdiagnose’, ‘overdiagnose’, ‘prevent
overdiagnose’

Rood = zoekterm na aanleiding van de toepassing van Donabedian model
Groen = zoekterm na aanleiding van pilotinterview 1
Blauw = zoekterm na aanleiding van pilotinterview 2

Tabel 1. Schema met zoektermen voor de structuur-, proces- en resultaataspecten en de aanleiding daarvan.
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4.

Operationalisering

In het vorige hoofdstuk werd de methode van deze thesis toegelicht. In dit hoofdstuk worden de
eerste vier stappen van de uitvoering van deze methode weergegeven: de toepassing van het
Donabedian model (1988) tot en met het stellen van de hypothese.

4.1.

Toepassing van het Donabedian model (1988)

In paragraaf 2.2. werd de basis van het Donabedian model en de motivatie voor het gebruik van dit
model toegelicht. In Figuur 1 zijn verschillende aspecten van structuur, proces en resultaat
weergegeven. In de literatuur werd gezocht naar de invloed van deze aspecten op de accuraatheid
van depressiescreening om de eerste deelvraag, met betrekking tot de relevante aspecten volgens
Donabedian (1988) vanuit de literatuur, te kunnen beantwoorden. De aspecten die als relevant
werden gezien vanuit de literatuur werden opgenomen in het pilotinterview. Dit zijn de aspecten die
dikgedrukt zijn weergegeven in de tekst.
4.1.1. Toepassing van structuuraspecten op basis van het Donabedian model (1988)
Structuuraspecten betreffen de kenmerken van de omstandigheden waarin de zorg zich afspeelt
bestaande uit materiële en menselijke bronnen en de organisatorische structuur (Donabedian 1988).
Figuur 1 (weergegeven in paragraaf 2.2.) toont de structuuraspecten: opleidingsniveau,
personeelsinzet, aantal personeelsleden, organisatiestructuur en budget. Aan de hand van deze
voorbeelden is er gezocht in de literatuur toegespitst op een accurate depressiescreening.
Toepassing van het structuuraspect ‘opleidingsniveau’
Zoals in de introductie al werd aangegeven zijn enkele aspecten van invloed op de accuraatheid van
depressiescreening al bekend. Hieronder valt ook het tekort aan kennis en training van professionals
(Mitchell, Vaze & Rao, 2009; Pignone et al., 2002). De klachten van een depressie kunnen soms op
complexe wijze gepresenteerd worden (Cepoiu et al., 2007). Dit komt niet alleen doordat er diverse
symptomen en samenstellingen van klachten zijn die een depressie kunnen aangeven, maar ook
doordat patiënten eerder over fysieke dan over emotionele klachten vertellen waardoor er minder
snel aan een depressie wordt gedacht (O’Connor, Rosewarne & Bruce, 2001; Wittchen, Lieb,
Wunderlicht & Schuster, 1999). Dit laatste verschijnsel wordt ook wel somatisering genoemd.
Tenslotte kan het ook gewoon zijn dat een zorgverlener een tekort heeft aan kennis over de
symptomen van een depressie of teveel bezig is met het diagnosticeren van een andere ziekte
(Schulberg & McClelland, 1987). Wegens de tekorten van kennis bij de zorgverlener, de complexiteit
van de samenstelling van klachten en somatisering wordt er daarom aangedrongen op het belang
van goed onderwijs voor zorgverleners om een accurate depressiescreening te kunnen afnemen (Rix
et al., 1999).
In Nederland wordt in de eerste lijn de depressiescreening door de huisarts of de POH-GGZ. Het
opleidingsniveau voor de huisarts betreft de universitaire basisopleiding Geneeskunde met
vervolgens de specialisatie Huisartsengeneeskunde. In elke opleiding tot huisarts worden dezelfde
onderdelen behandeld, overal komt dus depressiescreening aan bod (Stichting Quality Assurance
Netherlands Universities, 2004). Echter kan de mate waarin er aandacht wordt besteed aan een
bepaald onderdeel, en dus ook aan depressiescreening, verschillen. Op die manier kan de ene
huisarts dus meer kennis ontwikkelen over een depressiescreening dan de ander, en is de opleiding
van de huisarts dus van invloed op depressiescreening.
De opleiding van de POH-GGZ is relatief jong en kan aan verschillende instellingen worden gevolgd
(Menzis, 2014). Deze opleiding mag worden gevolgd wanneer een aankomend POH-GGZ een
achtergrond heeft in de opleiding voor Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, Maatschappelijk Werk
en Dienstverlening, HBO Psychologie, B-verpleegkunde met minimaal 2 jaar werkervaring,
Gezondheidskunde (Master of Science), Basispsycholoog, HBO Verpleegkunde (Bachelor of Nursing)
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of Sociaal Pedadgogische Hulpverlening (Bachelor Social Work) (Menzis, 2014). Omdat deze
achtergrond kan verschillen, is het mogelijk dat éne POH-GGZ meer ervaring heeft met psychische
klachten, of zelfs depressie, dan de ander, en is de opleiding van de POH-GGZ dus van invloed op
depressiescreening.
Op basis van deze literatuur zijn de onderwerpen opleiding huisarts en opleiding POH-GGZ
meegenomen in de opzet van het eerste pilotinterview (Bijlage B).
Toepassing van de structuuraspecten ‘personeelsinzet’ en ‘aantal personeelsleden’
In de literatuur werd gezocht naar de personeelsinzet en het aantal personeelsleden die worden
gebruikt om depressie te screenen in de eerste lijn. Zoals al een aantal keer eerder benoemd wordt
in de eerste lijn op depressie gescreend door de huisarts en de praktijkondersteuner GGZ. De functie
POH-GGZ is in 2007 ontstaan en was nodig om de toenemende vraag naar hulp bij psychische en
psychosociale problemen en de stijging van kosten van relatief duurdere tweede lijn op te vangen
(Landelijke Vereniging POH-GGZ, 2014). De POH-GGZ werkt binnen de huisartsenpraktijk onder de
verantwoordelijkheid van de huisarts. Huisartsen zijn niet verplicht om een POH-GGZ in te schakelen
in de huisartsenpraktijk, maar dit wordt wel in steeds grotere mate gedaan. In 2014 had 88% van de
praktijken een POH-GGZ in dienst (Landelijke Vereniging POH-GGZ, 2014). Volgens een enquête van
de Landelijke Huisartsen Vereniging houdt de POH-GGZ zich bezig met de inventarisatie van klachten,
diagnostiek, korte behandeling en begeleiding (Trimbos-instituut, 2014). Verschillende studies lieten
zien dat dat huisartsen tevreden waren met de komst van de POH-GGZ: er is zo een breder, beter en
laagdrempelig hulpaanbod beschikbaar gekomen voor de geestelijke gezondheidszorg (Noordman &
Verhaak, 2009; Van Hoof & Walstock, 2010; Nijboer, 2011; Dozeman & Van Straten, 2012).
Bovendien kwam er in deze studies naar voren dat huisartsen bevinden dat de kennis binnen de
praktijk over psychische problematiek werd vergroot. Of dit specifiek betrekking heeft op de kennis
over depressie, is niet bekend.
Aangezien huisartsen steeds vaker een POH-GGZ in dienst nemen, daarmee zeer tevreden zijn en
aangeven dat de kennis over psychische problematiek binnen de praktijk stijgt, is het goed mogelijk
dat de accuraatheid van depressiescreening hiervan profiteert. Hoewel hier nog geen
wetenschappelijk bewijs voor is, werd de mogelijke invloed van de samenwerking met de POH-GGZ
toch als relevant genoeg gezien voor opname in de opzet van het pilotinterview (Bijlage B).
Toepassing van het structuuraspect ‘organisatiestructuur’
Tot aan 2014 bestond de Nederlandse GGZ uit drie componenten: ondersteuning vanuit de
huisartsenpraktijk (inclusief POH-GGZ vanaf 2007), Eerstelijns Psychologische Zorg (EPZ) en
tweedelijns GGZ (Vektis, 2015). In 2014 werd een stelselwijziging doorgevoerd waarbij er naast de
ondersteuning vanuit de huisartsenpraktijk nu een Generalistische Basis GGZ en een
Gespecialiseerde GGZ werd opgericht. De lichte tot matige psychische klachten dienden hierbij
behandeld te worden door de huisarts, patiënten met zwaardere klachten worden doorverwezen
naar de Generalistische Basis- of Gespecialiseerde GGZ (Staveren, 2015). Omdat de huisartsenpraktijk
de eerste mogelijkheid is waar deze (lichte) psychische problematiek kan worden opgevangen, wordt
hier dus ook depressiescreening afgenomen. Deze stelselwijziging werd doorgevoerd met het doel
om de kosten te kunnen beheersen bij een gelijkblijvende of hogere kwaliteit van zorg (Trimbosinstituut, 2014). Echter heeft de wijziging heeft grote gevolgen: een enorme patiëntenstroom trekt
naar de huisarts met niet alleen lichte maar ook zwaardere psychische klachten (LHV, 2016).
Huisartsen gaven in een enquête van de Landelijke Huisartsenvereniging aan dat niet alleen de
patiëntenstroom toe neemt maar ook de complexiteit van de klachten (LHV, 2016). Ondanks de
ondersteuning die huisartsen krijgen door een financiële vergoeding voor de inschakeling van een
POH-GGZ, het aanbieden van E-health modules en/of het consulteren van GGZ-professionials is de
groeiende patiëntenstroom moeilijk behappen (LHV, 2016). Ongeveer 52% van de 1337
deelnemende huisartsen (samenwerkend met een POH-GGZ) gaf aan dat hun POH-GGZ kampt met
tijdnood en daarom wachttijden instelt, waardoor tijdige hulp voor kwetsbare patiënten onder druk
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staat (LHV, 2016). Meer dan 46% van de huisartsen gaf dan ook aan dat zij de voordelen van het
nieuwe GGZ-systeem niet inzien.
De veranderingen binnen de organisatiestructuur van de GGZ hebben negatieve gevolgen met zich
meegebracht die invloed kunnen hebben op de zorg van kwetsbare patiënten. Echter zijn er geen
cijfers bekend over de gevolgen voor een specifieke groep patiënten, bijvoorbeeld de patiënten met
een depressie. Hoewel hier geen cijfers over bekend zijn, impliceren de algemene gevolgen van de
stelselwijziging dat dit ook invloed heeft op de accuraatheid van depressiescreening. De tijdnood die
de POH-GGZ ervaart kan bijvoorbeeld de accuraatheid beïnvloeden doordat er tijd tekort is om naar
bepaalde symptomen te kunnen vragen. Op basis van deze informatie werd besloten om het belang
de veranderingen in de organisatiestructuur van de GGZ mee te nemen in het eerste pilotinterview
als het aspect stelselwijziging GGZ (Bijlage B).
Daarnaast kwam in de literatuur de invloed van tijd naar voren. Diverse bronnen geven aan dat een
tekort aan tijd een barrière is voor een accurate screening (Mitchell, Vaze & Rao, 2009; Stromberg et
al., 2008; Hutton & Gunn, 2007; Maj, 2005; Pignone et al., 2002; Pollock & Grime, 2002). Zowel
Mitchell, Vaze & Rao (2009) en Stromberg et al (2008) dat patiënten tijdsdruk ervaren bij het
bespreken van hun klachten bij het consult. Op basis van deze informatie werd het onderdeel tijd
voor consult meegenomen in de opzet van het pilotinterview (Bijlage B). De invloed van tijd is niet
letterlijk te herleiden naar een van de voorbeelden van depressiescreening uit Figuur 1. Echter staat
het wel in verband met de stelselwijzigingen: gezien er meer patiënten met psychische klachten in de
eerste lijn geholpen worden is de tijdsdruk verhoogd.
Toepassing van het structuuraspect ‘budget’
Tijdens het bestuderen van de stelselwijziging kwam meteen informatie over de beschikbaarheid van
het budget naar voren. Ter ondersteuning van de toegenomen psychische problematiek in de eerste
lijn werd in 2014 besloten dat zorgverzekeraars per normpraktijk 1/3e fulltime-equivalent [fte] voor
POH-GGZ, oftewel één derde van een fulltime-functie POH-GGZ, vergoeden (Nederlandse
Zorgautoriteit [nZa], 2016). Dit betekent dat een normpraktijk, een huisartsenpraktijk waarbij 2168
verzekerde patiënten zijn aangesloten, een parttime POH-GGZ aangenomen kon worden welke 1/3e
van een fulltime functie vervulde. Gezien de toenemende patiëntenstroom van de afgelopen twee
jaar en de tijdnood waar de POH-GGZ mee kampt werd daar telkens een schepje bovenop gedaan.
Op 1 januari 2016 werd de verhoging naar 1 fte per normpraktijk ingevoerd (Landelijke Vereniging
POH-GGZ, 2016).
De aanwezigheid van een POH-GGZ betekent een grotere personeelsinzet, wat invloed zou kunnen
hebben op de accuraatheid van depressiescreening. De hoogte van het budget kan invloed hebben
op de keuze om een POH-GGZ aan te stellen. Op basis van de veranderingen in het budget is er
gekozen om het aspect budget POH-GGZ op te nemen in het pilotinterview (Bijlage B).
4.1.2. Toepassing van procesaspecten op basis van het Donabedian model (1988)
Procesaspecten gaan over het handelen van de zorgverlener en de interactie tussen de zorgverlener
en de patiënt (Donabedian, 1988). Figuur 1 toonde de procesaspecten: handelen zorgverlening en
concrete zorgverlening. Aan de hand van deze voorbeelden werd er weer gezocht in de literatuur
toegespitst op depressiescreening. Deze voorbeelden zijn brede en ongenuanceerde termen die
kunnen bestaan uit verschillende onderdelen. Zo kan er bij het handelen van de zorgverlener bij een
accurate depressiescreening gedacht worden aan het gedrag wat de zorgverlener vertoont, de
screeningsinstrumenten die diegene gebruikt, de criteria die diegene hanteert. Echter kunnen deze
onderdelen net zo goed passen binnen het voorbeeld ‘concrete zorgverlening’. Deze begrippen
kunnen dus makkelijk worden gecombineerd. Hierdoor zijn er in de opzet van pilotinterview 1 geen
specifieke onderdelen toegekend aan deze voorbeelden, maar aan de combinatie hiervan.
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Allereerst werd er gezocht naar het gedrag van zorgverleners bij depressiescreening. Gedrag is een
brede term. Het wordt gedefinieerd als “de wijze waarop iemand zich gedraagt, zijn handel en
wandel, zijn wijze van doen, optreden en reageren” (Van Dale, 2016c). De handelingen die de
zorgverlener uitvoert kunnen heel veel verschillende dingen betreffen: het gebruiken van een
screeningsmethode, het aannemen van een houding, het stellen van vragen. Handelingen zijn soms
verbonden met eigenschappen. In de context van de zorg kunnen eigenschappen de beroepshouding
karakteriseren die past bij een goede professional in de zorg (Nederlands Instituut voor Zorg en
Welzijn [NIZW], 2006). In de literatuur kwamen de eigenschappen betrokkenheid, empathie,
assertiviteit, representativiteit en integriteit als kernkwaliteiten van zorgprofessionals naar voren
(Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn [NIZW], 2006). Uit de literatuur bleek niet welke
eigenschappen belangrijk zijn bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld een
screening. Aangezien in de literatuur wel aandacht wordt besteed aan de eigenschappen van
zorgverleners in het algemeen en het belang van die eigenschappen werd het gedrag van de
zorgverlener meegenomen in de opzet van het pilotinterview (Bijlage B).
In de vorige alinea werd het gebruik van een screeningsmethode al genoemd. Hieronder valt het
gebruik van instrumenten of richtlijnen. In de literatuur is veel geschreven over de gebruikte
methode bij een depressiescreening. Er zijn onderzoeken gedaan naar de kwaliteit van verschillende
screeningsinstrumenten zoals de DSM-5, de Vier Dimensionele KlachtenLijst [4DKL], de
Depressieherkenningsschaal [DHS] en Interventie Studie Eerste Lijn [INSTEL] (Zorg voor beter, 2013).
In de introductie werd al gesproken over de kritische bevindingen over de DSM-5: er zou gebrekkig
empirisch bewijs voor zijn, tegenstrijdige informatie in voor komen en teveel invloed zijn van de
psychofarmaceutische industrie. Tevens zou de DSM-systematiek slecht aansluiten op de manier
waarop huisartsen in de praktijk diagnostiek bedrijven. Terluin et. al. (2014) achten het screenen op
basis van negen symptomen niet goed mogelijk zonder gebruik te maken van andere hulpmiddelen.
Dit zou komen doordat huisartsen maar oog kunnen hebben voor een aantal symptomen, en niet
voor een groot en divers aantal van negen symptomen.
De 4DKL wordt gezien als een betrouwbaar screeningsinstrument. De vragenlijst detecteert specifiek
patiënten die een relatief grote kans hebben op een depressie of angststoornis (Terluin, Terluin,
Prince & Van Marwijk, 2008) De scores op de schaal die de 4DKL gebruikt vertonen een zodanige
relatie met de criteria voor de diagnose depressie dat het goed mogelijk is om onderscheid tussen de
aan- of afwezigheid van depressie bij een patiënt (Terluin, Rijmen, Van Marwijk & Stalman, 2007).
Terluin, Rijmen, Van Marwijk en Stalman (2007) achten het frequent gebruik van de lijst van belang:
“Huisartsen die de 4DKL routinematig gebruiken bij alle patiënten die tijdens het consult aangeven
dat psychische factoren (zoals ‘spanningen’) een rol kunnen spelen, zullen een depressieve stoornis
niet gemakkelijk over het hoofd zien.”
De DHS en de INSTEL zijn beiden interviews die gebaseerd werden op het Goldberg
screeningsinstrument (Trimbos-instituut, 2013). Het zijn beiden korte interviews die in de
eerstelijnszorg kunnen helpen om een snelle indicatie te krijgen over de aanwezigheid van een
depressie. Over de betrouwbaarheid en validiteit van deze testen werd weinig uitgesproken en
verder onderzoek aanbevolen (Trimbos-instituut, 2013)
Er zijn dus verschillende instrumenten die huisartsen kunnen gebruiken. Huisartsen zijn vrij om te
kiezen me welke instrumenten zij werken. Deze instrumenten verschillen en de een is geschikter dan
de ander. Op basis van de bevindingen uit de literatuur lijkt het erop dat de DSM-5 minder praktisch
is. Het gebruik van de 4DKL zou betrouwbaar zijn en de DHS en INSTEL zouden praktisch zijn bij een
snelle indicatie over de aanwezigheid van depressie. Op basis van deze bevindingen wordt de
accuraatheid van depressiescreening mogelijk beïnvloed door het gebruik van een
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screeningsinstrument, waardoor is besloten dit onderwerp mee te nemen in de opzet van het
pilotinterview (Bijlage B). Hierbij zijn ook de 4 verschillende screeningsinstrumenten meegenomen.
4.1.3. Toepassing van de resultaataspecten op basis van het Donabedian model (1988)
Tenslotte gaan de resultaataspecten over de gewenste uitkomst in de zorg waarop het model is
toegepast, de vraag die hier centraal staat is: wat wil ik precies bereiken? Figuur 1 toonde de
resultaataspecten: gezondheid, welzijn patiënt, arbeidstevredenheid hulpverlener, tevredenheid
patiënt en kosten en baten.
Het resultaat waar binnen dit onderzoek naar gekeken wordt is een accurate screening van depressie
in de eerste lijn. Er werd daarvoor een stipulatieve definitie gecreëerd. Een accurate
depressiescreening luidt in dit onderzoek dus “een nauwkeurige en foutloze uitvoering van de
opsporing naar een veel voorkomende mentale stoornis, gekarakteriseerd door droefheid, verlies
van interesse of plezier, schuldgevoelens of lage eigenwaarde, verstoord slaapritme en eetlust,
vermoeidheid en lage concentratie”. Van hieruit werd niet gekeken wat de invloed is van een
bepaald aspect op accurate depressiescreening, maar meer naar de voorwaarden voor een accurate
depressiescreening. Aangezien de definitie van accurate depressiescreening doelt zowel op een
‘nauwkeurige’ als een ‘foutloze’ uitvoering, zijn de aspecten precisie en correctheid meegenomen in
de opzet van het pilot-interview (Bijlage B) als mogelijke voorwaarden van een accurate
depressiescreening.

4.2.

Pilotinterview 1

Na aanleiding van het pilotinterview werd er bevestiging gevonden voor de invloed van de aspecten
die geselecteerd waren (Bijlage B). Hierdoor werden deze aspecten meegenomen in de opzet van het
tweede pilotinterview. Dit betreft de volgende aspecten:
 Structuuraspecten: Opleiding huisarts en POH-GGZ, Samenwerking POH-GGZ, Tijd voor
consult en Budget POH-GGZ.
 Procesaspecten: Gedrag van de zorgverlener s en Gebruik screeningsinstrument.
 Resultaataspecten: Correctheid en Precisie.
Tevens werden er aanvullingen op deze aspecten gevonden en kwam de invloed van nieuwe
aspecten aan het licht (Bijlage C). In de volgende sub-paragrafen zullen per categorie de aanvullingen
en de nieuwe aspecten behandeld worden. De onderdelen die werden toegevoegd aan het tweede
pilotinterview (Bijlage D) zijn dikgedrukt weergegeven.
4.2.1.

Structuuraspecten na aanleiding van pilotinterview 1

Aanvullingen
Tijdens het eerste pilotinterview gaf de huisarts aan dat alle Nederlandse huisartsen ook
nascholingen volgen (Bijlage C). Nascholing is de ‘verdergaande opleiding voor werkenden’ (van Dale,
2016a), en betreft in dit onderzoek de nascholing over mentale gezondheid, screeningsinstrumenten,
communicatiemethoden, stelselwijzigingen in de eerste lijn en de Nederlandse
Huisartsengenootschap [NHG] standaard ‘Depressie’. Eerder bleek al uit de literatuur dat zowel
kennis als training invloed heeft op de accuraatheid van de screening (Mitchell, Vaze & Rao, 2009).
Niet alleen tijdens de opleiding wordt men getraind om methoden toe te passen en symptomen te
kennen, maar men kan deze kennis en ervaring ook opdoen in de nascholing (Kooij, 2005). Huisartsen
zijn zelfs verplicht om nascholing te doen. Als de huisarts zich wil her-registreren dient de huisarts
aan te tonen dat hij/zij in de voorafgaande 5 jaar minimaal 200 uur aan geaccrediteerde
deskundigheidsbevordering hebben besteed. Dit geeft aan dat een gemiddelde van 40 uur aan
nascholing per jaar wordt verwacht van de huisarts (Kooij, 2005). Op basis van deze bevindingen uit
de literatuur is besloten om dit onderdeel mee te nemen in de opzet van het tweede pilot-interview.
Aangezien nascholing aansluit bij opleiding, is er besloten om er een overkoepelend aspect van te
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maken onder de naam kennis zorgverlener met als deelaspecten opleiding zorgverlener en
nascholing zorgverlener (Bijlage D). Binnen dit onderdeel vallen vragen over de opleiding en
nascholing van zowel de huisarts als de POH-GGZ.
Daarnaast gaf de huisarts aan dat bij de tijd voor het consult vooral de lengte van het consult van
groot belang is (Bijlage C). Zij gaf aan dat deze door de toegenomen patiëntenstroom onder druk
staat. Een psycholoog uit de tweede lijn heeft immers altijd meer tijd en ruimte voor een screening.
Dit kan wel invloed hebben op de accuraatheid. Onderzoek voor 2000 focuste vooral op de invloed
van de lengte van de consulttijd. Echter bracht dit onderzoek tegenstrijdige resultaten. Marks et al.
(1979) toonden aan dat dokters zonder langere tijd voor een consult niet beter waren bij het
herkennen van een depressie. In de jaren 90 vonden Howie et al (1991) echter dat langere tijd de
herkenning van psychologische problemen verhoogde. Voor de daadwerkelijke invloed van de lengte
is geen wetenschappelijk bewijs. Toch werd de invloed beoordeeld als relevant gezien de
(verouderde) literatuur en de uitspraak van de huisarts in het pilotinterview. Het aspect tijd voor
consult kreeg zo een deelaspect met de naam duur consult (Bijlage D).
Vervolgens kwam geschiktheid van depressiescreening in de eerste lijn ter sprake (Bijlage C). De
huisarts beschreef dat mensen makkelijker terugvallen op de eerstelijnszorg omdat zij daar nu eerder
terecht kunnen met hun psychische klachten. Echter werd de screening in het eerdere stelsel vaak
ook afgenomen in de tweede lijn, waar volgens de huisarts meer tijd zou zijn om te screenen en waar
de psychologen meer ervaringen hebben met psychische problematiek.
In de literatuur bleek dat de eerste lijn ook wordt gezien als de meest geschikte plek voor de
screening. De eerste lijn is namelijk de plek waar patiënten het eerst en snelst de mogelijkheid
hebben om tot de gezondheidszorg toe te treden, waardoor eerstelijnszorgverleners de patiënten
het meeste zien en het eerst de kans krijgen om een screening uit te voeren (Pignone et al., 2002).
Gezien deze bevindingen uit het pilotinterview en de literatuur is gekozen om het onderdeel
stelselwijziging te veranderen in het aspect depressiescreening in eerste lijn (Bijlage D). Hierbij werd
gevraagd naar de geschiktheid van depressiescreening in de eerste lijn, behoefte aan een andere plek
hiervoor en de gevolgen die de stelselwijziging voor depressiescreening met zich meebrengt.
Nieuwe aspecten
In het pilotinterview gaf de huisarts aan dat een rustige omgeving invloed kan hebben op het
comfort van de patiënt, wat weer invloed heeft op de weergave van de klachten door de patiënt
(Bijlage C). Ook uit de literatuur blijkt dat de sfeer en omgeving in de spreekkamer invloed heeft op
de patiënt (Okken, Rompay & Pruyn, 2012; Almquist et. al, 2009). Niet alleen de omgeving van de
spreekkamer maar ook de omgeving van de wachtkamer kan van invloed zijn op de patiënt, in
wachtruimten kan een juiste omgeving stressfactoren reduceren (Beukeboom, Langeveld & TanjaDijkstra, 2012; Leather, Beale, Santos, Watts & Lee, 2003). Op basis van deze literatuur en de
resultaten van het pilotinterview werd het aspect omgeving afname toegevoegd aan de opzet van
het tweede pilotinterview (Bijlage D). Dit aspect werd uitgewerkt in de deelaspecten omgeving
wachtkamer en omgeving spreekkamer. Binnen dit onderzoek betreft de omgeving de fysieke
aspecten, er wordt hier gedoeld op de grootte van de ruimte, het licht, de temperatuur, het geluid en
de inrichting van de wacht- of spreekkamer.
Tenslotte kwam in het pilotinterview naar voren dat de relatie tussen de zorgverlener en de patiënt
belangrijk is (Bijlage C). De huisarts gaf aan dat de arts de patiënt op zijn of haar gemak moet stellen.
Jongeren zouden mentale klachten eerder melden dan ouderen, maar vooral de band met de arts
zou daarbij van groot belang zijn.
In de literatuur bleek ook dat de relatie tussen de huisarts en de patiënt van groot belang is om het
vertrouwen van de patiënt te kunnen werven, waardoor de patiënt sneller zijn of haar klachten zal
delen (Tarrant, Stokes & Baker, 2003). Een relatie door de jaren heen zou de weergave van
symptomen van depressie door patiënten het best stimuleren. Pignone et. al. (2002) toonden aan
28

dat wanneer een patiënt de zorgverlener niet kent, hij of zij zijn persoonlijke informatie niet snel zou
delen (Pignone et. al, 2002). Op basis van deze informatie is besloten om de relatie zorgverlenerpatiënt mee te nemen als structuuraspect in de opzet van het tweede pilotinterview (Bijlage D).
4.2.2.

Procesaspecten na aanleiding van pilotinterview 1

Aanvullingen:
In het pilotinterview deelde de huisarts dat een geïnteresseerde, open houding belangrijk is tijdens
een depressiescreening om de patiënt op zijn of haar gemak te stellen. In het eerste interview werd
er alleen gekeken naar de eigenschappen. Echter formuleerde de huisarts tijdens het pilotinterview
duidelijke eigenschappen en duidelijke kenmerken van de houding. Deze eigenschappen duidden
meer op de capaciteiten van de zorgverlener die van belang zijn tijdens een screening, dus
bijvoorbeeld op affiniteit en compassie. De houding duidde meer op de attitude die de huisarts heeft
tijdens een screening, bijvoorbeeld een geïnteresseerde, open houding. Op basis van dit onderscheid
tijdens het pilotinterview werd besloten om het aspect gedrag zorgverlener onder te verdelen in
eigenschappen zorgverlener en houding zorgverlener (Bijlage D).
Tijdens het pilotinterview (Bijlage C) werd benadrukt dat het belangrijk is om bepaalde criteria na te
leven bij de screening, waarbij criteria als de thuissituatie van de patiënt en het medisch dossier sterk
naar voren kwamen.
Uit de literatuur blijkt dat het vragen naar familie en problemen thuis de herkenning van mentale
ziekten vergroot (Marks et al., 1979). Tevens bleek dat rekening houden met het medisch dossier van
de patiënt cruciaal is omdat zo ontdekt kan worden of deze problematiek bij de patiënt al eerder een
rol heeft gespeeld (Maj, 2005).
Op basis van deze informatie is besloten om het onderwerp screeningscriteria mee te nemen in de
screening. Aangezien dit ook over de methode van het screenen gaat, is besloten om het
procesaspect screeningsinstrument te veranderen in screeningsmethode met daaronder de twee
deelaspecten gebruik screeningsinstrument en gebruik screeningscriteria. Bij het onderdeel over de
screeningscriteria werden vragen gesteld over de thuissituatie en het medisch dossier van de patiënt
(Bijlage D).
Tevens gaf de huisarts aan dat zij naast de DSM-4 ook gebruik maakte van de Geriatric Depression
Scale [GDS] (Bijlage C). De GDS werd in 1983 speciaal ontwikkeld voor het screening van depressie
onder ouderen. Het is een lijst die zelf wordt ingevuld door de ouderen en vervolgens samen met de
zorgverlener wordt besproken (Costa et al., 2016). Deze lijst werd in een zeer recent onderzoek van
Costa et al. (2016) beoordeeld als een betrouwbaar instrument gezien de eenvoudige afname en het
gemak bij de interpretatie, aangezien er voor de antwoorden op de lijst een sleutel is waar de
antwoorden aan moeten matchen. De lijst werd geacht als zeer geschikt instrument voor het
screenen van ouderen met neurocognitieve afwijkingen.
Gezien het gebruik van de GDS door de huisarts en de literatuur over de betrouwbaarheid van dit
instrument werd dit als een relevant onderwerp gezien en opgenomen als onderdeel onder het
deelaspect gebruik screeningsinstrument (Bijlage D).
4.2.3.

Resultaataspecten na aanleiding van pilotinterview 1

Nieuwe aspecten
Tenslotte kwam er in het eerste interview het onderscheidend vermogen van een accurate screening
als een belangrijke voorwaarde naar voren. De huisarts lichtte toe dat het belangrijk is dat je bij een
screening de essentie te pakken hebt en dat je het ziektebeeld van de patiënt kan onderscheiden van
een ander beeld.
In de literatuur en woordenboeken werd dit niet teruggevonden als onderdeel van de definitie
accuraatheid of accuraat. Echter werd het door de benoeming in het pilotinterview toch
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meegenomen als resultaataspect in de opzet van het tweede pilotinterview onder de term
onderscheidend vermogen (Bijlage D).

4.3.

Pilotinterview 2

Na aanleiding van het tweede pilotinterview werd bevestiging gevonden voor de invloed van
verschillende geselecteerde aspecten (Bijlage E). De basis van het tweede pilotinterview werd
daarom zo goed als overgenomen voor de opzet van de diepte-interviews (Bijlage F). Dit gaat om de
(deel)aspecten:
Categorie
Structuur:

Aspect
Kennis zorgverlener:
Omgeving afname:
Budget POH-GGZ
Tijd voor consult:
Gebruik van POH-GGZ
Relatie zorgverlener-patiënt

Deelaspect
Opleiding zorgverlener - Nascholing zorgverlener
Omgeving spreekkamer - Omgeving wachtkamer

Proces:

Gedrag zorgverlener:
Screeningsmethode:

Eigenschappen zorgverlener – Houding zorgverlener
Gebruik screeningsinstrument – Gebruik screeningscriteria

Resultaat:

Precisie
Correctheid
Onderscheidend vermogen

Duur consult

Figuur 3. (Deel)aspecten meegenomen vanuit de opzet van Pilotinterview 2

Echter werden er enkele tegenstrijdigheden, aanvullingen en nieuwe aspecten gevonden. In de
volgende sub-paragrafen zullen deze per categorie behandeld worden. De onderdelen die werden
toegevoegd aan het tweede pilotinterview (Bijlage F) zijn dikgedrukt weergegeven.
4.3.1.

Structuuraspecten na aanleiding van pilotinterview 2

Tegenstrijdigheden
Tijdens het tweede pilotinterview gaf de huisarts aan dat hij wel met een POH-GGZ samenwerkt
maar dat de POH-GGZ niet essentieel is voor de accuraatheid van depressiescreening (Bijlage E). Hij
gaf aan dat de POH-GGZ vooral veel werk verricht bij het begeleiden. De huisarts kon zich voorstellen
dat de POH-GGZ van meerwaarde is voor de accuraatheid van depressiescreening, maar dat er ook
structuren mogelijk zijn waarbij doktersassistentes de taken overnemen en de huisarts de screening
uitvoert.
In de enquête van de LHV (2016) werd bekend dat 95,09% van 1406 deelnemende huisartsen met
een POH-GGZ werkt, waarvan 830 huisartsen aangaven dat zij de POH-GGZ veel voor diagnostiek
inzetten. De huisartsen zijn zeer tevreden met de inschakeling van de POH-GGZ. Of zij ook zeer
tevreden zijn met de inzet van de POH-GGZ in de diagnostiek, werd niet gemeten.
Na aanleiding van het eerste pilot-interview en de overige literatuur werd besloten dat de inzet van
de POH-GGZ een aspect met relevante invloed is. Dit aspect werd daarom niet aangepast en gewoon
als samenwerking POH-GGZ meegenomen in de opzet van de diepte-interviews (Bijlage F).
Tevens gaf de huisarts aan dat de stelselwijzingen geen invloed hadden op hem en ook niet op
depressiescreening (Bijlage E). Over het algemeen ervaart hij geen last van deze politieke
veranderingen maar ook geen voordeel: hij nam de diagnostiek en zorg voor patiënten met
psychische klachten altijd al voor een groot deel op zich en ziet daarin nu geen verschil.
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Echter bleek uit eerder gevonden literatuur (4.1.1.) dat huisartsen wel lasten ervaren van het nieuwe
stelsel. Vooral de wachttijden bij de POH-GGZ, ten gevolge van de stelselwijziging, zouden zij
vervelend vinden (LHV, 2016).
In de opzet van het tweede pilotinterview werden vragen over de gevolgen van de stelselwijziging
verwerkt onder de categorie ‘depressiescreening in de eerste lijn’. Echter pasten deze vragen niet zo
goed bij de andere vragen, die meer over de gepastheid van depressiescreening in de eerste lijn
gingen, losgezien van de stelselwijziging. Tevens ging de huisarts in op de geschiktheid van
depressiescreening in de tweede lijn. Er is daarom besloten om het aspect depressiescreening in de
eerste lijn te veranderen in structuur eerste- en tweedelijnszorg met de deelaspecten
depressiescreening in de eerste lijn en depressiescreening in de tweede lijn (Bijlage F).
Aanvullingen
Daarnaast sprak de huisarts over een klachtenlimiet. Hij houdt zelf geen klachtenlimiet aan, maar
behandelt in principe wel maar één klacht per consult en stelt desnoods prioriteiten aan klachten
(Bijlage E).
De meeste huisartsen hanteren één klacht per consult, net zoals deze huisarts doet (Thuisarts.nl,
2016). De huisarts vertelde dat hij, wanneer een patiënt met meer klachten komt, soms alleen de
belangrijkste klacht(en) behandeld en de rest in een volgend consult of misschien zelfs niet (Bijlage
E). Als de klachten die passen binnen een depressie worden gezien als minder belangrijk, kan de
screening dus pas later of zelfs niet plaatsvinden. Op deze manier kan het invloed hebben op de
screening, waardoor is besloten om de klachtenlimiet mee te nemen in de opzet van het diepteinterview (Bijlage F). De klachtenlimiet is daar net als duur consult opgenomen als deelaspect onder
het structuuraspect tijd voor consult.
Tenslotte vertelde de huisarts over de samenwerking met de tweede lijn. Als hij er echt niet uitkomt
vraagt hij de tweedelijns psychiater wel eens om een diagnostisch consult af te nemen om te kijken
of het om een depressie gaat of toch om een andere stoornis (Bijlage E).
In de literatuur komt de samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn voor onder de term
collaborative care. Dit is de term voor een model waarin hulpverleners uit verschillende disciplines
samenwerken (Lucassen & van Weel-Baumgarten, 2013). Collaborative care in de eerste lijn kan in
bescheiden mate bijdragen aan het bestrijden van depressie en depressieve klachten (Licht-Strunk et
al., 2009). Op basis van deze literatuur is besloten het onderwerp mee te nemen in het onderzoek.
Omdat dit onderwerp ook over samenwerking gaat, past het goed bij het onderdeel over
samenwerking met de POH-GGZ. Hierdoor zijn de deelaspecten Gebruik POH-GGZ en Gebruik van
collaborative care geplaatst onder een nieuw gevormd aspect: Samenwerking zorgverleners (Bijlage
F).
4.3.2.

Procesaspecten na aanleiding van pilotinterview 2

Tegenstrijdigheden
Bij het onderdeel proces kwam ook een tegenstrijdigheid naar boven. Waar in de literatuur gevonden
werd dat huisartsen verschillende screeningsinstrumenten gebruikten zoals de 4DKL en DSM5 (Zorg
voor beter, 2013) vertelde de huisarts dat hij geen instrument gebruikt maar vooral zijn intuïtie en
gevoel (Bijlage E).
In de literatuur bleek dit maal dat er naast de vragenlijsten ook gebruik wordt gemaakt van
diagnostische of klinische interviews (Nederlands Jeugdinstituut [NJI], 2014). Deze methode is
uitgebreid en wordt toegepast als er signalen zijn van een depressie, vaak na het gebruik van
screeningsinstrumenten (Timbremont & Braet 2005; Mash & Barkley, 2007). Diagnostische
interviews kunnen volledig gestructureerd, semi-gestructureerd of ongestructureerd zijn. Bij een
ongestructureerd interview bepaalt de zorgverlener zelf wat er hoe en wanneer gevraagd wordt. Er
wordt dan geen standaardmethode en het verloop van het interview hangt af van de context (NJI,
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2014). Dit betekent dat de huisarts waarschijnlijk op deze manier de screening afneemt, zonder
‘daadwerkelijk’ instrument en op basis van intuïtie, afhankelijk van de context.
Aangezien eerdere literatuur aangaf dat er vaak screeningsinstrumenten worden gebruikt (in de
vorm van vragenlijsten) wordt het onderdeel Gebruik Screeningsinstrument weer meegenomen in
de opzet van de diepte-interviews (Bijlage F). Hierbij wordt nu wel rekening gehouden met het feit
dat huisartsen op hun eigen manier met ongestructureerde interviews, en dus zonder specifiek
instrument, kunnen screenen.
Aanvullingen
In het tweede pilotinterview beschreef de huisarts het gebruik van de NHG-standaard (Bijlage E).
Huisartsen krijgen tijdig updates van de NHG Standaard Depressie. De huisarts legde uit dat zij er zelf
voor kunnen kiezen in hoeverre zij deze standaard gebruiken.
De NHG geeft zelf aan dat de standaarden richtlijnen zijn die het medische beleid in de dagelijkse
praktijk van de huisarts zouden moeten ondersteunen. Het is een “bundeling van wetenschappelijk
onderbouwde adviezen om de kwaliteit van het medisch handelen te verbeteren” (NHG, 2016).
De NHG-standaarden hebben een grote bekendheid onder huisartsen en worden algemeen
geaccepteerd (Lugtenberg et al., 2010). Echter worden de richtlijnen niet optimaal geïmplementeerd
in de praktijk, zo schrijven huisartsen in ongeveer 1/3e van de gevallen niet volgens de NHGstandaarden voor (Braspenning, Schellevis & Grol, 2004; Van Dijk, Volkers & De Bakker, 2008). Niet
alle huisartsen maken dus optimaal gebruik van de standaard.
Aangezien het gebruik van de NHG-standaard per huisarts verschilt kan dit ook een verschillende
invloed hebben op de screening. Hierdoor is besloten om het deelaspect gebruik NHG Standaard
mee te nemen onder het procesaspect Screeningsmethode (Bijlage F).
Nieuwe aspecten
Tijdens het interview kwamen twee geheel nieuwe aspecten naar voren. De huisarts gaf aan dat de
opbouw van het consult heel belangrijk is, en vooral de volgorde die men daarbij hanteert. Dit zou
belangrijk zijn omdat je zo overzicht houdt over het ziektebeeld.
In de literatuur wordt gesproken over het gebruik van verschillende opbouwen. Zo werken de
meeste huisartsen via de SOEP-structuur, waarmee gestructureerd de klachten van de patiënt
worden vastgelegd in het systeem maar ook een dergelijke volgorde wordt aangehouden tijdens het
consult (Norg, 2015). Hierbij kijken ze naar somatische klachten en objectieve verschijnselen, waarna
ze dit gaan evalueren en daarna een plan opstellen. Voor acute zorg is een aparte methode: de
ABCDE-systematiek. Hierbij worden eerst de zwaardere klachten aangepakt en later de lichtere, maar
wel volgens een duidelijke houvast (NHG, 2014).
De opbouw die de huisarts aanhoudt kan dus verschillen, ook omdat de huisartsen de mate van de
klachten verschillend kunnen inschatten. Aangezien het hanteren van een juiste volgorde in de
opbouw volgens de huisarts invloed kan hebben op de accuraatheid, wordt Opbouw consult als
belangrijk genoeg geacht voor opname als procesaspect in het onderzoek.
Tenslotte vertelde de huisarts over het gebruik van E-health. In zijn praktijk werken ze met zelftesten
via websites als thuisarts.nl. Het wordt vooral nog gebruikt als informatievoorziening, zodat de
mensen zelf mee betrokken worden in het aanpakken van de klachten.
Ook uit de literatuur blijkt dat er steeds meer met E-health wordt gewerkt. “Van 2013 op 2014
groeide onder zorggebruikers de bekendheid met online diensten van met name de huisarts. Denk
aan het e-consult (via internet een vraag stellen), afspraken maken via internet en aanvragen van
herhaalrecepten” (Nictiz, 2015). Daarnaast werden in 2015 meer zelftesten beschikbaar en werden
pilots uitgezet voor online hulpprogramma’s voor psychische hulpproblemen (Nictiz, 2015). De
financiële ondersteuning die huisartsen krijgen om de toenemende psychische klachten in de eerste
lijn op te vangen is mede bedoelt voor het ontwikkelen van E-health (NZa, 2009).
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Aangezien het gebruik van E-health met betrekking tot depressie toeneemt werd het geacht als
mogelijk aspect van invloed en daarom meegenomen als Gebruik van E-health. Hieronder zijn de
categorieën Gebruik van zelftest en Gebruik van online consult ontwikkeld.
4.3.3. Resultaataspecten na aanleiding van pilotinterview 2
Na aanleiding van het tweede interview werden geen aanvullingen voor huidige resultaataspecten of
nieuwe resultaataspecten gevonden.

4.4.

Hypothese

Tijdens de eerste drie stappen van de operationalisering kwam de invloed van 14 verschillende
structuur-, proces- en resultaataspecten naar voren. Er wordt daarom de hypothese gesteld dat deze
aspecten volgens huisartsen invloed hebben op de accuraatheid van depressiescreening. Echter is dit
een diverse lijst aspecten waarbij sommige aspecten zelfs nog onderverdeeld zijn in deelaspecten.
Om een overzichtelijke weergave van de hypothese te kunnen geven, is deze grafisch weergegeven
in een boomstructuur (Figuur 3).
De boomstructuur is verdeeld in vier niveaus. Onder het eerste niveau is het hoofdbegrip te vinden:
de zorgkwaliteitsaspecten. Het tweede niveau geeft de categorieën aspecten weer: de structuur-,
proces- en resultaataspecten. Niveau 3 presenteert de geselecteerde aspecten op basis van de
eerste drie stappen van deze operationalisering. Niveau 4 geeft een weergave van de verdere
operationalisering van deze aspecten.
De onderdelen hebben een verschillende herkomst:
 Vijf hoofdaspecten en drie deelaspecten kwamen voort uit de toepassing van het
Donabedian model (1988), deze zijn geel gekleurd in Figuur 3.
 Vijf hoofdaspecten en zeven deelaspecten kwamen voort uit het eerste pilotinterview, deze
zijn oranje gekleurd in Figuur 3.
 Vier hoofdaspecten en zeven deelaspecten kwamen voort uit het tweede pilotinterview,
deze zijn rood gekleurd in Figuur 3.
De verschillende aspecten en deelaspecten uit de hypothese werden uitgewerkt in vragen in de
opzet voor het diepte-interview (Bijlage F).
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Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Zorgkwaliteitsaspecten
Structuuraspecten
teitsaspecten

Kennis zorgverlener
Opleiding zorgverlener
Nascholing zorgverlener
Omgeving afname
screening

Omgeving spreekkamer
Omgeving wachtkamer

Budget POH-GGZ
Tijd voor consult
Duur consult
Klachtenlimiet
Relatie zorgverlenerpatiënt
Samenwerking zorgverleners

Gebruik van POH
Gebruik van collaborative care
Structuur eerste/tweedelijnszorg
Geschiktheid depressiescreening in 1e lijn
Geschiktheid Depressiescreening in 2e lijn

Procesaspecten
-aspecten

Gedrag zorgverlener
Eigenschappen zorgverlener
Houding zorgverlener
Screeningsmethode
Gebruik screeningsinstrument
Gebruik NHG Standaard Depressie
Gebruik Screeningscriteria
Opbouw consult
Gebruik van E-health
Gebruik van zelftest
Gebruik van online consult
Resultaataspecten
Correctheid
Precisie
Onderscheidend vermogen

Figuur 3. Boomstructuur met hypothese van zorgkwaliteitsaspecten die van invloed zijn op depressiescreening in de eerstelijnszorg. De hypothese is
samengesteld vanuit de toepassing van het Donabedian
model (1988) en de pilotinterviews onder huisartsen.
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5. Resultaten
Om de hypothese te testen werden diepte-interviews met 4 huisartsen afgenomen. Het interview
met huisarts 1 werd via Skype afgenomen. De interviews met huisartsen 2, 3 en 4 werden
afgenomen in hun huisartsenpraktijk. Dit keer hadden de interviews een lengte van 40 tot 55
minuten. Voorafgaand aan het interview werd door de huisartsen ingestemd met het anoniem
gebruik van de gegeven informatie en het maken van een audio-opname
Na het interviewen van de huisartsen werden alle vier de audio-opnames van de diepte-interviews
getranscribeerd en gecodeerd. In de volgende paragraaf zal uitgelegd worden hoe de deductieve
coderingsmethode (Bleijenbergh, 2015) werd toegepast. Paragraaf 5.2 tot en met 5.4 geven een
weergave van de resultaten met betrekking tot de structuur- proces- en resultaataspecten die van
invloed zijn op accurate depressiescreening.

5.1.

Deductief coderen

Aangezien het onderzoek oorspronkelijk een deductieve insteek had, is er ook gekozen voor een
deductieve coderingsmethode. Bij de deductieve coderingsmethode wordt op basis van de gebruikte
theorie, persoonlijke verwachtingen of ervaringen op zoek gegaan naar bepaalde woorden en
uitspraken (Bleijenbergh, 2015). In dit geval werd de hypothese daarvoor gebruikt. Dit betekent dat
er in de transcripten werd gezocht naar woorden en uitspraken die betrekking hadden op
(deel)aspecten vanuit de hypothese. Allereerst werd er gekeken naar de structuur-, proces- en
resultaataspecten (Figuur 3, niveau 3). Een groot deel van deze aspecten kwam terug in de
interviewfragmenten van huisartsen. Deze aspecten werden gebruikt als overkoepelende codes,
oftewel dimensies (Bleijenbergh, 2015). Alle informatie die bij één dimensie paste, kreeg daarmee de
codekleur die aan de dimensie werd toegewezen.
Dimensies kunnen onderverdeeld worden in indicatoren. Indicatoren zijn specifiekere codes die
ontwikkeld worden doordat onderscheid kan worden gemaakt tussen verschillende onderdelen die
vallen onder de dimensies (Bleijenbergh, 2015). Aangezien de deelaspecten (Figuur 3, niveau 4)
onderdeel zijn van de aspecten, en dus ook van de dimensies, werden deze gebruikt als indicatoren.
De informatie die allereerst dus bij een dimensie werd geplaatst, werd nu ook toegewezen aan een
specifiekere code, een indicator.
Door het ontwikkelen van dimensies (hoofdcodes) en indicatoren (dimensies) ontstond een
codestructuur. Logischerwijs had deze structuur veel weg van niveau 3 en niveau 4 uit de hypothese.
Echter werden sommige aspecten niet teruggevonden in de transcripten en dus niet meegenomen in
de codestructuur. Daarnaast werden de namen van sommige (deel)aspecten aangepast omdat dit
beter paste bij de interviewfragmenten. Echter paste niet alle informatie uit de transcripten bij een
dimensie of indicator die voortkwam uit de hypothese. Hierdoor werden er dimensies en indicatoren
toegevoegd op basis van de empirische data. Tenslotte werden er subindicatoren ontwikkeld. Dit
onderdeel hoort officieel niet bij een deductieve coderingsmethode, maar werd toegevoegd omdat
er binnen de informatie die onder één indicator viel nog veel variatie was, waardoor de informatie
moeilijk te vergelijken bleek. Sub-indicatoren kunnen dus worden gezien als nog specifiekere codes
die onder de indicatoren vallen. Deze indicatoren werden gebaseerd op de verkregen data uit de
interviews.
De samenstelling van dimensies, indicatoren en in dit geval sub-indicatoren vormt samen een
codestructuur die alle codes omvat die zijn gebruikt bij het coderen met een desbetreffende kleur
(zie Bijlage G). Aan alle interviewfragmenten uit de transcripten die betrekking hebben op één van de
codes (een dimensie, indicator of subindicator) is de desbetreffende kleur van de code toegevoegd.
De gecodeerde transcripten zijn terug te vinden in bijlage (H t/m K). Tenslotte zijn de
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interviewfragmenten per code gestructureerd (zie Bijlage L), zodat het nog makkelijker werd om de
informatie per code te vergelijken.

5.2.

Invloed van structuuraspecten accurate depressiescreening

De resultaten van de diepte-interviews werden gerapporteerd in Tabel 2 tot en met 7. Tabel 2 en 3
hebben betrekking op de invloed van structuuraspecten op de accuraatheid van depressiescreening.
Tabel 2 laat per onderdeel van de structuur de trefwoorden zien die frequent naar voren kwamen bij
de interviews. De meeste trefwoorden werden door 2 of meer huisartsen genoemd of beschreven.
Sommige trefwoorden werden maar door één huisarts (N = 1) genoemd (26/92 trefwoorden), deze
zijn rood gekleurd in de tabel. Ieder onderdeel heeft een code waar trefwoorden bij horen. Dit is een
combinatie van een cijfer (verwijzend naar het structuuraspect), een letter (verwijzend naar de
indicator) en een Romeins cijfer (verwijzend naar een sub-indicator). In tabel 3 zijn per code de
trefwoorden behandeld, waarbij ze worden toegelicht met interviewfragmenten.
Uit de interviewfragmenten over structuur blijkt dat de opleiding en achtergrond van zowel de
huisarts als de POH-GGZ door 2 of meer huisartsen werd gezien als van relevante invloed. De
huisartsen noemden dat er in de opleiding Geneeskunde voldoende mentale gezondheid aan bod
moet komen en er een gelijk niveau van onderwijs moet bestaan. Bij de POH-GGZ kan een
achtergrond in de psychiatrie of psychologie bijdragen aan een hogere accuraatheid.
Bij de vragen over nascholing depressie voor huisartsen benoemden zij dat dit vooral verdieping
geeft aan de huisartsen om de patiënt goed te kunnen behandelen en het zich minder richt op de
screening. De huisartsen gaven wel aan dat er een verschil zou moeten zijn in de screening depressie
voor huisartsen en POH-GGZ. De POH-GGZ zou meer voorlichting moeten krijgen over de
screeningsinstrumenten en E-health en de huisarts zou zich meer moeten focussen op de theorie.
Echter is niet bekend of de nascholing depressie voor de POH-GGZ bijdraagt aan de accuraatheid van
de screening aangezien de huisartsen hier zelf niet aan deelnemen. De invloed van zowel de
nascholing voor huisartsen als de nascholing voor POH-GGZ kon hiermee niet worden bevestigd.
Tevens deelden de huisartsen dat zij ervaring als een belangrijk aspect achtten. Drie huisartsen
vertelden verhalen over hun promotieonderzoek, een stage en het leger waarin relevante ervaring
werd opgedaan met betrekking tot mentale gezondheid. Er werd geen specifieke manier genoemd
waarmee je ervaring met mentale gezondheid kunt opdoen, maar wel benadrukt dat ervaring
belangrijk is en op verschillende manieren verworven kan worden. Tevens beschreven 2 van de 4
huisartsen dat een hogere leeftijd bij een POH-GGZ prettig is omdat zij daardoor meer levenservaring
hebben. Op deze manier werd de invloed van een nieuw aspect van invloed ontdekt: ervaring. Dit
betreft zowel de ervaring van de huisarts als van de POH-GGZ.
Bij de omgeving van wacht- en spreekkamer werden veel verschillende onderdelen genoemd. Bij de
vragen over wachtkamer werd de invloed van sfeer, geluid, licht en kleur en folders, tijdschriften of
een wachtkamerscherm in de wachtkamer werd door 2 of meer huisartsen genoemd. De inrichting,
temperatuur en het gezelschap in de wachtkamer zou ook invloed hebben op de patiënten, echter
werden diverse gebruikte trefwoorden van de bijbehorende fragmenten door maar één huisarts
genoemd. Hierdoor kan niet bevestigd worden of deze aspecten daadwerkelijk invloed hebben.
Bij de spreekkamer werd de invloed van sfeer, geluid, licht en kleur, onderbreking en de meubels en
inrichting genoemd. Drie huisartsen gaven aan dat een gelijke verhouding van de zorgverlener en de
patiënt bijdraagt aan een accurate screening. De invloed van deze (deel)aspecten werd hiermee
bevestigd.
De huisartsen gaven aan dat zij met de kostenregeling voor de POH-GGZ quitte spelen maar dat dit
wel extra kosten oplevert en tijd kost. Toch gaven zijn aan dat de POH-GGZ met de nieuwe regeling
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voldoende ingezet kan worden. Misschien zou er een compensatie kunnen komen voor de extra
kosten en gebrek aan tijd waar de huisarts mee kampt. Een huisarts gaf aan dat sommige collega’s
zich er wel eens over uit lieten dat zij bewust geen POH-GGZ inschakelden vanwege de ongunstige
kostenregeling. Echter lieten de andere huisartsen zich hier niet over uit, waardoor de invloed van
het budget voor de POH-GGZ al irreëel wordt gezien.
Alle vier de huisartsen gaven aan dat het belangrijk is om voldoende tijd te hebben voor een consult
waarin de screening plaatsvindt. Er werd een minimum tijd van 45 minuten genoemd. Door twee van
de huisartsen werd er bij tijdnood nog wel eens voor een screening doorverwezen naar de tweede
lijn terwijl de patiënt daar misschien niet op zijn plek zou zitten. De huisartsen hanteren in principe
allemaal de vuistregel 1 klacht per consult, maar de tijd die een klacht nodig heeft is afhankelijk van
de complexiteit. Bij een tekort aan tijd werd er vaak uitgelopen of een vervolgafspraak gemaakt. Op
basis van deze informatie werd de invloed van tijd voor een consult bevestigd.
Alle vier de huisartsen gaven aan dat de relatie tussen de zorgverlener en de patiënt heel belangrijk is
voor een goede screening. Twee huisartsen gaven aan dat dit ervoor zorgt dat je er vroeg bij kan zijn
omdat patiënten hun klachten eerder weergeven en er dus een lagere drempel is. Het werd zelfs een
doorslaggevende factor genoemd. Tenslotte noemden twee huisartsen dat emotionele klachten niet
boven tafel komen wanneer de arts-patiënt relatie niet goed is. Op deze manier werd de invloed van
de relatie zorgverlener-patiënt op accurate depressiescreening dus bevestigd.
Bij het onderdeel ‘Samenwerking zorgverleners’ gaven alle vier de huisartsen aan dat ze met een
POH-GGZ werken. Zij kozen hier vooral voor door de ingang van de stelselwijziging of een tekort aan
tijd voor patiënten met psychische klachten. Bij depressiescreening wordt het eerste gesprek meestal
nog gevoerd met de huisarts waarna wordt besloten of de POH-GGZ de screening afneemt of dat de
huisarts dat zelf doet, aangezien er nog andere dingen kunnen spelen. Patiënten met een divers
spectrum aan klachten neemt de huisarts vaak onder zijn eigen hoede. Alle vier de huisartsen gaven
aan zeer tevreden te zijn met de POH-GGZ. Het gebruik van de POH-GGZ heeft invloed op de
accuraatheid van depressiescreening doordat de POH-GGZ standaard 45 minuten de tijd heeft en
meer ervaring heeft met screenen doordat hij/zij het vaker doet.
Slechts één huisarts werkte met collaborative care waarbij depressiescreening werd afgenomen in de
tweede lijn. De samenwerking met de psychiater verloopt volgens haar goed door korte lijntjes, bij
de samenwerking met het ziekenhuis heeft ze last van wachttijden. Omdat deze huisarts de enige
was die het gebruik van collaborative care voor depressiescreening aangaf, kan de invloed hiervan op
accurate depressiescreening niet bevestigd worden.
Tenslotte bevestigden de huisartsen dat depressiescreening goed past binnen de eerste lijn omdat
het de eerste mogelijkheid is om te screenen. In de tweede lijn moeten vooral patiënten geholpen
worden die er een hoge comorbiditeit en een zwaardere vorm van depressie hebben. Er werd
bevestigd dat depressiescreening in de eerste lijn invloed heeft op de accuraatheid.
Al met al werd van 6 van de 7 structuuraspecten bevestigd dat zij invloed hebben op de accuraatheid
van depressiescreening. Voor het aspect Budget POH-GGZ werd slecht bevestiging gegeven door 1
huisarts. De ervaring van zorgverleners werd door drie van de huisartsen als relevant aspect
beschouwd. De invloed van opleiding en achtergrond, ervaring zorgverlener, omgeving, tijd en de
relatie zorgverlener-patiënt werd door 3 of meer huisartsen bevestigd.
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Tabel 2 Trefwoorden vanuit het commentaar van de huisartsen bij de desbetreffende onderdelen van de structuur
Onderdelen Structuur
Structuuraspecten (1-9)
Indicatoren (a-e)
Sub-indicatoren (I-VII)

Trefwoorden vanuit het commentaar van de huisartsen
Totaal = 92
N ≥ 2 = 66/92
N = 1 = 26/92

1. Opleiding en achtergrond zorgverlener
a. Opleiding en achtergrond huisarts
b. Opleiding en achtergrond POH-GGZ

Aanwezigheid mentale gezondheid, Niveau opleiding Geneeskunde
Achtergrond

2. Nascholing zorgverlener
a. Nascholing huisarts
I. Frequentie
II. Vrijheid
III. Nascholing depressiescreening
IV. Online nascholing

Voldoende, Zelfdiscipline
Interesse
Verdieping
Effectiviteit, Persoonlijk, Interactie, Internetverbinding, Concentratie

b. Nascholing POH-GGZ
I. Frequentie
II. Nascholing depressiescreening
III. Verschil nascholing huisarts
3. Ervaring zorgverlener
a. Ervaring huisarts
b. Ervaring POH-GGZ
4. Omgeving afname
a. Omgeving wachtkamer
I. Sfeer
II. Geluid
III. Licht en kleur
IV. Aanwezigheid folders / tijdschrift /
scherm
V. Meubels en inrichting
VI. Temperatuur
VII. Gezelschap
b. Omgeving spreekkamer
I. Sfeer
II. Geluid
III. Licht en kleur
IV. Onderbreking
V. Meubels en inrichting

Hoge frequentie, Zorggroep
Voorbereiding E-health
Minder theorie, Focus gebruik screeningsinstrumenten, Focus gebruik Ehealth, Gelijktijdig
Stage psychiatrie, Promotieonderzoek, Leger
Hogere leeftijd

Prettig, Rustig
Muziek, Rustig
Zacht, Rustig
Hoeveelheid folders, Informatief wachtkamerscherm, Afleiding
Vorm, Comfort, Ruimte
Warmte
Type gezelschap, Drukte
Gastvrijheid, Rust
Geluidsniveau
Zachte kleuren, Daglicht
Spoed/telefoon/assistente
Gelijkheid, Opgeruimd, Rust

5. Budget POH-GGZ
a. Geschiktheid kostenregeling
b. Invloed kostenregeling

Quitte spelen, Extra kosten, Tijdrovend, Voldoende uren.
Geen inschakeling POH-GGZ

6. Tijd voor consult
a. Optimale lengte
b. Declaratie
c. Beschikbaarheid tijd
d. Klachtenlimiet
e. Tijdnood

Minimum
Doorverwijzen door tijdnood
Tekort, Vervolgafspraak
Een klacht, Verscheidenheid klachten, Prioriteit
Uitloop, Terugkomst, Wachtkamerscherm, Situationeel

7. Relatie zorgverlener – patiënt
a. Opbouw relatie
b. Belang relatie
c. Invloed op accuraatheid

Kennis familie, Interesse, Tijd, Vertrouwen, Jezelf zijn, Patiënt-afhankelijk
Vroeg screenen, Laagdrempelig
Doorslaggevend, Weergave emotionele klachten

8. Samenwerking zorgverleners
a. Samenwerking POH-GGZ
I. Motivatie samenwerking
II. Wijze van samenwerking
III. Ervaringen
IV. Invloed accuraatheid

Stelselwijziging, Tijd, Moeite met motiveren
Eerste gesprek huisarts, Screening bij POH-GGZ, Terugkomst POH/GGZ
Tevredenheid
Tijd, Ervaring

b. Collaborative care
I. Wijze van samenwerking
II. Ervaringen
III. Invloed accuraatheid
9. Structuur eerste en tweedelijnszorg
a. Depressiescreening in eerstelijnszorg
b. Depressiescreening in tweedelijnszorg

Psychiater, Ziekenhuis
Psychiater: Korte lijntjes, Ziekenhuis: Wachttijden
Psychiater: Uitgebreid, Pyschiater: Basisachtergrond
Eerste mogelijkheid, Regiefunctie huisarts, Ervaring huisarts
Minder grip op patiënten, Comorbiditeit, Mate van depressie
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Tabel 3 Interviewfragmenten bij trefwoorden vanuit het commentaar van de huisartsen over het proces
Code

Trefwoord

Interviewfragment

1a

Aanwezigheid mentale
gezondheid
Niveau opleiding Geneeskunde

- Door het hele curriculum heen vanaf al die eerste vier jaar tot en met de
huisartsenopleiding is er aandacht geweest voor mentale gezondheid.
- Er is een grote consensus tussen het niveau op de verschillende universiteiten.

1b

Achtergrond

- Een POH-GGZ die psychiatrisch verpleegkundige of psycholoog is geweest heeft een
bredere achtergrond. Een achtergrond in de psychologie draagt bij.

2a – I

Voldoende
Zelfdiscipline voor het vullen
van de uren

- Ik vind 40 uur wel voldoende.
- Ik vind dat je daar zelfdiscipline voor moet hebben, als je daar geen discipline voor
hebt dan hoor je geen dokter te zijn.

2a – II

Interesse

- Nascholing kies je vaak op basis van je eigen interesse.

2a – III

Verdieping

- Nascholing geeft je wat meer verdieping zodat je de patiënt in eigen hand kan houden.

2a – IV

Effectiviteit
Interactie

- Een online methode is veel efficiënter want je zit in je eentje achter de computer.
- Een gewone nascholing gaat heel interactief, dan bel je elkaar weer op daarna. Dat
heb je bij een online nascholing niet.
- Bij een online nascholing is er vaak een probleem met de verbinding.
- Tijdens een nascholing word ik niet afgeleid door de groep, maar wel thuis door mijn
drie rondlopende kinderen.

Internetverbinding
Concentratie
2b – I

Hoge frequentie
Zorggroep

- Ja eigenlijk nog meer dan ik ze krijg.
- Ze zijn aangesloten bij een zorggroep met POH’s, die regelen centraal de nascholing.

2b – II

Voorbereiding E-health

- Toen we begonnen met E-health heeft onze POH een nascholing depressie gevolgd.

2b – III

Minder theorie
Focus gebruik
screeningsinstrumenten
Focus gebruik E-health
Gelijktijdig

- De POH-GGZ zou minder voorgelicht hoeven worden op de theorie.
- De POH-GGZ heeft meer tijd dus die kan beter gebruik maken van de instrumenten
die beschikbaar zijn, dat is een goede focus.
- De POH-GGZ moet ook meer weten over logistiek, beter weten hoe E-health werkt.
- Ik zou nascholing gelijktijdig doen: we krijgen dan allebei meer inzicht in wat we doen.

3a

Stage psychiatrie
Promotieonderzoek
Achtergrond defensie

- Tussentijds kun je een stage psychiatrie doen, dat draagt denk ik veel bij aan ervaring.
- Psychologische kennis heb ik grotendeels in mijn promotieonderzoek opgedaan.
- Bij defensie richten we ons heel veel op psychologische problemen.

3b

Hogere leeftijd

- Zij zijn beiden wat ouder en hebben levenservaring, dat is erg belangrijk.

4a – I

Rustig

- Het moet rustig zijn, zodat je niet al gespannen binnenkomt.

4a – II

Muziek
Rustig

- Een muziekje helpt omdat je prikkelbaar bent, en met andere geluiden is dat lastig.
- Het moet rustig zijn maar niet doodstil.

4a – III

Zacht
Rustig

- Zachte kleuren geven rust, het moet niet te druk zijn.
- Als je heel onrustig bent in je hoofd is het prettig dat de muren rustig zijn.

4a – IV

Hoeveelheid folders
Informatief wachtkamerscherm
Afleiding

- Er moeten niet teveel folders zijn, anders springen die zo op je af en dat is niet prettig.
- We hebben een wachtkamerscherm met informatie over de praktijk en het nieuws.
- Door folders en een scherm aan te bieden biedt je de patiënt afleiding.

4a – V

Inrichtingsvorm
Comfort
Ruimte

- Een inrichting waarbij men niemand aankijkt zodat ze geen contact hoeven maken. .
- Prettige en comfortabele meubels, ze moeten zitten zonder dat ze denken te zitten.
- Voldoende ruimte, ze moeten niet het idee hebben bovenop elkaar te moeten zitten.

4a – VI

Warmte

- Ik kan me voorstellen dat als het heel warm is dat een patiënt gespannen wordt.

4a - VII

Type gezelschap

Drukte

- Het ligt er ook aan wie er in de wachtkamer zit, als je (naam patiënt) kent, iedereen
kent hem, dan wordt het gezellig in de wachtkamer en dan gaan ze met elkaar praten,
maar aan de andere kant zitten er soms een stelletje digitale autisten.
- Een patiënt die depressief is gedijd ook niet lekker in een drukke wachtkamer

4b – I

Gastvrijheid
Rust

- Een nette gastvrije spreekkamer geeft minder chaos in de communicatie.
- We moeten rust in de spreekkamer creëren, geen dingen die kunnen afleiden.

4b – II

Geluidsniveau

- Vooral het geluidsniveau moet niet te hoog zijn in de spreekkamer, geen afleiding.

4b – III

Zachte kleuren
Daglicht

- Weer zachte kleuren, het straalt ook iets uit denk ik, dat je tijd hebt en vertrouwen.
- Daglicht kan denk ik ook goed helpen voor de rust.

4b – IV

Onderbreking

- Idealiter word je niet gestoord door de telefoon, een assistente of een spoedgeval.

4b – V

Gelijkheid
Opgeruimd

- Gelijkheid van de onderzoeker en de patiënt door naast elkaar te zitten op dezelfde
stoelen met dezelfde hoogte en dezelfde lichtinval.
- Een net opgeruimde spreekkamer zegt iets over degene die achter het bureau zit,
minder chaotisch.

Quitte spelen
Extra kosten

- Per saldo loop je met de POH quitte, de uren worden gedekt door de zorgverzekeraar.
- Je maakt wel extra kosten, de ruimte, boodschappen, elektriciteit, dat zit 39
er niet bij in.
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Code

Trefwoord

Interviewfragment

Tijdrovend
Voldoende uren

- Je speelt dus één op één maar het kost je wel tijd omdat je dingen moet nabespreken.
- Het aantal uren is goed, de spreekuren zitten vol, een nieuwe patiënt kan binnen twee
weken geplaatst worden, ik vind dat ruim voldoende.

5b

Geen inschakeling POH-GGZ

- Sommige collega’s nemen geen POH-GGZ: het zou tijd kosten en weinig opleveren.

6a

Minimum

- Ik denk dat drie kwartier toch wel het absoluut minimum is voor een screening.

6b

Doorverwijzen door tijdnood

- Je kunt niet telkens maar 20 minuten declareren terwijl je langer uitloopt, dat kost je
e
teveel. Wel de eerste drie, de vierde stuur je door naar de 2 lijn.

6c

Tekort

- Ik vind dat ik altijd tijd tekort kom, zeker bij oudere mensen. Het is soms wel lastig
omdat iemand somatische klachten meldt voordat je dan uiteindelijk bij de depressie zit.
- Wanneer je met een volle wachtkamer een depressiescreening afneemt doe je de
patiënt echt tekort, er is dan te weinig tijd voor, dan plan ik een vervolgafspraak in.

Vervolgafspraak
6d

Eén klacht per consult
Verscheidenheid klachten
Prioriteit

- Het is 1 klacht per consult, 2 bij een dubbel consult en bij meer een nieuwe afspraak.
- Voor een psychische klacht is een langer tijdsbestek nodig dan een somatische klacht.
- De klacht met de hoogste prioriteit behandel ik als eerst, maar alles moet aan bod
kunnen komen. Als dat niet lukt komt er een vervolgafspraak.

6e

Uitloop
Terugkomst

- Bij tijdsnood tijdens een screening, dan loop ik gewoon uit.
- Bij tijdstekort tijdens een screening liet ik soms mensen aan het einde van de dag
komen, maar dat is niet ideaal want dan ben ik moe en zijn zij moe.
- Dan loop ik uit, en daar is ook dat scherm voor bedoeld, dat geeft de wachttijd aan.
- Soms is het ijzer heet en moet het gesmeden worden, dan let ik niet op de klok.

Wachtkamerscherm
Situationeel
Kennis familie patiënt
Interesse
Tijd
Jezelf zijn
Patiënt afhankelijk

- Als je een geboorte/overlijden van een familielid meemaakt bouw je wel een band op.
- Als je interesse denken ze misschien: dat is een prettig persoon, daar kan ik ook wel
een keer niet-lichamelijke klachten mee delen.
- Hoe langer je in een praktijk werkzaam bent, hoe vaker je de patiënten ziet.
- Je bouwt het op door jezelf te zijn en niet te jokken, dan ben je jezelf.
- Bij de ene patiënt vraag ik dit en bij de andere patiënt dat, hangt er maar net vanaf.

7b

Vroeg screenen
Laagdrempelig

- Als je er vroeg bij wil zijn helpt het als je een goede relatie met de patiënt hebt.
- Ze moeten me zo volledig mogelijk vertrouwen, dan is er een lage drempel.

7c

Doorslaggevend
Weergave emotionele klachten

- De band is een doorslaggevende factor om het verhaal echt goed op tafel te krijgen.
- Als de relatie niet goed is kun je een keelpijn beoordelen maar gaat de patiënt zich
echt niet vertellen hoe hij/zij zich voelt.

8a – I

Stelselwijziging
Tijd
Moeite met motiveren

- Bij de stelselwijziging 2 jaar geleden, toen wij steeds meer dysthyme klachten kregen.
- Omdat ik merkte dat ik weinig tijd had om zaken te ondernemen.
- Om hij expertise heeft om mensen te motiveren voor een screening of behandeling.

8a – II

Eerste gesprek huisarts
Screening bij POH-GGZ

- Het eerste gesprek vindt plaats bij ons, daar probeer ik de somatiek uit te sluiten.
- Als het om mentale problemen gaat worden ze gescreend bij de POH, afhankelijk van
de uitslag worden ze door de POH of bij mij behandeld.
- Als ik zelf binnen 5 minuten weet dat de patiënt bij de POH op de goede plek is dan
stuur ik diegenen meteen door, maar soms heb ik meer tijd nodig omdat de patiënt
misschien wel geschikter is voor specialistische GGZ.

7a

Terugkomst POH-GGZ

8a – III

Tevredenheid

- Ik vind een POH-GGZ écht een meerwaarde voor de praktijk en patiënten.

8a – IV

Tijd
Ervaring

- De POH-GGZ heeft meer tijd, ze kan zich meer verdiepen en kijken naar de ernst.
- Hoor het meer te doen krijg je meer ervaring en zal je minder fouten maken.

8b – I

Psychiater
Ziekenhuis

- Ik stuur patiënten soms door voor screening bij de psychiater ouderengeneeskunde.
- Ook in het ziekenhuis laat ik patiënten wel eens een eenmalige screening doen.

8b – II

Psychiater: Korte lijntjes
Ziekenhuis: Wachttijden

- De ouderenpsychiater is een eerstelijnspsychiater en heeft korte lijntjes, werkt goed.
- Bij het ziekenhuis heb je soms vijf à zes weken wachttijd, dat is gewoon te lang.

8b – III

Psychiater: Uitgebreid,
Psychiater: Basisachtergrond

- Een psychiater doet dan nog een uitgebreide test, dat maakt het accurater.
- Een psychiater heeft ook een veel bredere achtergrond dan wat wij hebben.

9a

Eerste mogelijkheid
Regiefunctie huisarts

- Het hoort in de 1e lijn omdat wij als eerste kúnnen screenen, ze komen bij ons binnen.
- De huisarts moet de regiefunctie hebben, dat kan niet zonder screenend instrument:
dan kun je pas bepalen wat het behandelplan wordt.
- Het is problematiek die de huisarts veel ziet en waar hij/zij veel ervaring mee heeft.

Ervaring huisarts
9b

Minder grip op patiënten
Comorbiditeit
Mate van depressie

e

- In de 2 lijn is er minder grip op mensen die er tussendoor glippen, als mensen niet bij
de POH zijn geweest en bij mij komen voor andere klachten, spreek ik ze daarop aan.
e
- Als iemand bijvoorbeeld depressief en schizofreen is hoort diegene in de 2 lijn thuis.
e
- De gewone depressie wordt gewoon te duur betaald in de 2 lijn.
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5.3.

Invloed van procesaspecten op accurate depressiescreening

De resultaten met betrekking tot de derde onderzoeksvraag over de procesaspecten zijn uitgewerkt
in Tabel 4 en 5. Dit keer laat Tabel 4 per onderdeel van het proces de trefwoorden zien, waarvan nu
de helft van de trefwoorden door 2 of meer huisartsen werd beschreven (22/44 trefwoorden). Tabel
5 geeft de fragmenten bij de steekwoorden weer onder de desbetreffende codes.
Het onderdeel proces startte met vragen over het gedrag van de zorgverlener. Huisartsen gaven aan
de het belangrijk is om bij een depressiescreening rust te houden en genoeg vragen te stellen. Het
goed kunnen luisteren werd door drie van de vier huisartsen gezien van belang voor een accurate
depressiescreening. Ook een open, luisterende en belangstellende houding is belangrijk voor
accurate depressiescreening. Op basis van deze antwoorden werd bevestigd dat het gedrag van de
zorgverlener, waaronder de eigenschappen en de houding, invloed hebben op de accuraatheid van
depressiescreening.
Bij het onderdeel screeningsmethode gaven 3 huisartsen allereerst aan de DSM en de 4DKL te
gebruiken. Het gebruik van de DSM zou praktisch zijn omdat men in de tweede lijn hetzelfde
instrument hanteert. De 4DKL zou praktisch zijn doordat meerdere huisartsen in dezelfde zorggroep,
waarvan drie van de vier geïnterviewde huisartsen deel uitmaakten, gebruik maken van deze lijst. De
huisartsen gaven aan dat ze de lijst prettig vonden maar lieten zich verder weinig uit over invloed op
de accuraatheid. Een van de huisartsen beschreef dat zij de DSM-criteria zeer geschikt acht. Een
andere huisarts liet zich uit over de 4DKL en gaf aan dat hij de lijst erg open en eenvoudig vindt, wat
misschien de accuraatheid beïnvloed. De huisartsen lieten duidelijk merken dat zij vinden dat
screeningsinstrumenten van invloed zijn, echter is er niet duidelijk op welke manier.
Bij de vragen over het gebruik van de NHG-standaard gaven 3 van de huisartsen aan deze amper te
gebruiken. Zij lezen hem na de herziening door en gebruiken hem daarna af en toe als check, maar
doen dit ook weinig aangezien zij wel het gevoel hebben dat zij hem beheersen. Er werd niet
bevestigd dat het gebruik van de NHG-standaard de accuraatheid van de screening kan beïnvloeden.
Alle vier de huisartsen bevestigden dat het belangrijk is om de thuissituatie te betrekken in de
screening. Dit zou belangrijk zijn doordat de thuisbasis een risico kan vormen en daarmee een
connectie kan hebben met depressie. Het medisch dossier werd door drie huisartsen van belang
geacht doordat je bij het checken hiervan soms nog beter op de hoogte bent van comorbiditeit of
andere meespelende factoren. Deze invloed van deze twee criteria op de accuraatheid van
depressiescreening werd dus bevestigd.
Bij het onderdeel ‘Opbouw consult’ gaven 2 van de 4 huisartsen aan dat zij de opbouw belangrijk
vinden. De ene huisarts vindt het uitsluiten van somatiek aan het begin van het consult prettig,
omdat dit dan later niet meer terug komt of je er juist rekening mee kan houden. De andere huisarts
vindt het gebruik van de SOEP-structuur (Somatisch – Objectief – Evaluatie – Plan) prettig aangezien
je bij de juiste volgorde zo een goed overzicht houdt over de klachten. Hiermee werd bevestigd dat
de opbouw van een consult de accuraatheid van depressie kan beïnvloeden.
Tenslotte gaven 3 van de 4 huisartsen aan dat er in hun praktijk E-health gebruik wordt. Één van de
huisartsen kan benaderd worden via Whatsapp waardoor patiënten gemakkelijk naar hulp kunnen
vragen. Een andere huisarts gebruikt een beveiligde versie van Skype om consulten mee af te nemen.
De derde huisarts gebruik het in de vorm van een online zelftest, net als de andere twee ook doen.
Twee huisartsen spraken uit dat online zelftesten een lagere drempel voor de patiënt kunnen zijn om
hulp te vragen. Eén huisarts gaf aan dat de zelftesten wel bijdragen, maar nooit een normale
screening kunnen vervangen. De testen schenen ook heel voorzichtig te zijn waardoor patiënten
sneller bepaalde pathologie zouden hebben. Het gebruik van een online zelftest werd hierdoor van
invloed geacht op accurate depressiescreening.
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Twee huisartsen gaven aan dat een online consult de patiënt tijd kan besparen omdat diegene niet
naar de praktijk hoeft te komen. Echter gaven ze ook aan dat dit eerder tijdrovend is voor de
zorgverlener vanwege toenemende administratie. Daarnaast wordt de zichtbaarheid van de patiënt
tijdens het consult sterk gewaardeerd en door twee van de vier huisartsen gemist tijdens een online
consult. Op basis van deze fragmenten werd het gebruik van een online consult van invloed geacht
op accurate depressiescreening.
Kortom: de invloed van alle 4 de procesaspecten werd door 2 of meer huisartsen bevestigd. Echter
werd de invloed van het gebruik van de deelaspecten collaborative care en de NHG-standaard
depressie niet bevestigd. De invloed van het gedrag van de zorgverlener en het benoemen van de
screeningscriteria thuissituatie en medisch dossier werd door 3 of meer huisartsen bevestigd.
Tabel 4 Trefwoorden vanuit het commentaar van de huisartsen bij de desbetreffende onderdelen van het proces
Onderdelen procesaspecten:
Trefwoorden vanuit het commentaar van de huisartsen
Procesaspecten (1-4)
Totaal = 44
Indicatoren (a-d)
N ≥ 2 = 22/44
Sub-indicatoren (I-IV)
N = 1 = 22/44
1. Gedrag zorgverlener
a. Eigenschappen zorgverlener
b. Houding zorgverlener

Rust, Luisteren, Vragen, Betrokkenheid
Open houding, Luisterende houding, Belangstellende houding

2. Screeningsmethode
a. Screeningsinstrument
I. DSM
II. 4DKL
III. OLD
IV. GDS

Criteria, Overeenstemming 2e lijn
Overeenstemming huisartsen, Eenvoud, Openheid
Meespelende geheugenstoornissen, Inspraak partner
Houvast bij oudere patiënten, Subjectief

b. Gebruik NHG-standaard
I. Wijze van gebruik
II. Ervaringen van gebruik

Lezen, Check
Oud, Gevoel van beheersing

c. Screeningscriteria
I. Thuissituatie
II. Medisch dossier

Thuisbasis, Risicofactoren, Connectie ziekte-omgeving, Essentieel
Comorbiditeit, Relevantie, Overleg collega

3. Opbouw consult
a. Gebruik opbouw
b. Ervaringen opbouw
4. Gebruik E-health
a. Wijze van gebruik
b.Motivatie bij wijze van gebruik
c. Online zelftesten
d Online consult

Begin somatiek, Formele aankondiging screening, SOEP
Begin somatiek: uitsluiten, Formele aankondiging screening: lastig, SOEP:
overzicht hanteren
Geen gebruik E-health, Whatsapp met patiënten
Geen gebruik E-health: patiënt zien, Whatsapp: gemakkelijke hulpvraag
Laagdrempelig, Bijdragende werking, Voorzichtig, Privacy
Tijdbesparend patiënt, Tijdrovend zorgverlener, Zichtbaarheid patiënt
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Tabel 5 Interviewfragmenten bij trefwoorden vanuit het commentaar van de huisartsen over het proces
Code

Trefwoord

Interviewfragmenten

1a

Rust
Luisteren
Vragen
Betrokkenheid

- Je moet rust in je hoofd hebben om aandacht voor de patiënt te hebben.
- Je moet goed kunnen luisteren en niet te snel oordelen.
- Je moet er actief naar vragen en de tijd voor nemen.
- Je moet begrip uitstralen, je betrokken voelen.

1b

Open houding
Luisterende houding
Meelevende houding

- Een open houding is belangrijk.
- Een luisterende houding, een goede hulpverlener praat minder dan een patiënt.
- Je probeert mee te leven en je te verplaatsen in de lijn waarop de persoon zit.

2a – I

Criteria
e
Overeenstemming 2 lijn

De DSM-criteria voldoen, het zijn juiste criteria om de screening af te nemen.
Het gebruik van de DSM is prettig omdat GGnet (tweede lijn) er ook mee werkt.

2a – II

Overeenstemming huisarts
Eenvoud
Openheid

Alle huisartsen in de coöperatie werken met 4DKL, die is daar het meest geschikt
voor.
Het is een relatief eenvoudig instrument.
Je kan antwoorden wat je wil, de vragen zijn open, ik weet niet hoe accuraat dat is.

2a – III

Geheugenstoornis
Inspraak partner

De lijst geeft wat meer richting aan geheugenstoornissen die mee kunnen spelen.
De lijst dwingt om partners kritisch te laten kijken naar wat er aan de hand is.

2a – IV

Houvast bij oudere patiënten

Het is voor mij een houvast om ouderen vragen over somberheid te stellen, soms is
dat moeilijk omdat ze nuchter zijn en denken dat het allemaal niets voorstelt.
Er komen vragen voorbij als: ‘Denk je dat iemand georiënteerd is in de tijd, plaats of
persoon?’ Ja weet je dat is zo subjectief.

Subjectief
2b – I

Lezen
Check

Ik lees hem als hij uitkomt, daarna hou ik hem achter de hand in een klapper.
Het is dan nog maar zelden dat je er naar kijkt, soms wel een soort van check.

2b – II

Oud
Gevoel van beheersing

Hij is eigenlijk al weer oud hè, uit 2011, er is al weer zoveel veranderd.
Ik check hem eigenlijk weinig omdat ik het gevoel heb dat ik het beheers.

2c – I

Thuisbasis

Je wil weten of iemand een goede thuisbasis heeft, of hij opgevangen word en of
het veilig is, of er een beetje structuur is of juist alcoholisme en drugsgebruik.
Familiaire belasting door bijv. alcoholisme is een risicofactor voor een stoornis.
Het is belangrijk, er kan een connectie tussen de ziekte en de omgeving bestaan.
Het is essentieel om te weten, daar waar je het niet weet moet je er naar vragen.

Risicofactoren
Connectie ziekte-omgeving
Essentieel
2c – II

Comorbiditeit
Relevantie
Overleg collega

Dat nemen we ook mee, als huisarts met je kijken naar de comorbiditeit daarin.
Niet alles is relevant m mee te nemen, het lastige is om te ontdekken wat dat wel is.
Mijn collega werkt hier al 30 jaar, die vraag ik wel eens iets over een patiënt om het
in de historie te plaatsen.

3a

Begin somatiek
Formele aankondiging
screening
SOEP

In het eerste consult behandel ik vooral de somatiek.
Ik begin met het geruststellen en uit laten praten van de patiënt, dan formeel
aankondigen dat je met de screening begint, de lijst afwerken en afsluiten.
Elke huisarts is opgeleid met SOEP: Subjectief, Objectief, Evaluatie, Plan.
Subjectief: wat is de klacht, Objectief: zichtbare klacht, E: het afwegen tegen elkaar,
P: het opstellen van een (behandel)plan.

3b

Begin somatiek: uitsluiten
Formele aankondiging
screening: lastig
SOEP: overzicht hanteren

Dan weet je zeker dat het dat niet kan zijn, anders komt het later toch weer terug.
De overgang van het op je gemak stellen tot de core business is een hele lastige.
Het is altijd een beetje gekunstel, maar ik weet gewoon niet hoe het beter kan.
De SOEP is belangrijk, bij handelen in de juiste volgorde krijg je een goed overzicht.

4a

Geen gebruik E-health
Whatsapp met patiënten

Mijn POH-GGZ is zich er in aan het verdiepen, maar we gebruiken het nog niet.
Ik whatsapp ook met patiënten, dan sturen ze foto’s door.

4b

Geen gebruik E-health: patiënt
zien
Whatsapp: gemakkelijke
hulpvraag

Ik heb nog niet voor ogen hoe ik bijvoorbeeld per mail vragen moet beantwoorden
zonder diegene dan te zien, lijkt me heel lastig.
Mensen die ernstig ziek zijn moeten makkelijk een beroep op ons kunnen doen, de
mensen thuis geef ik daarom allemaal mijn 06 nummer.

4c

Laagdrempelig
Bijdragende werking

Als je online zelftesten goed aanbiedt is de drempel naar de hulpvraag lager.
Het kan bijdragend werken maar nooit vervangen. Als iemand tegenover je zit kun
je doorvragen, dat kan hierbij niet, maar aan de andere kant lees ik soms iets terug
en denk ik goh, daar had ik nog helemaal niet aan gedacht.
Onze test is voorzichtig, er komt soms grote pathologie uit die niet blijkt als je
tijdens een gewoon consult met de patiënt praat.
Er is een voorval geweest m.b.t. privacy van de patiënt waardoor we het nu niet
gebruiken.

Voorzichtig
Privacy
4d

Tijdbesparend patiënt
Tijdrovend zorgverlener
Zichtbaarheid patiënt

Toelichting resultaten proces

Patiënten van buiten de regio help ik dan via online consults, dat bespaart hun tijd.
Een online consult vraagt misschien nog wel meer tijd wegens administratie.
Voor mij is een normaal consult accurater, ik heb het nodig om een patiënt te zien.
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5.4.

Resultaataspecten van accurate depressiescreening

De laatste twee tabellen hebben betrekking op het resultaat: een accurate depressiescreening in de
Nederlandse eerstelijnszorg. Hier werd niet gekeken echt gekeken naar de invloed die de
resultaataspecten hebben, maar meer naar de voorwaarden waaraan het resultaat moet voldoen.
Het aspect precisie werd belangrijk geacht voor een accurate screening. Twee huisartsen benoemden
dat dit te maken heeft met het hanteren van een persoonlijke aanpak, een aanpak die bij de patiënt
past, zorg op maat. Er werd geen eenduidige opinie gegeven over een ‘precieze screening’. Toch
werd op basis van deze informatie precisie als een belangrijk aspect van accurate depressiescreening
geïnterpreteerd.
Bij het onderdeel correctheid beschreven twee huisartsen dat er punten gescoord moeten worden
bij de vragenlijsten en deze moeten passen bij de anamnese voor een correcte screening. Daarnaast
werd uitgelegd dat het totaalplaatje belangrijk is, niet alleen de klachten en symptomen maar ook de
houding van de patiënt en de last die de patiënten ervaren. Er werd geen eenduidige opinie gegeven
over een ‘correcte’ screening. Toch werd op basis van deze informatie correctheid als een belangrijk
aspect van een accurate depressiescreening geïnterpreteerd.
Tenslotte benoemden twee van de vier huisartsen bij het onderdeel over het resultaat dat het
belangrijk is om een depressieve stoornis te kunnen onderscheiden van een ander stoornis. Het
verschil moet zichtbaar zijn omdat er veel variaties zijn. Op basis hiervan werd het aspect
onderscheidend vermogen gezien als een relevant aspect van het resultaat accurate
depressiescreening.
Het belang van alle drie de resultaataspecten werd dus door 2 of meer huisartsen bevestigd. Er
werden geen aspecten door meer dan twee huisartsen bevestigd.
Tabel 6 Trefwoorden vanuit het commentaar van de huisartsen bij de desbetreffende onderdelen van het resultaat
Resultaataspecten (1-3)

Trefwoorden vanuit het commentaar van de huisartsen
Totaal: 6
N ≥ 2 = 5/6
N = 1 = 1/6

1. Precisie

Persoonlijke aanpak, Zorgvuldig

2. Correctheid

Match punten en anamnese, Totaalplaatje

3. Onderscheidend vermogen

Variatie, Verschil

Tabel 7 Interviewfragmenten bij trefwoorden vanuit het commentaar van de huisartsen over resultaat
Code Trefwoord

Interviewfragment

1

- Een persoonlijke aanpak genereren is belangrijk, soms is het beter om ze door te sturen naar
de POH-GGZ, maar soms doe ik het met een andere lijst of thuisarts.nl, het ligt ook een beetje
aan de klik die je met iemand hebt.
- Als je iemand verdenkt op een depressie en je gebruikt screeningslijsten, hebt daarnaast een
goed gesprek wat het bevestigd en voldoet aan de criteria, dan ben je heel zorgvuldig.

Persoonlijke aanpak

Zorgvuldig

2

Match punten en
anamnese
Totaalplaatje

- Je moet punten scoren op zo’n lijst voor symptomen, dus stel de patiënt scoort genoeg punten
en de anamnese past erbij, dan heb je een correcte screening.
- Ik luister eerst gewoon goed naar het verhaal: wat is er aan de hand, waar loopt de patiënt
tegenaan. Ik vraag de symptomen van een depressie uit, maar er zit heel veel meer tusen de
antwoorden en het gevoel wat ik in het consult krijg, een stuk houding van de patiënt, een stuk
last. Daar houd je dan allemaal rekening mee, zodat je een totaalplaatje krijgt.

3

Variatie

- En dan moet je kijken, zit het in de hoek van de angsten, zit het in de hoek van depressies: er
zijn allerlei variaties tussen mogelijk. Je moet dat kunnen onderscheiden.
- Een voorwaarde is dat je een test hebt die het verschil kan aanduiden en het zo kan
onderscheiden.

Verschil
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6. Conclusie en discussie
6.1.

Conclusie

In dit onderzoek werd voor het eerst op basis van het Donabedian model (1988) naar depressiescreening in de
Nederlandse eerstelijnszorg gekeken. Uit de resultaten blijkt dat de zorgkwaliteitsaspecten uit de hypothese (Figuur 3)
volgens huisartsen niet allemaal van invloed zijn op depressiescreening. Hierdoor is de hypothese verworpen en is er
een nieuwe boomstructuur ontwikkeld die de relevante structuur-, proces- en resultaataspecten in kaart brengt (zie
Figuur 4). Het in Figuur 4 weergegeven model bestaat uit veel aspecten en is daardoor complex en uitgebreid. De
categorie structuuraspecten bevat de meeste zorgkwaliteitsaspecten. Echter betekent dit niet dat deze aspecten de
grootste rol spelen. Zowel bij de structuur als het proces zijn er namelijk aspecten waarvan de invloed door 3 of meer
huisartsen bevestigd is. Binnen deze aspecten is een verband zichtbaar: dit zijn aspecten die dichter bij de rol van de
huisarts staan, waar zij zelf hun invloed op kunnen uitoefenen of keuzes in kunnen maken. De negen aspecten waarvan
werd ontdekt op welke manier zij van invloed zijn, werden niet allen bevestigd door meer dan twee huisartsen,
waardoor zij niet als belangrijkste aspecten naar voren komen. .
Box 1 geeft in het kort de betekenis, nieuwe inzichten en de wetenschappelijke en praktische betekenis van het model
weer. In paragraaf 6.2 tot en met 6.4 wordt dit verder toegelicht. Paragraaf 6.5. behandelt de methodische reflectie.
Box 1. Belangrijkste inzichten

Zorgkwaliteitsaspecten
Structuuraspecten
teitsaspecten

Kennis zorgverlener
Opleiding zorgverlener
Ervaring zorgverlener
Omgeving afname
screening
Omgeving spreekkamer
Omgeving wachtkamer
Tijd voor consult
Duur consult
Klachtenlimiet
Relatie zorgverlenerpatiënt
Samenwerking
zorgverleners
Gebruik van POH
Structuur eerste- en
tweedelijnszorg
Geschiktheid depressiescreening
in de eerstelijnszorg
Procesaspecten
-aspecten
Gedrag zorgverlener
Eigenschappen zorgverlener
Houding zorgverlener
Screeningsmethode
Gebruik screeningsinstrument
Gebruik Screeningscriteria
Opbouw consult
Gebruik van E-health
Gebruik van zelftest
Gebruik van online consult
Resultaataspecten
Correctheid
Precisie
Onderscheidend
vermogen

Figuur 4. Zorgkwaliteitsaspecten die volgens
huisartsen van invloed zijn op
accurate depressie-screening

Wat kan geconcludeerd worden? (6.1.)
De categorie structuuraspecten is het
grootst maar speelt niet de grootste rol.
De aspecten waarvan de invloed op
depressiescreening het meest werd
bevestigd, zijn ook de aspecten die het
dichtst bij de huisarts staan, waar zij zelf
invloed op hebben en keuzes in maken.
Wat is er nieuw? (paragraaf 6.2.)
- Verband tussen de zorgkwaliteitsaspecten: de aspecten staan dichtbij de
huisarts, zij kunnen hierin keuzes in
maken en invloed zelf uitoefenen
- Het aspect Ervaring zorgverlener
- Inzichten in de manier waarop de
volgende zorgkwaliteitsaspecten:
 Opleiding zorgverlener
 Omgeving afname
 Tijd voor consult
 Relatie zorgverlener-patiënt
 Samenwerking met POH-GGZ
 Gedrag zorgverleners
 Screeningscriteria
 Gebruik van E-health
…een accurate depressiescreening
beïnvloeden
Wat betekent dit voor de wetenschap?
(paragraaf 6.3.)
Voor het eerst werden de structuur-,
proces- en resultaataspecten van
accurate depressiescreening
geïdentificeerd en werd er een verband
gevonden tussen de voornaamste
aspecten. Of het model echt tot
verbetering van de accuraatheid zal
leiden moet empirisch worden getoetst.
Wat betekent dit voor
de praktijk? (paragraaf 6.4.)
Dit model kan dienen als basis voor het
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ontwikkelen van verbeter-strategieën.
Het is de vraag in hoeverre sommige
aspecten aan te pakken zijn en wie
daarvoor verantwoordelijk is.

6.2.

Nieuwe inzichten

In deze thesis werd een verband gevonden tussen de zorgkwaliteitsaspecten waarvan de meeste
huisartsen bevestigden dat zij invloed hebben op de accuraatheid van depressiescreening. Dit zijn
namelijk de aspecten die het dichtst bij de huisarts zelf staan, waar zij zelf invloed op hebben of een
keuze in kunnen maken. Huisartsen kunnen namelijk zelf bepalen of zij ervaring willen opbouwen
door een stage in de psychiatrie te doen, kunnen zelf hun wacht- of spreekkamer inrichten, beslissen
of zij een POH-GGZ in dienst nemen, wat voor gedrag zij vertonen bij een screening en of zij E-health
gebruiken. Bij deze aspecten hebben zij zelf in grote mate de vrijheid om op hun eigen manier te
werken. Daarmee hebben zij de invloed van deze aspecten op accurate depressiescreening voor een
deel dus in eigen hand. Hierdoor kan het zijn dat de huisartsen meer uitgesproken zijn over deze
aspecten dan over andere aspecten. De structuur van de eerste en tweedelijnszorg werd
bijvoorbeeld door minder huisartsen bevestigd als een aspect van invloed, mogelijk doordat zij hier
niet echt iets aan kunnen veranderen. De structuur van de eerste en tweedelijnszorg wordt bepaald
via wetten in de eerste en tweede kamer. Huisartsen hebben hier minder vrijheid: ze behoren zich
aan de wet te houden en kunnen daar moeilijk aan veranderen, tenzij instanties als de Landelijke
Huisartsen Vereniging (LHV) daarvoor opstaan.
In deze thesis werd voor de invloed van twaalf van de dertien opgestelde zorgkwaliteitsaspecten
bevestiging gevonden. Het enige zorgkwaliteitsaspect waarvan de invloed op accuraatheid niet werd
bevestigd, is het aspect Budget POH-GGZ. Er werd niet aangegeven dat dit aspect niet van invloed is,
maar slechts door één huisarts aangegeven dat dit aspect wel van invloed is. Eén van de huisartsen
lichtte toe dat haar collega’s wel eens aangaven dat zij bewust kozen om niet met een POH-GGZ te
werken wegens het budget. Echter is dit te weinig om te kunnen beoordelen of het aspect
daadwerkelijk invloed heeft. Aangezien één andere huisarts wel aangaf dat de kostenregeling
ongunstig is, is het goed mogelijk dat meerdere huisartsen deze opinie delen. Echter sprak deze
huisarts niet uit of dit een effect had op de accuraatheid, bijvoorbeeld doordat er wegens de
kostenregeling geen POH-GGZ ingeschakeld wordt, wat wel een logisch verband zou zijn.
Daarentegen kwam er tijdens de analyse wel een nieuw aspect naar voren: Ervaring zorgverlener. In
de hypothese werd er wel rekening gehouden met de invloed van kennis ontleend aan de opleiding
en nascholing. Echter werd er bij het opstellen van deze hypothese niet gekeken naar andere vormen
waaruit ervaring ontleend kan worden, zoals een stage, (bij)baan, promotieonderzoek of juist
gewoon de dagelijkse praktijk. Tijdens de diepte-interviews benadrukten de huisartsen dat een groot
deel van hun kennis over mentale gezondheid hier juist uit voort kwam.
Ook in de literatuur komt er naar voren dat er een verband is tussen de ervarenheid van huisartsen
en hun prestaties bij het diagnosticeren. Hofstra, Hobus, Boshuizen & Schmidt vonden in 1988 al een
positief rechtlijnig verband tussen het aantal jaren ervaring van de huisarts en zijn diagnostische
prestaties. Dik (2000) vond een ruime tien jaar later dat wanneer een huisarts meer ervaring had,
deze huisarts ook meer verschillende gedachten en ideeën had tijdens het diagnosticeren. Er zouden
meer verschillende ziektebeelden in hun gedachten voorbij komen, waardoor de kans op een juiste
diagnose werd vergroot (Dik, 2000). Toekomstig onderzoek zou moeten uitwijzen wat de invloed van
ervaring specifiek invloed heeft op een accurate depressiescreening.
De huisartsen gaven aan dat het ook belangrijk is dat een POH-GGZ ervaring heeft. Daarbij zou het
een voordeel zijn als de POH-GGZ ouder is omdat deze dan meer levenservaring is. Uit een recente
evaluatie over het functioneren van de POH-GGZ, blijkt inderdaad dat oudere POH-GGZ’s beter
zouden functioneren vanwege hun ervaring (Van Es & Nicolaï, 2015).
Voor een aantal zorgkwaliteitsaspecten werd ook informatie over de manier waarop zij invloed
hebben op de accuraatheid van depressiescreening gevonden. Allereerst zouden bij de
structuuraspecten de Nederlandse opleidingen geneeskunde volgens de huisartsen voldoende kennis
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over mentale gezondheid verschaffen. Dit zou een positieve invloed hebben op de accuraatheid van
de screening. Zij vonden het lastig om aan te geven of dit in hun eigen opleiding voldoende naar
voren kwam, aangezien het al een hele tijd geleden is. Er is niet bekend hoeveel aandacht er in de
huidige huisartsenopleiding aan mentale gezondheid wordt besteed. In de basisopleiding
geneeskunde is de aandacht voor huisarts- en sociale geneeskunde wel gedaald (QANU 2014; QANU,
2012). Dit zou ook gevolgen kunnen hebben voor de mate waarin de aanpak van lichte psychische
klachten, waaronder depressiescreening, naar voren komt.
Bij de POH-GGZ is de achtergrond voorafgaand aan het starten van de opleiding volgens huisartsen
belangrijk. Zij gaven aan dat een achtergrond in de psychiatrie of psychologie bijdraagt aan een
hogere accuraatheid. Uit eerder onderzoek is nog niet gebleken of de verschillende achtergronden
van de POH-GGZ ook verschillen in de kwaliteit als POH-GGZ opleveren. Dit inzicht vormt weer
aanleiding tot nieuw onderzoek.
De huisartsen noemden verschillende elementen in de omgeving die de accuraatheid van
depressiescreening kunnen beïnvloeden. De huisartsen benoemden hier geen directe invloed van de
omgeving op de screening, maar meer op de gemoedstoestand van de patiënt. Allereerst zou een
wachtkamermuziekje zou de patiënt gerust stellen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat muziek
in de wachtkamer van de huisartsenpraktijk inderdaad een positieve invloed kan hebben op de
gemoedstoestand van de patiënt. Achtergrondmuziek maakt patiënten minder gespannen (Veehof
2007) en geeft patiënten meer een gevoel van privacy, waardoor de patiënt zich meer op zijn gemak
voelt (Scott, Dyas, Middlemas & Siriwardena, 2007). De invloed die achtergrondmuziek op patiënten
met een depressie heeft, is niet bekend.
Zachte kleuren en een lichte omgeving zouden volgens de huisartsen de patiënt een rustig gevoel
geven. Dit blijkt ook uit eerder onderzoek: licht zou een gevoel van kalmte oproepen (Scott, Dyas,
Middlemass & Siriwardena, 2007; Rice, Ingram & Mizan, 2008). Het effect van een lichte wachtkamer
op een patiënt met een mogelijke depressie, is niet bekend.
Daarnaast werd er door de huisartsen aangegeven dat afleiding in de vorm van posters, folders of
een wachtkamerscherm de patiënt op zijn gemak kan stellen. De invloed van boeken, tijdschriften en
folders kwam in het onderzoek van Scott, Dyas, Middlemass & Siriwardena (2007) naar voren. De
invloed van het wachtkamerscherm is alleen eerder onderzocht in de tandartsenpraktijk. Daar bleek
eerder dat een wachtkamerscherm het vertrouwen van de patiënt in de praktijk doet stijgen
(DentalView, 2007). Het effect van wachtkamerschermen op patiënten in de huisartsenpraktijk is nog
niet onderzocht.
Vervolgens werden een aantal manieren aan het licht gebracht waarmee elementen uit de
spreekkamer een positieve invloed kunnen hebben op de accuraatheid van depressiescreening.
Allereerst noemde huisartsen dat een nette maar gastvrije spreekkamer met zachte kleuren een
positieve invloed kon hebben op de arts-patiënt communicatie en de gemoedstoestand van de
patiënt. In het onderzoek van Chaikin et. al. (1976) wat een ‘zachte ruimte’ in de praktijk van de
psycholoog voor een effect heeft op de patiënt. Een zachte ruimte is een ruimte waarin gebruik
gemaakt wordt van zacht licht, stoelen met kussens, muurdecoratie en kunstobjecten. Het
onderzoek toonde aan dat er in een zachte ruimte meer zelfonthulling plaatsvond dan in een ‘harde
ruimte’: een ruimte met fel licht, harde stoelen en lege muren. Dezelfde bevindingen werden later in
verschillende onderzoeken gevonden (Horsburgh, 1995; Pearson & Wilson, 2012). Of dit ook
daadwerkelijk invloed heeft op de arts-patiënt communicatie is niet bekend.
Een aantal huisartsen benadrukten dat het belangrijk is dat de tafels en stoelen informeel staan
opgesteld, zodat er meer gelijkheid wordt gecreëerd tussen de zorgverlener en de patiënt. In de
onderzoeken van Chaikin et. al. (1976) en Pearson & Wilson (2012) kwam naar voren dat informele
meubels, zoals fauteuils, huiskamerstoelen of andere zachte stoelen invloed hadden op de
zelfonthulling van de patiënt bij de psycholoog. Echter werd er niets aangeduid over de opstelling
van deze stoelen en de tafel. Ook in andere literatuur komt dit niet naar voren.
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Daarnaast gaven de huisartsen aan dat tijd een grote invloed heeft op de accuraatheid van de
screening. Tijdnood werd gezien als een barrière voor een screening, dit komt overeen met de
bevindingen uit de onderzoeken van Mitchell, Vaze en Rao (2009), Stromberg et al. (2008), Hutton &
Gunn (2007), Maj (2005), Pignone et al. (2002) en Pollock en Grime (2002). Een aantal huisartsen
gaven zelfs aan dat zij door tijdnood sneller doorverwijzen naar de tweede lijn, waardoor een patiënt
daar terecht kan komen terwijl hij daar niet hoort. Voor deze bevinding werd geen ondersteuning
gevonden vanuit de literatuur.
Tevens lieten de huisartsen zich positief uit over de invloed die de relatie van de zorgverlener en de
patiënt kan hebben op de accuraatheid van de screening. Een goede relatie zou een lagere drempel
zijn voor patiënten om emotionele klachten te uiten. In onderzoeken van Tarrant, Stokes & Baker
(2003) en Pignone et al. (2002) kwam dit positieve verband al eerder naar voren. Echter werd dit
nooit eerder in verband gebracht met de accuraatheid van depressiescreening of screening in het
algemeen.
Tenslotte gaven de huisartsen aan dat de samenwerking met de POH-GGZ tot een accuratere
screening kan leiden doordat de POH-GGZ meer tijd heeft en meer ervaring met de
screeningsinstrumenten. Het is moeilijk te zeggen of deze veronderstelling klopt. De POH-GGZ is een
jonge functie, waardoor er nog maar weinig evaluatieonderzoeken uitgevoerd zijn naar de kwaliteit
van deze medewerkers. Tot nu toe zijn er twee studies uitgevoerd waarbij de kwaliteit van deze
functie onder de loep wordt genomen. De studie van Verhaak, van der Zee, Conradi en Bos in 2012
was uiterst positief over de bijdrage die de POH-GGZ levert in de huisartsenpraktijk. Echter is de
studie van Van es en Nicolai uit 2015 een stuk voorzichtiger. Door de toename in psychische klachten
in de huisartsenpraktijk zou de werkdruk van de POH-GGZ sterk verhogen, wat de kwaliteit niet ten
goede komt. Tevens is de kwaliteit van jongere POH-GGZ’s lager dan die van oudere POH-GGZ’s. Van
es en Nicolai (2015) benadrukken dat de functie zich nog steeds sterk aan het ontwikkelen is en dat
dé POH-GGZ nog niet bestaat. Of de kwaliteit van de POH-GGZ bijdraagt aan de accuraatheid van de
screening, valt zo dus te betwijfelen. De huisartsen gaven wel aan dat zij zelf allemaal relatief oudere
POH-GGZ’s in dienst hadden. Echter moet de kwaliteit van de screening eerst worden gemeten om
een uitspraak te doen over de invloed die de POH-GGZ hierop kan hebben.
Bij de procesaspecten werd er allereerst uitgelegd hoe het gedrag van de huisarts van invloed kan
zijn op de accuraatheid van de screening. Er werd vooral benadrukt dat het belangrijk is om te
luisteren. Dit kwam zowel terug in de houding als in de eigenschappen van de zorgverlener. Volgens
een aantal huisartsen praat een goede hulpverlener minder dan een patiënt en luistert hij vooral,
omdat hij niet te snel een oordeel moet vellen. Dit zou bijdragen aan een accuratere screening.
Ook in de literatuur is de positieve invloed van luisteren naar een patiënt met een depressie
aangetoond. Luisteren is belangrijk om het perspectief van de patiënt te kunnen ontdekken, wat kan
bijdragen aan een accurate weergave van de klachten (Johnston et. al., 2007). Tevens is luisteren
belangrijk omdat het een therapeutische waarde heeft: de patiënt gaat er zich er beter door voelen.
Dit kan dus inderdaad bijdragen aan een accurate screening (Launer, 2002; Johnston et. al, 2007).
Daarnaast zouden de screeningscriteria thuissituatie en medisch dossier een positieve invloed
hebben op de accuraatheid van de screening. Het vragen naar de thuissituatie was volgens de
huisartsen essentieel aangezien dit een risicofactor kan zijn voor een depressie. Marks et. al. gaf al in
1979 aan dat het vragen naar familie en problemen thuis de herkenning van mentale ziekten
vergroot. Echter is uit eerder onderzoek niet bekend wat het vragen naar de thuissituatie voor een
bijdrage levert aan een accurate screening.
Ook legden zij uit dat het belangrijk is om op de hoogte te zijn van het medisch dossier van de patiënt
aangezien de comorbiditeit en andere meespelende factoren van invloed kunnen zijn op het
ziektebeeld. In het boek van Schellevis (2006) komt dit ook naar voren. Wanneer iemand lijdt aan
een bepaalde ziekte kan het goed zijn dat diegene ook al een aantal weken somber en neerslachtig is,
48

wat kenmerken zijn van een depressie (Schellevis, 2006). De bevinding uit dit onderzoek komt
daarmee overeen met de bevindingen van Schellevis (2006). .
Tenslotte diepten de huisartsen uit wat voor invloed E-health kan hebben op de accuraatheid van
depressiescreening. Volgens de artsen kunnen online testen een lagere drempel zijn voor hulpvraag,
maar kunnen ze nooit een screening vervangen en zijn ze soms erg voorzichtig waardoor de
pathologie in werkelijkheid meevalt. Het gebruik van online consulten zagen zij niet echt als een
bijdrage voor depressiescreening. Het zou volgens hen vooral tijdrovend zijn wegens vele
administratie, hoewel het de patiënt wel tijd kan besparen. Tevens zou het moeilijker zijn om de
klachten te beoordelen doordat de zichtbaarheid van de patiënt lager is.
In de evaluaties over E-health is alleen bekend dat het gebruik van zelftesten voor depressie en
online consulten voor algemene psychische klachten stijgt (Smeets, Abello, Zijlstra-Vlasveld & Boon,
2014). Wat de impact van dit gebruik is op de accuraatheid van depressiescreening is niet bekend.

6.3.

Betekenis voor de theorie

In deze thesis werd voor het eerst samen met het gebruik van een model gekeken naar
zorgkwaliteitsaspecten van accurate depressiescreening. De onderzoeksvraag, waarbij gezocht werd
naar zorgkwaliteitsaspecten van accurate depressie, werd onderzocht door diepte-interviews bij
huisartsen af te nemen. Huisartsen worden gezien als het meest deskundig in de afname van
depressiescreening, aangezien zij hiermee de meeste ervaring hebben (Nictiz, 2013).
In dit onderzoek kwamen een aantal belangrijke en nieuwe inzichten naar voren, deze werden
besproken in paragraaf 6.2.Het belangrijkste inzicht wat dit onderzoek meegeeft, is de complete
weergave van relevante structuur-, proces- en resultaataspecten voor een accurate
depressiescreening in de Nederlandse eerstelijnszorg volgens huisartsen (Figuur 4). Een deel van
deze aspecten kwam al naar voren bij de toepassing van het Donabedian model in de
operationalisering (1988). Vervolgens werden pilotinterviews gebruikt om te kijken of er buiten dit
model om nog andere factoren invloed konden hebben op de screening. Tijdens de pilotinterviews
doken inderdaad een aantal nieuwe aspecten op. Echter zijn deze aspecten niet per se ‘nieuw’ voor
het Donabedian model. Deze aspecten hadden wellicht ook gevonden kunnen worden bij de
toepassing van dit model. Donabedian ontwikkelde namelijk bewust een breed, generiek model, wat
op allerlei soorten zorg van toepassing is (Donabedian, 1988). In dit onderzoek werd Figuur 1
gebruikt voor de toepassing van het Donabedian model. Echter geeft dit figuur een overzicht van
verschillende zorgkwaliteitsaspecten, maar is zijn deze aspecten altijd uit te breiden (Sesink, De Jong,
Kerstens & Vermeulen, 2009).
Daarnaast werd er een verband gevonden tussen de voornaamste zorgkwaliteitsaspecten. Deze
aspecten staan dichter bij de huisarts: de huisarts heeft er meer invloed op of kan er zelf een keuze in
maken. Hoewel dit verband een logisch verband is, is het wel een nieuw verband en werd er nooit
eerder over geschreven binnen de wetenschap.
Tenslotte werd er voor sommige aspecten gevonden op welke manier zij invloed hebben op accurate
depressiescreening. Voor een aantal aspecten kwam dit al eerder naar voren in onderzoeken, echter
was dit vaak in een andere context, bijvoorbeeld in de psychiatrie of tweedelijnszorg. Voor sommige
aspecten werd dit niet teruggevonden in de literatuur. Deze inzichten geven aanleiding tot
vervolgonderzoek.
Het model wat gecreëerd is op basis van de resultaten, geeft de aspecten weer die volgens
huisartsen van invloed zijn. Echter is hiermee nog niet aangetoond dat deze aspecten de
accuraatheid van depressiescreening daadwerkelijk vergroten. Vervolgstudies zouden het model
daarom kunnen testen in de huisartsenpraktijk. In hoofdstuk 7 zullen aanbevelingen gegeven worden
voor vervolgonderzoek.
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6.4.

Betekenis voor de praktijk

Zoals aangegeven bij 6.2. geeft dit onderzoek verschillende nieuwe inzichten en daarmee ook
ingangen voor vervolgonderzoek. Deze paragraaf behandelt de betekenis van dit onderzoek voor de
praktijk. Aangezien het model zo uitgebreid en complex is, met 14 zorgkwaliteitsaspecten en 13
deelaspecten, is het allereerst de vraag in hoeverre dit model toe te passen is op de praktijk. Aan de
ene kant is hier zeker wat van toe te passen, maar dit spitst zich meer toe op de aspecten waarvoor
ook is gevonden op welke manier zij invloed hebben op de accuraatheid van depressiescreening.
In Tabel 8 is aangegeven welke aspecten aangepakt kunnen worden, welke invloed zij hebben op de
accuraatheid van depressiescreening op basis van dit onderzoek en hoe deze aspecten het beste
aangepakt kunnen worden.
Tabel 8 Aanpak van zorgkwaliteitsaspecten in de eerste lijn
Structuuraspecten
Invloed op accurate depressiescreening
Ervaring
zorgverlener

a. Ervaring bij de huisarts vanuit een stage,
(bij)baan) of promotie-onderzoek met
betrekking tot de GGZ verschaft kennis over
mentale gezondheid.

b. Levenservaring is belangrijk bij een POHGGZ, dit wordt opgebouwd wanneer de
POH-GGZ’s ouder worden.

Opleiding
zorgverlener

a. De Nederlandse universitaire
Geneeskunde-opleidingen verschaffen
voldoende kennis over mentale gezondheid.
b. Een POH-GGZ met een achtergrond in de
psychiatrie of psychologie draagt bij aan een
hogere accuraatheid.

Aanpak in de eerste lijn
a. Studenten Huisartsgeneeskunde aansporen om een
stage, (bij)baan of promotieonderzoek gerelateerd aan
mentale gezondheid uit te voeren. Dit kan gedaan
worden door:
- Meer stages in de geestelijke gezondheidszorg op te
nemen in het basispakket Huisartsgeneeskunde.
- Oprichten van online platform met vraag en aanbod
voor banen, stages en onderzoeken met betrekking tot
de GGZ
- Voorlichting tijdens colleges waarin ervaringen over
banen / stages / onderzoeken worden gedeeld.
- Promotie in de (social) media.
b. Onderscheid maken tussen junior (jonge, net
startende) en senior (oudere, meer ervaren) POH-GGZ’s
waarbij junior POH-GGZ’s onder supervisie van een
senior kunnen werken, waardoor zij van hun ervaring
en kennis kunnen leren en benodigde competenties in
de huisartsen-ggz-zorg verder kunnen ontwikkelen (Van
Es & Nicolaï, 2015). Deze strategie is in 2015 ingezet
door de Landelijke Vereniging POH-GGZ. De impact van
deze strategie is nog niet bekend.
a. Scholieren aanmoedigen om hun opleiding
Geneeskunde in Nederland te volgen door voorlichting
op middelbare scholen en promotie in de (social)
media.

b.
- De opleiding POH-GGZ alleen toegankelijk maken voor
mensen met een achtergrond in de psychiatrie of
psychologie
- Kennistoets afnemen bij toelating voor de opleiding
POH-GGZ om te testen of maatschappelijk werkers ook
voldoende ervaring hebben met psychische
problematiek.
- Supervisie van POH-GGZ’s met een achtergrond
psychologie / psychiatrie op POH-GGZ’s met een andere
achtergrond.

50

Omgeving afname

Wachtkameromgeving
a. Achtergrondmuziek in de wacht-kamer
stelt de patiënt gerust.
b. Zachte kleuren en een lichte omgeving
geven patiënten een rustig gevoel.
c. Afleiding in de vorm van posters, folders
of een wachtkamerscherm kunnen de
patiënt op zijn gemak stellen.

Voor a t/m e geldt dat huisartsen aangespoord moeten
worden om hun faciliteiten hier op aan te passen. Dit
kan door het geven van voorlichting, het verstrekken
van informatiefolders, promotie in de (social) media en
het verstrekken van kortingen. Zo verstrekt het
Nederlandse Huisartsengenootschap al korting bij de
aankoop van een wachtkamerscherm, om de verkoop
van wachtkamerschermen te promoten (NHG, 2015).

Spreekkameromgeving
d. Een nette, gastvrije spreekkamer met
zachte kleuren heeft een positieve invloed
op arts-patiënt communicatie en
gemoedstoestand van de patiënt.
e. Informele opstelling van tafels en stoelen.
Tijd

Tijdnood wordt gezien als een barrière voor
screening en kan leiden tot het onnodig
doorverwijzen van patiënten naar de
tweede lijn.

- Meer aandacht besteden aan time-management
binnen de opleiding Geneeskunde.
- Meer trainingen verlenen waarin time-management
van diagnostiek aan bod komt.
- Meer screenings door de POH-GGZ laten afnemen
aangezien zij een standaard hebben van 45 minuten.

Relatie
zorgverlenerpatiënt

Een goede relatie van de zorgverlener en de
patiënt kan een lagere drempel zijn voor
patiënten om emotionele klachten te uiten.

Opbouw van de relatie tussen de zorgverlener en
patiënt stimuleren door voorlichting aan te bieden
waarin kennis over deze opbouw wordt gestrekt.

Samenwerking
POH-GGZ

Gebruik POH-GGZ leidt tot een accuratere
screening doordat hij/zij meer tijd heeft en
meer ervaring heeft met
screeningsinstrumenten.

Meer screenings uit laten voeren door de POH-GGZ.

Minder praten dan de patiënt en goed
luisteren zorgt ervoor dat de zorgverlener
niet te snel een oordeel velt.

- Verplichte trainingen organiseren waarin het luisteren
naar een patiënt geoefend wordt.
- Belang van luisteren naar de patiënt naar voren
brengen in voorlichting en informatiefolders.

a. Het vragen naar de thuissituatie bij een
screening is essentieel aangezien het een
risicofactor kan zijn voor depressie.

a. Huisartsen erop aansporen om naar de thuissituatie
te vragen bij een screening door voorlichting en
informatiefolders.

Procesaspecten
Gedrag van de
zorgverlener

Screeningscriteria

Gebruik E-health

b. Het rekening houden met het medisch
dossier is van invloed op een accurate
screening doordat comorbiditeit en andere
meespelende factoren het ziektebeeld
kunnen beïnvloeden.
Online zelftesten kunnen een lage drempel
zijn voor hulpvraag maar zijn geen
vervangers voor normale screening en zijn
soms te voorzichtig.
Online consulten zijn tijdbesparend voor
patiënten maar tijdrovend voor huisartsen
en verkleinen de zichtbaarheid van de
patiënt wat het moeilijker maakt om
klachten te beoordelen.

b Huisartsen erop aansporen dat het belangrijk is om bij
twijfel aan de diagnose depressie goed te kijken naar
het medisch dossier van de patiënt. Dit kan door
voorlichting en informatiefolders.
Huisartsen erop aansporen online zelftesten alleen te
gebruiken wanneer zij merken dat een patiënt hier
geschikt voor is, wanneer zij bijvoorbeeld merken dat
de patiënt niet op zijn/haar gemak is in de wachtkamer
of denken dat er meer achter zit. Dit kan door
voorlichting te geven en/of trainingen te verlenen.
Huisartsen aansporen om online consults niet te
gebruiken voor depressiescreening. Dit kan door
voorlichting te geven en informatiefolders te
verspreiden.
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Aan de ene kant is het model dus op de praktijk toe te passen door de aspecten aan te pakken
waarvan ook de manier waarop zij invloed hebben naar voren kwam. Aan de andere kant kan het
complete model nog niet doorgevoerd worden omdat de invloed van de zorgkwaliteitsaspecten nog
niet is aangetoond: het model is nog niet getoetst, de aspecten zijn alleen beschreven door de
huisartsen.
Daarnaast bestaat er een grote kans dat de complexiteit het moeilijk maakt om dit model toe te
passen. Het model bestaat uit verschillende aspecten waarop verschillende groepen mensen van
invloed zijn. Zo kan een zorgverlener moeilijk bepalen of depressiescreening in de eerste of tweede
lijn thuishoort en heeft de minister van Volksgezondheid maar weinig controle over het gedrag wat
de zorgverlener vertoont tijdens een depressiescreening. Dit maakt het lastig om het model in de
praktijk te brengen, want bij wie ligt de verantwoordelijkheid om de accuraatheid te verhogen?
Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging is de huisarts “eindverantwoordelijk voor de kwaliteit
van zorg in de huisartsenvoorziening” (LHV, 2010). Bovendien wordt er beschreven dat “huisartsen
moeten willen investeren in de kwaliteit van de zorg en de benodigde infrastructuur, kortom in hun
eigen kwaliteitssysteem” (LHV, 2010).
Hoewel zij dus eindverantwoordelijk zijn, zitten zij wel vast aan bepaalde wetten en richtlijnen, die
door het Ministerie van Volksgezondheid worden opgesteld. Deze wetten en richtlijnen hebben
vooral betrekking op de structuuraspecten. Huisartsen hebben geen invloed op de kwaliteitseisen
van de opleiding Geneeskunde of de structuur van de Geestelijke Gezondheidszorg. Zij kunnen
slechts klachten, wensen of suggesties indienen, maar kunnen geen beslissingen maken. Op deze
manier kunnen zij dus niet de gehele verantwoordelijkheid voor een accuratere depressiescreening
op zich nemen.
Daarnaast is het de vraag of de huisartsen wel op verandering zit te wachten. Wetenschapper
Berwick (2008) beaamt dat het verbeteren van zorg alleen zin heeft als het personeel daar wel open
voor staat of klaar voor is. Het komt vaak voor dat personeel niet genoeg zelfvertrouwen heeft voor
verandering of weerstand biedt voor verandering. Op deze manier is het moeilijk om verbetering te
kunnen bereiken (Berwick, 2008).
Tijdens de interviews was merkbaar dat sommige huisartsen door sommige vragen werden
geprikkeld. Dit is niet onlogisch, aangezien bij het vragen naar aspecten die invloed hebben op de
kwaliteit ook de huidige kwaliteit van de screening af en toe voorbij komt. Soms werd er door de
interviewer een suggestie gegeven, die door de huisarts met overtuiging werd afgewezen. Dit kan
komen doordat de huisarts overtuigd is van zijn eigen aanpak en misschien niet volledig openstaat
voor een andere methode. Een voorbeeld hiervan is zichtbaar in Fragment 1 waar het gebruik van de
screeningslijsten OLD en GDS werd voorgesteld.
Interviewer: U werkt niet met een screeningsinstrument, maar sommige huisartsen geven aan dat zij het prettig vinden om
bij twijfelingen een screeningslijst kunnen gebruiken. Ik hoor dan over de GDS en over de OLD. Wat denkt u daarvan?
Huisarts: In feite snap ik wel een beetje dat men daar oog voor wil hebben. Maar na een paar minuten heb ik het zelf al door
die vragen en daar heb ik niet zo’n afvink lijstje voor nodig. Dan zet je er een instrument tussen en dat instrument is eigenlijk
een goedmakertje om de patient de deur uit te werken. Maar als iemand zegt: ik zit niet lekker in mijn vel. Dan is het oooh
vul even deze lijst in, volgende patient.

Fragment 1. Eén van de huisartsen wijdt zich uit over het gebruik van screeningslijsten
De huisarts leek hier een beetje prikkelbaar en probeerde hier om op een overtuigende manier een
verwijt naar te maken naar huisartsen die gebruik maken van screeningslijsten. Dit kan zijn ontstaan
doordat de huisarts zich aangevallen voelde in zijn manier van werken.
Echter werd een gelijkwaardige houding als in Fragment 1 maar in enkele gevallen bij de huisartsen
opgemerkt. Aan de andere kant kwamen er ook juist verassende reacties, zoals in Fragment 2.
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Huisarts: Het lijkt me heel goed om een wat gevarieerdere opstelling van de meubels in te voeren in de wachtkamer, maar ik
kan niet helemaal precies zeggen waarom. Ik ben wel benieuwd of jou onderzoek daar wat over brengt of daar adviezen
over heeft.

Fragment 2. Eén van de huisartsen is nieuwsgierig naar omgevingsaspecten die kunnen bijdragen aan
de accuraatheid van depressiescreening.
De huisarts in Fragment 2 geeft juist aan dat zij openstaat voor verandering doordat ze zegt
benieuwd te zijn naar adviezen over de opstelling van de meubels in de wachtkamer.
Over het algemeen waren de huisartsen positief over de interviews, waarmee geïnterpreteerd kan
worden dat zij wel openstaan voor verandering. Echter is dit maar een steekproef van de grote
onderzoekspopulatie aan huisartsen. Voordat er aanpakken worden ontwikkeld om de accuraatheid
van depressiescreening te verbeteren, zal er eerst gekeken moeten worden naar de algemene
attitude van huisartsen tegenover deze verbetering.
Tenslotte is het de vraag of het wel mogelijk is om sommige aspecten van het model aan te pakken.
In een huisartsenpraktijk wordt meer gedaan dan depressiescreening: een huisarts diagnosticeert,
behandelt een breed scala aan ziekten en verwondingen en draagt bij aan preventie van
veelvoorkomende aandoeningen en ziekten bij de patiënt (Nictiz, 2013). Is het daarom wel gepast
om de omgeving van de huisartsenpraktijk te optimaliseren voor een accurate depressiescreening?
Wanneer de omgeving van een huisartsenpraktijk geoptimaliseerd wordt tot de ultieme omgeving
voor depressiescreening, is deze omgeving misschien niet meer geschikt voor het onderzoek naar
andere klachten. Hierbij moeten prioriteiten worden gesteld. Het is geen mogelijkheid om de
omgeving aan te passen op alle verschillende soorten patiënten, de praktijkomgeving moet
aangepast worden op de soort die er meest komt of de omgeving die het merendeel van de
patiënten voordelen oplevert. Dit brengt een nieuwe discussie op gang: In hoeverre is het mogelijk
om de omgeving van de huisartsenpraktijk te optimaliseren voor accurate depressiescreening zonder
dat andere patiënten hier de lasten van ervaren? En, is dit een prioriteit?
Over het algemeen zijn de meeste klachten waarmee patiënten bij de huisarts komen lichamelijke
klachten (Trimbos-instituut, 2014). Psychische klachten werden altijd in mindere maten behandeld in
de huisartsenpraktijk. Echter is daar sinds de stelselwijziging verandering in gekomen. Recente
nieuwsberichten melden dat het aandeel van psychische patiënten in de huisartsenpraktijk flink is
gestegen (LHV, 2016). In 2014 werd het aantal patiënten met psychische klachten dat behandeld
werd in de huisartsenpraktijk verdubbeld ten opzichte van het aantal in 2013. In de huidige peilingen
gaf 72% van de deelnemende huisartsen aan dat het aandeel van de psychische patiënten in de
huisartsenpraktijk in 2015 verder is gestegen, echter is niet bekend met welk percentage dit is
gestegen (LHV, 2016). Dit betekent dat het aandeel van patiënten met psychische klachten steeds
groter wordt, en zich steeds meer een prioriteit kan gaan vormen.

6.5.

Methodologische reflectie

Dit kwalitatief onderzoek heeft een aantal beperkingen. De interne validiteit van dit onderzoek is
door verschillende factoren beïnvloed. Allereerst werd er een heel breed model (Donabedian model)
gebruikt voor dit onderzoek. Er werd bewust voor gekozen om alle categorieën aspecten (structuur-,
proces- en resultaataspecten) mee te nemen in het onderzoek om te kijken naar het gehele plaatje.
Echter bleek het moeilijk om dit in een bondige vragenlijst op te nemen. Tijdens het interviewen
bleek het ook moeilijk te zijn om deze vragenlijst binnen 45 minuten te behandelen. Eén van de
huisartsen had een strakke planning waardoor niet alle vragen volledig beantwoord konden worden.
Tevens werd er, mogelijk door tijdsdruk, te weinig gefocust op de formulering van vragen. Soms
werden er gesloten vragen gesteld of werd er richting gegeven aan de vragen, waardoor er vaker
doorgevraagd moest worden. Daarnaast moest er vaak gevraagd worden of huisartsen hun antwoord
wel toespitsten op patiënten met een depressie of een accurate depressiescreening. Soms leek het
alsof huisartsen hun antwoord meer toespitsten op patiënten met psychische klachten in het
algemeen, een screening in het algemeen (dus bijvoorbeeld ook voor kanker) of juist op de
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behandeling van depressie. Hierdoor konden verschillende delen van interviews niet of amper
worden gebruikt. Verder bleek bij sommige huisartsen dat de definitie van depressiescreening
onduidelijk was. In dit onderzoek werd een stipulatieve definitie samengesteld waarbij screening
duidde op “nauwkeurige en foutloze uitvoering van de opsporing naar een veel voorkomende
mentale stoornis, gekarakteriseerd door droefheid, verlies van interesse of plezier, schuldgevoelens
of lage eigenwaarde, verstoord slaapritme en eetlust, vermoeidheid en lage concentratie tijdens het
consult.” Een van de huisartsen dacht aan een preventieve screening, een andere huisarts dacht
alleen aan het gebruik voor een screeningsinstrument bij een depressiescreening. Tenslotte werd
tijdens het interviewen steeds meer duidelijk hoe verschillende huisartsen zijn en hoeveel vrijheid zij
hebben in hun aanpak om klachten te behandelen. Bij het opstellen van de vragenlijst werd hier
minder rekening mee gehouden. Hierdoor bleek dat resultaten soms moeilijk aan elkaar te koppelen
of met elkaar te vergelijken waren.
Tevens zijn er een aantal beperkingen in de methode. Voor deze thesis werd er gekozen om het
lineaire verband die zorgkwaliteitsaspecten met elkaar hebben (Donabedian, 1988) niet mee te
nemen in het onderzoek. Deze keuze werd gemaakt omdat er alleen gekeken werd naar de
samenstelling van aspecten en niet de manier waarop deze aspecten depressiescreening
beïnvloeden. Daarnaast zorgde dit ervoor dat de vragenlijst, die al erg uitgebreid was, minder
complex maakte. Echter zijn er in dit onderzoek toch verschillende inzichten verkregen in de manier
waarop zorgkwaliteitsaspecten accurate depressiescreening beïnvloeden. Hierin is soms ook een
lineair verband zichtbaar. Zo heeft de omgeving niet direct invloed op depressiescreening: de
omgeving heeft allereerst invloed op de houding van de patiënt, wat weer invloed heeft op
depressiescreening.
Dit duidt meteen op een tweede beperking in de methode. In de operationalisering is namelijk te
weinig rekening gehouden met de houding van de patiënt. Dit onderdeel had als procesaspect
kunnen worden opgenomen in de hypothese. De definitie van procesaspecten van Dobedian (1988)
duidt namelijk op de de handelingen in de daadwerkelijke aangeboden en ontvangen zorg, waarbij
ook de handelingen van de patiënt bij het zoeken van hulp wordt genoemd. Echter lag de focus
teveel op wat de zorgverlener kan betekenen voor de patiënt, en werd er geen aandacht geschonken
aan wat de patiënt kan betekenen voor de zorgverlener.
Ook de externe validiteit werd op verschillende manieren beïnvloedt. Dit onderzoek was onderhevig
aan de richtlijnen van een Bachelorsthesis waarbij in principe één fulltime periode van 8 weken
gegeven wordt voor het schrijven van een thesis. Dit betekent dat het onderzoek ongeveer moet
passen binnen dit tijdsframe. Op basis daarvan is besloten om een steekproef van 4 huisartsen mee
te nemen in dit onderzoek, zodat het goed binnen het tijdsframe zou passen. Echter is dit een hele
kleine steekproef voor een hele grote populatie. In de meting die NIVEL deed in 2014 werden 7894
huisartsen gemeten (van Hassel, Kasteleijn & Kenens, 2014). De kennis verkregen via deze steekproef
is dus maar beperkt geldig voor de populatie. Tevens komen drie van de vier huisartsen uit dezelfde
regio en komen ze alle vier ook uit de omgeving Gelderland-Zuid. Daarnaast komen drie van de vier
huisartsen uit dezelfde regio waardoor sommige antwoorden sociaal wenselijk geweest kunnen zijn
om consistentie te vormen. Echter werd er vooral een hoge consensus aangetroffen bij de huisartsen
1 en 2, welke niet uit dezelfde regio komen. Vervolgens sloot huisarts 4 met haar opinie het meest
aan op die van huisarts 1 en 2. Huisarts 3 had vaak een andere opinie. Een mogelijke oorzaak
hiervoor is het verschil in leeftijd. Huisarts 3 is 62 jaar oud terwijl de andere huisartsen een leeftijd
hebben van 42 tot 46 jaar. Dit betekent dat huisarts 3 uit een andere ‘generatie huisartsen’ komt,
wat invloed kan hebben op zijn opinie over bepaalde aspecten.
De controleerbaarheid van de dataverzameling is hoog doordat de keuze van de respondenten
inzichtelijk zijn gemaakt en de interviews volledig zijn uitgetypt in transcripten, vervolgens gecodeerd
zijn en daarna gecategoriseerd zijn per aspect. Deze onderdelen zijn toegevoegd aan de bijlagen
zodat de lezer inzicht heeft in het proces.
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7. Aanbevelingen
Om de validiteit van het model te kunnen verhogen, zal het model allereerst getest moeten worden
in een grotere steekproef. Dit kan bereikt worden door een grotere steekproef op te stellen voor een
gelijkwaardig kwalitatief onderzoek. Het voordeel hiervan is dat er bij het gebruik van diepteinterviews kan worden ingegaan op de manier waarop aspecten invloed hebben. Echter is het nog
steeds moeilijk om zo de externe validiteit te verhogen: wanneer men een groot aantal huisartsen in
het onderzoek wil betrekken, is kwantitatief onderzoek geschikter. Een kwantitatief onderzoek
bestaande uit een online enquête waarin wordt gevraagd naar de invloed van verschillende
zorgkwaliteitsaspecten kan niet alleen bij een grotere groep afgenomen worden, maar is ook
anoniemer, waardoor de kans op sociaal wenselijke antwoorden daalt. Echter is het hierbij moeilijk
om door te vragen naar de manier waarop aspecten invloed hebben.
Voor verschillende aspecten werd in dit onderzoek gevonden op welke manier zij invloed hebben op
accurate depressiescreening. Dit kan verder onderzocht worden door korte diepte-interviews af te
nemen waarin één of een paar verbonden aspecten aan bod komen. Hierdoor zal er meer tijd zijn om
de onderwerpen uitgebreid te bespreken en is er ruimte om het lineaire verband op te nemen in de
vragenlijst.
In paragraaf 6.3. werd aangegeven dat dit onderzoek de visie van huisartsen weergeeft op relevante
zorgkwaliteitsaspecten voor een accurate depressiescreening. Dit onderzoek toont dus niet aan of de
aspecten de accuraatheid van de screening daadwerkelijk verhogen. Hiervoor moet het model
getoetst worden in de praktijk. Dit is mogelijk door een longitudinaal onderzoek af te nemen, waarbij
steeds alle aspecten constant worden gehouden op één aspect na, bijvoorbeeld het
screeningsinstrument. Zo kan gekeken worden of dit aspect daadwerkelijk bijdraagt aan de
accuraatheid van depressiescreening. Hiervoor zou een landelijk panel van huisartsen en POH-GGZ’s
opgesteld moeten worden, die wordt gevolgd. Zo kan er telkens binnen dezelfde groep gevarieerd
worden met verschillende aspecten. Het is belangrijk om hierin de POH-GGZ te betrekken, omdat hij
of zij de screening in de huisartsenpraktijk steeds vaker zal overnemen. Daarmee zal hij of zij hiermee
ook relevante ervaring en kennis opbouwen
Het is hierbij wel moeilijk om structuuraspecten constant te houden. Huisartsen bewandelen
namelijk allemaal hun eigen pad voordat ze huisarts worden, waarmee het opleidingsinstituut, de
bijbaantjes en de stages waarmee zij kennis en ervaring hebben opgebouwd verschillen. Hierbij zou
er binnen het panel een onderzoek kunnen worden uitgevoerd waarbij verschillende groepen met
dezelfde kenmerken worden gecreëerd om vervolgens alle andere aspecten constant te houden. Een
voorbeeld hiervan is om huisartsen die Geneeskunde aan dezelfde universiteit studeerden bij elkaar
in te delen, zodat je van iedere universiteit een groep hebt en die groepen met elkaar kunt
vergelijken.
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Bijlagen
Bijlage A: Benadering huisartsen
E-mail
Beste meneer / mevrouw,
Mijn naam is Karlijn Hendriks en ik ben een 3e-jaars Bachelor Gezondheid en Maatschappij-student
aan de Wageningen Universiteit. Om mijn opleiding af te ronden schrijf ik van begin mei tot begin juli
mijn Bachelorsthesis. Het onderwerp van mijn thesis betreft het screenen van depressie in de
eerstelijnszorg. Hierbij ga ik in op de invloed van verschillende aspecten van de structuur, het proces
en het resultaat van screening op de kwaliteit van deze screening. Voorbeelden van deze aspecten
zijn de duur van een consult, de relatie tussen de patiënt en de huisarts en achtergrondkennis van de
patiënt.
Voor mijn thesis zal ik niet alleen een literatuuronderzoek doen maar ben ik ook van plan om
interviews af te nemen. Ik zoek daarom een aantal huisartsen onder wie ik deze interviews zou
kunnen afnemen. Mijn vraag aan u is of u open zou staan voor een dergelijk interview.
De interviews nemen ongeveer een uur tijd in beslag en kunnen ook via Skype afgenomen worden.
Ik hoor graag of u openstaat om respondent te zijn binnen dit onderzoek. Ik ben bereikbaar op het
telefoonnummer 06-25484363 of via het mailadres: karlijn_hendriks07@hotmail.com.
Met vriendelijke groet,
Karlijn Hendriks
Schaapsdrift 198
6902 AN Zevenaar
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Bijlage B: Opzet Pilotinterview 1
“Mijn onderzoek gaat over depressiescreening in de Nederlandse eerstelijnszorg. Daarbij wordt het
Donabedian zorgkwaliteitsmodel toegepast om zorgkwaliteitsaspecten te kunnen achterhalen. Het
Donabedian model bestaat uit drie onderdelen: structuur, proces en resultaat. Structuuraspecten
betreffen de kenmerken van de omstandigheden waarin de zorg zich afspeelt. Procesaspecten duiden
op de handelingen in de daadwerkelijke aangeboden en ontvangen. Resultaataspecten op het de
uitkomst van de zorgverlening: dit kan effectiviteit zijn, tevredenheid van de patiënt, tevredenheid
van de zorgverlener etc. Dit pilotinterview is een oriënterend interview. Er wordt hier de kans gegeven
om u als huisarts te laten vertellen welke onderdelen er zowel binnen de structuur, proces en het
resultaat belangrijk zijn. Daarom wordt er telkens begonnen met een open vraag en worden
vervolgens voorbeelden genoemd. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor de
hypothese van het onderzoek. Zij worden anoniem verwerkt en alleen voor deze thesis gebruikt. ”
Start interview:

1

Structuur:
Wat is er nodig om accurate depressiescreening in de eerstelijnszorg te kunnen bereiken?
Start met open vraag.

Voorbeelden:
- Opleiding huisarts en POH-GGZ
- Samenwerking POH-GGZ
- Stelselwijziging GGZ
- Tijd voor consult
- Budget POH GGZ

2

Proces:
Wat moet er gedaan worden om accurate depressiescreening in de eerstelijnszorg te kunnen
bereiken?
Start met open vraag.

Voorbeelden:
- Gedrag van de zorgverlener: eigenschappen
- Gebruik van diagnostiek/screeningsinstrument
o DSM-5
o 4DKL
o INSTEL
o DHS

3

-

Resultaat
Wat wil men precies bereiken?
 Wanneer is depressiescreening accuraat?
Start met open vraag.
Correctheid
Precisie
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Bijlage C: Verslag Pilotinterview 1
Eigenschappen interview
Datum: 22-05-2016 om 9.00 via Skype in het Nederlands.
Interviewer: Karlijn Hendriks
Respondent: Huisarts 1
Beschrijving interview
Tijdens dit interview werden de drie hoofdvragen als eerst heel open gesteld om te kijken welke
aspecten volgens huisarts 1 belangrijk zijn voor een accurate screening. De huisarts kon zo allereerst
de aspecten noemen die zij van invloed acht. Daarna werd er naar de invloed van verschillende
aspecten gevraagd die op basis van het Donabedian model en onderzoek in de literatuur werden
geselecteerd.
Legenda:
Cursief: uitspraken huisarts 1
Rood: niet over gesproken door huisarts 1
Oranje: = aspect staat meer in relatie tot een accurate behandeling, sluit niet aan bij de
geselecteerde aspecten of is niet relevant gezien het niet focust op de accuraatheid
Groen: nieuw inzicht
Paars: sluit aan bij het model van Donabedian
Onderstreept: Organisatorische opmerkingen




Checken geluid en beeld
Small talk
Voorstellen

Introductie
 ‘Mijn thesis gaat over de kwaliteit van depressiescreening in de eerstelijnszorg’
 ‘Hierbij maak ik gebruik van het Donabedian model, wat bestaat uit drie soorten aspecten
over de structuur, het proces en het resultaat.’  noem voorbeelden.
 ‘Het interview zal ongeveer 30 à 45 minuten in beslag nemen en zal in het Nederlands
afgenomen worden.’
 ‘De resultaten van dit interview worden alleen voor mijn thesis gebruikt.’
 ‘De resultaten van dit interview worden anoniem verwerkt.’
 ‘Na afloop van het interview kunt u zelf een kopie ontvangen van de resultaten.’
 ‘Ook kunt u na afloop van het schrijven van de thesis een kopie ontvangen van deze thesis.’
 ‘Als u akkoord gaat met deze voorwaarden wil ik u graag nog een vraag stellen, zou ik het
gesprek op mogen nemen door middel van audio-opnames?’
Interview
Starttijd: 09.12
1 Wat is er nodig om accurate depressiescreening in de eerstelijnszorg te kunnen bereiken?
Start met open vraag.
 Kennis over depressie: Dit heeft te maken met het opleidingsniveau van de huisarts, je moet
wel weten waar je het over hebt, criteria kennen, weten of het gaat om een depressie en niet
om overbelasting of een angststoornis. Een praktijkondersteuner kan dat, een
verpleegkundige met HBO opleiding kan dat ook. Onderdeel over mentale gezondheid in
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geneeskunde aan de Radboud in Nijmegen is groot genoeg, mentale deel komt wel goed aan
bod zeker in Nijmegen.
 Nascholingen: en daarnaast doen we ook nascholingen. We leren daar over richtlijnen die
veranderen, gesprektechnieken.
 Goed contact met de patiënt: Patiënt kan zich kwetsbaar opstellen en durft te zeggen waar
hij tegenaan loopt. Heel vaak komt het pas naar een aantal keren fysieke klachten melden,
dan komt iemand tot het punt dat hij/zij een mentale klacht meldt, jongeren praten steeds
makkelijker erover, makkelijker dan ouderen, melden het sneller. Maar de band met de arts is
daarbij van groot belang.
 Omgeving: Kamer heeft misschien invloed, kille ruimte minder prettig, prettig om een sfeer in
de kamer te hebben.
 Stelselwijziging: Eerst was het zo dat psychologen vaak voor meer vergoed werd, dus ook
voor lichtere somatische klachten. Na de stelselwijziging mag je met een burn out of rouwproblemen niet meer terechtkomen in de GGZ, de huisarts neemt dit op zich. (Geschiktheid
eerste lijn)
 Tijd voor consult/tijd in de tweede lijn: Maar de huisarts heeft niet de tijd om zo lang met
een patiënt te zitten in vergelijking met een psycholoog. Dit beïnvloedt de kwaliteit van de
screening.
 Budget: Als huisarts krijg je geld om een POH in dienst te nemen of om zelf patiënten met
fysieke klachten beter te kunnen screenen/behandelen. Je wint er niets op verliest er ook niet
op, alleen je verliest er wel tijd op. Voor een consult heeft de huisarts 20 minuten en de
praktijkondersteuner 40 minuten. Voor de praktijkondersteuner gaat niets van de eigen
bijdrage, hoeven ze niet voor te betalen.
 Doorverwijzing: Meer psychische klachten gemeld bij de huisarts. Eerste gesprek bij de
huisarts en dan door verwijzen naar de POH, heel duidelijk zwaardere mentale stoornis dan
meteen doorverwijzen
 Wachttijden tweede lijn: Wachttijden, schokkend lang, kan soms 6-8 weken duren, dat is
echt slecht geregeld, achteruit gegaan sinds de stelselwijziging. Terwijl het ook de bedoeling
was dat de wachttijden korter zouden worden doordat de huisarts meer klachten op zich zou
nemen. Mogelijke oorzaak: financieën..
 Personeelsinzet: POH is naast een huisarts nodig om goede zorg te kunnen leveren, maar dit
is een keuze. Je kunt er ook voor kiezen dit niet te doen, maar je krijgt er wel geld voor. Wij
werken in de praktijk zelf met 3 huisartsen. Volgens mij werkt de POH in een normpraktijk
2200 10 uur, onze praktijk is 2700 en daar werkt de POH 12 uur.
 Welke andere dingen schieten je nog te binnen?
‘POHs hebben over het algemeen verschillende achtergronden, onze is een maatschappelijk
werkster, maar je hebt ook POH’s die psycholoog zijn van origine. Voor de doelgroep (lichtere
psychische klachten) is vooral iemand die goed kan luisteren van belang.’ (opleiding)
 Geschiktheid eerste lijn
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Het maakt het wel makkelijker om psychische klachten te behandelen omdat het nu binnen
de eerstelijnszorg valt, misschien vallen mensen toch makkelijker terug op hun huisarts. De
psycholoog heeft misschien wel meer ervaring met psychische problematiek.
 Wat is er niet nodig?
. Ook is het nu moeilijker af te bakenen, moeilijker af te kaderen. Ouder vinden het soms
gewoon heel lekker om bij de POH te kunnen praten, misschien kan dit niet anders opgelost
worden. Ik vind eigenlijk ook dat dit zo moet blijven.’
2

Wat moet er gedaan worden om accurate depressiescreening in de eerstelijnszorg te
kunnen bereiken? Start met open vraag.

Toepassen op:
 Zorgverlener-patiënt relatie: ‘Patiënt moet voelen dat de arts moet zorgen dat patiënt zich
op zijn gemak voelt.’ (relatie zorgverlener-patiënt: structuur)
 Gedrag van de zorgverlener: Uitstralen dat je er open voor staat, begrip hebt, affiniteit,
compassie.’ (gedrag zorgverlener: proces)
 Houding van de zorgverlener: Interesse van de huisarts, huisarts moet er voor open staan,
huisarts kan ook heel snel doorverwijzen vanwege interesse (gedrag zorgverlener: proces)
 Tijd: ‘In de praktijk begin je met een gesprek en vraagt hoe het gaat, ergens op een punt stop
je (nu kan ik wel ergens ophouden), voordeel van de huisartsenpraktijk is dat je zegt kom
even aan het eind van de week, niet per se volgens een bepaalde structuur behandelen.’(tijd
voor consult: structuur)
 Criteria: ‘Voorgeschiedenis/medisch dossier, sociale netwerk van de patiënt, alleen/beetje in
de gaten wordt gehouden, steun door thuisfront, risicogroep verder loslaten. In die groep kan
het wel zitten.’ (screeningsmethode: proces)
 Gebruik van diagnostiek/screeningsinstrumenten: ‘DSM5, ook een interview met vragen
GDS onderscheid angst en depressie, NHG standaard depressie (wel verouderd volgens mij).
Major en minor items.’ (screeningsmethode: proces/aanvulling GDS)
 Voorzichtig met het voorschijven van medicijnen: ‘Antidepressiva: mensen willen
aanvankelijk uit zichzelf niet per se antidepressiva, en dan zegt de POH van zou het niet zinvol
om dat toevoegen, lekker doorgaan met psycholoog. Mensen met in het verleden in een
depressie, voorzichtig starten. Radar laatst: herken niet dat je de medicatie zomaar
voorschrijft, over het algemeen willen mensen niet vaak de medicijnen slikken. Mentaliteit
wat betreft medicijnen verschilt misschien per regio.’
Doorvragen:
Waarom?
Op welke manier?
Eindvragen:
Welke andere dingen schieten je nog te binnen?
Wat is er niet nodig?
3

Wat wil men precies bereiken?
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 Correctheid: ‘Het gaat hier om het juiste resultaat van de screening.’
 Tevredenheid patiënt: ‘Patiënt is tevreden als het beter gaat, dat de gesprekken bijdragen en
dat de patiënt denk dat het verder helpt. Het ligt aan de patiënt of is het nodig is of niet om er
mee door te gaan. Praktijkondersteuner belt wel na over hoe het zit dat je niet bent
gekomen.’
 Onderscheidend vermogen: ‘Gevoel hebt dat je de essentie te pakken hebt. Dat je het
ziektebeeld kan onderscheiden van iets anders.’
 Precisie: niet behandeld
Doorvragen:
Waarom?
Op welke manier?
Eindvragen:
Welke andere dingen schieten je nog te binnen?
Wat is er niet nodig?
Zijn er nog dingen die je mist?
 Volgende keer van tevoren de vragenlijst sturen, effectiever gesprekken. Standaard even
nalezen, ik ben ook een beetje neurrotig daarin.
 Grootte interview, uur is veel. Inkorten naar drie kwartier.
Afsluiting - Eindtijd: 09.48 uur.
__________________________________________________________________________________
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Aandachtspunten na aanleiding van het interview:
Onderdelen bruikbaar bij literatuuronderzoek naar het belang van verschillende aspecten in het
ontwikkelen van accurate depressiescreening in de eerstelijnszorg.
Legenda:
Paars = belang al meegenomen in aspect op basis van Donabedian model.
Oranje = = aspect staat meer in relatie tot een accurate behandeling, sluit niet aan bij de
geselecteerde aspecten of is niet relevant gezien het niet focust op de accuraatheid.
Groen = nieuw belang op basis van pilotinterview.
1 Wat is er nodig om accurate depressiescreening in de eerstelijnszorg te kunnen bereiken?
Specifiek belang
Bijpassend aspect
 Belang van kennis depressie en opleidingsniveau
Kennis zorgverlener
 Belang nascholing
Kennis zorgverlener
 Belang goed contact met de patiënt
Relatie zorgverlener-patiënt
 Belang arts-patiënt relatie
Relatie zorgverlener-patiënt
 Belang van omgeving
Omgeving afname
 Belang van tijd voor een patiënt
Tijd voor consult
 Belang van budget
Budget POH-GGZ
 Belang van wachttijden
n.v.t.
 Belang van personeelsinzet
Samenwerking zorgverleners
 Belang van stelselwijziging
Structuur eerste en tweede lijn
 Belang structuur eerste lijn
Structuur eerste en twee lijn
 Belang van POH’er
Samenwerking zorgverleners
2

Wat moet er gedaan worden om accurate depressiescreening in de eerstelijnszorg te
kunnen bereiken?
Specifiek belang
Bijpassend aspect
 Belang losse criteria: zie interview
Screeningsmethode
 Belang gebruik diagnostiek/screeningsmethoden
Screeningsmethode
 Gebruik GDS
Screeningsinstrument
 Belang voorschrijven medicijnen
n.v.t.
 Belang gedrag van arts
Gedrag zorgverlener
 Houding huisarts
Gedrag zorgverlener
3 Wat wil men precies bereiken?
Specifiek belang
 Omschrijving correctheid screening
 Omschrijven tevredenheid patiënt
 Omschrijving onderscheidend vermogen
 Omschrijving tevredenheid zorgverlener

Bijpassend aspect
Correctheid
n.v.t.
Onderscheidend vermogen
n.v.t.
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Bijlage D: Opzet van Pilotinterview 2



Small talk
Voorstellen

INTRODUCTIE
Mijn thesis gaat over de kwaliteit van depressiescreening in de eerstelijnszorg. Hierbij maak ik
gebruik van het Donabedian model, wat bestaat uit drie soorten aspecten over de structuur, het
proces en het resultaat. Aan de hand van deze soorten aspecten zal ik een interview bij u afnemen.
Het interview zal ongeveer 30 à 45 minuten in beslag nemen en zal in het Nederlands afgenomen
worden. U bent ten alle tijden bevoegd om het antwoorden op vragen te weigeren of u te onttrekken
van deelname aan dit interview. De resultaten van het interview zullen uitsluitend voor deze thesis
gebruikt worden en worden anoniem verwerkt. Na afloop van het interview kunt u zelf een kopie
ontvangen van de resultaten. Bent u akkoord met deze voorwaarden? Zou ik het gesprek op mogen
nemen door middel van audio-opnames?

INTERVIEW - STARTTIJD:
ONDERDEEL 1: STRUCTUURASPECTEN
De eerste vragen tijdens dit interview zullen gaan over structuuraspecten. Structuuraspecten
betreffen de voorwaarden voor kwaliteit van depressiescreening in de eerstelijnszorg.
Start met open vraag.
Wat is er nodig om accurate depressiescreening in de eerstelijnszorg te kunnen bereiken?
Kennis over depressiescreening van de huisarts:
- Opleiding huisarts: depressie, mentale gezondheid, diagnostiek.
- Opleiding POH: depressie, mentale gezondheid, diagnostiek.
- Nascholing huisarts
- Nascholing POH-GGZ
Tijd voor consult: Consulttijd van maximaal 20 minuten
- Duur consult
Goed contact met de patiënt:
- Kennis thuissituatie
- Medisch dossier patiënt
- Achtergrondkennis patiënt
Omgeving
- Omgeving wachtkamer
- Omgeving spreekkamer
Budget POH-GGZ: Extra geld sinds stelselwijziging
- Besteding?
- Mening over hoogte van dit budget?
Samenwerking POH-GGZ:
- Gebruik POH/uren
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-

Zonder POH, tijdsinzet

Depressiescreening in de eerste lijn:
- Geschiktheid
- Andere plek
- Gevolgen stelselwijziging
Welke andere dingen schieten u nog te binnen?
Wat is er niet nodig/wat zit er in de weg?
ONDERDEEL 2: PROCESASPECTEN
Het volgende onderdeel van dit interview zal gaan over de procesaspecten. Procesaspecten betreffen
de handelingen van de zorgverlener die nodig zijn om kwaliteit van de zorg te bereiken.
Start met open vraag
Wat moet er gedaan worden om accurate depressiescreening in de eerstelijnszorg te kunnen
bereiken?
Gedrag van de zorgverlener:
- Eigenschappen: interesse, empathie, geduld?
- Houding zorgverlener
Gebruik screeningsinstrument:
- Welk screeningsinstrument
- Ervaringen screeningsinstrument
- Voor- en nadelen screeningsinstrument
- Kennis/ervaring andere screeningsinstrumenten
o INSTEL: Interventie Studie Eerste Lijn
o 4DKL: Vier Dimensionale Klachten Lijst
o DSM-5
o DHS: Despressieherkenningsschaal
o GDS: Geriatric Depression Scale
Criteria van screening:
- Voorgeschiedenis
- Sociale netwerk van de patiënt
Welke andere dingen schieten u nog te binnen?
Wat is er niet nodig/wat zit er in de weg?
ONDERDEEL 3: RESULTAATASPECTEN
Het derde onderdeel van dit interview zal gaan over resultaataspecten van depressiescreening in de
eerstelijnszorg. Resultaataspecten doelen op de uitkomst, het doel, van de zorgverlening.
Start met open vraag
Wat wil men precies bereiken?
Correctheid
Wanneer is een screening correct/juist/foutloos?
Precisie
Wanneer is een screening precies/nauwgezet?
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Onderscheidend vermogen
Wanneer is een screening onderscheidend?
Welke andere dingen schieten u nog te binnen?
Wat is er niet nodig?
AFSLUITING:
Zijn er nog dingen die u hebt gemist in dit interview?
Bedankt voor uw deelname, aanbieden bedankje. – EINDTIJD:
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Bijlage E: Pilotinterview 2
Eigenschappen interview
Datum: 16-06-2016 om 16.00 uur in de huisartsenpraktijk van huisarts 3 in het Nederlands.
Interviewer: Karlijn Hendriks
Respondent: Huisarts 3
Beschrijving interview
Aan de hand van het eerste pilotinterview werd een specifiekere vragenlijst opgesteld voor het
tweede pilotinterview. Ook hier werd er gedoeld op nieuwe inzichten. Tevens werd er gekeken of
deze huisartsen dezelfde aspecten ook van belang vond. In het verslag van dit interview is ook een
markering aangebracht bij de aspecten die huisarts 3 niet of minder van invloed vond.
Legenda
Cursief = uitspraak huisarts 3
Rood : niet over gesproken door huisarts 3
Oranje: = informatie staat meer in relatie tot een accurate behandeling, sluit niet aan bij de
geselecteerde aspecten of is niet relevant gezien het niet focust op de accuraatheid
Groen: nieuw inzicht
Paars: sluit aan bij Donabedian en/of de gegeven informatie door Huisarts 1 in eerste pilotinterview
Donkerblauw : minder of niet van belang volgens huisarts 3



Small talk
Voorstellen

INTRODUCTIE
Mijn thesis gaat over de kwaliteit van depressiescreening in de eerstelijnszorg. Hierbij maak ik
gebruik van het Donabedian model, wat bestaat uit drie soorten aspecten over de structuur, het
proces en het resultaat. Aan de hand van deze soorten aspecten zal ik een interview bij u afnemen.
Het interview zal ongeveer 30 à 45 minuten in beslag nemen en zal in het Nederlands afgenomen
worden. U bent ten alle tijden bevoegd om het antwoorden op vragen te weigeren of u te onttrekken
van deelname aan dit interview. De resultaten van het interview zullen uitsluitend voor deze thesis
gebruikt worden en worden anoniem verwerkt. Na afloop van het interview kunt u zelf een kopie
ontvangen van de resultaten. Bent u akkoord met deze voorwaarden? Zou ik het gesprek op mogen
nemen door middel van audio-opnames?

INTERVIEW - STARTTIJD: 16.20 uur
ONDERDEEL 1: STRUCTUURASPECTEN
De eerste vragen tijdens dit interview zullen gaan over structuuraspecten. Structuuraspecten
betreffen de voorwaarden voor kwaliteit van depressiescreening in de eerstelijnszorg.
Start met open vraag.
Wat is er nodig om accurate depressiescreening in de eerstelijnszorg te kunnen bereiken?
Luisteren
Hulpvraag verhelderen (screeningsmethode  procesaspect)
Kennis over depressiescreening van de huisarts:
- Opleiding huisarts: depressie, mentale gezondheid, diagnostiek. Menselijke interesse,
luisteren, goed hoofd- en bijzaken onderscheiden, waar gaat het om, met welke vraag komt
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die persoon bij je, hè waar zit ie mee, en dan moet je steeds die vraag verder uitpluizen, wat
er speelt, zie je het niet meer zitten, ben je ongerust, is er iets gebeurd wat een aanleiding is,
wanneer is het begonnen, hoe is het verloop, heb je steun, wat voor cognities (KERS-model).
Allemaal in een notendop zien boven tafel te krijgen
Deze dingen leert u in de opleiding? Ja dat leer je in de opleiding. Geneeskunde is een zeer
modieus vak, ontwikkelingen over hoe mensen tegen die zaak aankijken ook, in de geestelijke
zorg, minstens 1/5 heeft jaarlijks wel een dipje, goed in staat zijn om te kunnen
onderscheiden. Of heb je gedachtes die een eigen leven gaan leiden? Voordat je eens met die
gedachtes aan de haal gaat, is een grote uitdaging.

-

Opleiding POH: depressie, mentale gezondheid, diagnostiek:

- Nascholing: Wij scholen ons te pletter, opleiders worden geacht dat te doen en
NHG klopt zichzelf op de borst dat zij standaarden hebben uitgevonden, SOLK
Eens in de zoveel jaar komt er weer een gevolg, aan fluctuatie onderhevig.
Er zijn veel nascholingen, als wij die standaarden hanteren, huisartsen in grote lijnen zal de
stramien te lijf gaan.
Ik ga ook naar nascholingen toe en praat met mensen en die bel ik de volgende keer weer op.
Nascholingen breiden ook je netwerk uit. Specialisten hebben daar behoeften aan maar wij ook,
moet je durven. Ik word in mijn volgende leven weer huisarts.
Goed contact met de patiënt:
- Kennis thuissituatie
- Medisch dossier patiënt
- Achtergrondkennis patiënt
Omgeving afname
- Omgeving huisartsenpraktijk
Denkt u dat een omgeving invloed heeft?
Heeft heel veel invloed, hoe is de inrichting, Er zijn heel veel dingen, inrichting kamer, hoe zit je als
arts erbij, hele persoonlijkheid neem je mee. Mensen hebben net als iedereen voelsprieten om te
merken wanneer er aandacht is voor iemand, als jij luistert vanuit aandacht in plaats van
luisteren van uit een mening.
-

Sfeer huisartsenpraktijk

Tijd voor consult
- Mening over hoeveelheid tijd: Veel onderdelen in korte tijd? Bepaalde opbouw om een
screening? Idealiter wel, brengen wij niet altijd veel van terecht. Folders en alles om patiënt
op hoogte te brengen. Assistente doen een triage. Meest simpele foldertje, mensen er op
stimuleren hoe veel tijd ze nodig hebben, eeuwige strijd om tijd in de gaten te houden. Als
huisarts soms tegen iemand zeggen, probleem 1 2 3, zo en zo aanpakken, weet je wat?
Geestelijk probleem wat beter in kaart brengen, 4KDL lijst, vul die eens in en kom over een
paar dagen terug, en dan weet ik waar u kernprobleem ligt, steeds weer individualiseren
uitleggen, mensen voelen heel goed van uit je werk, vanuit betrokkenheid, als je dat niet hebt
haken mensen meteen af. Goede probleemherkenning van mensen is dat wel belangrijk.
Is daar iets in veranderd? Er zijn huisartsen die kunnen zes mensen per uur zien, maar mijn
assistentes doen een hele hoop dingetjes, 30 seconden, foto maken, traumatologie,
belevingsaspecten dat is niet meer te doen in een snel consult. Je moet ook een soort dialoog
hebben, waar zit die ander mee, leefstijl.
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Stelselwijziging: Rol van de huisarts is veranderd, 30 jaar geleden ook heel sociaal begaafde
huisartsen.
Wat wordt er meer van een huisarts gevraagd? Om meer over mentale kennis?
2014: Lichte psychische klachten
Allemaal politiek, helemaal geen last van, ook geen voordeel.
Budget POH-GGZ
- Besteding?
- Mening over hoogte van dit budget?
Wachttijden:
- Duur wachttijd/lijst GGZ: Verwijs niet zoveel door, heel veel GGZ maar wijs niet veel door, je
moet als huisarts zelf werken zoals je fijn vindt. Werken allemaal volgens ons eigen plan.
Het raamwerk kan wel duidelijk zijn maar de individuele variatie is groot, mensen
geruststellen, kleine steekwoorden opschrijven want dan kunnen ze dat meenemen, mensen
vergeten dat weer, als ze de deurklink aanraken zijn ze 2/3e van het besproken onderdeel
besproken. Oneliners en statements gebruiken voor duidelijkheid, maar alleen als je er achter
staat, anders slaat jouw hele interactie model de plank mis.
-

Gevolgen eerstelijnszorg depressiescreening

Personeelsinzet:
- Gebruik POH/uren: Mijn vrouw heeft POH opleiding uit hobby gedaan, AOG code bewijst dat
je wat in huis hebt, daarvoor ook al samen maar met psychologen en GGnet, GGnet is niet
meer voor als je ruzie hebt gehad met je buurman, maatschappelijk werk nu in de eerste lijn,
waslijst met mensen weten elkaar te vinden, voor lichte psychische klachten, stage gelopen
bij mijn vrouw, hier voor haar POH-opleiding stage gelopen, korte lijntje. Netwerken in GGZ
en somatiek groot.
-

Zonder POH, tijdsinzet: Niet essentieel, wij huisartsen zijn natuurlijk vrije jongens. Eén of 3
doktersassistentes die meerdere kwaliteiten hebben, ook goed zijn in somatiek, taken geven
in het afnemen van mental screenings, POH-GGZ is ook meer voor het begeleiden, ja er is een
meerwaarde van maar ik kan me voorstellen dat er meer gelijkwaardige structuren zijn: meer
doktersassistenten.

-

Samenwerking met anderen: Er is een heel groot niveauverschil tussen doktersassitente, er is
een minimumopleiding, maar Antonette die daar nou zit die heeft meer dan 15 jaar ervaring,
weet alles van iedereen, denkraam van pro-actief, heeft vooral te maken met ervaring.
Huisartsen zijn ervaringsdeskundigen maar mijn patiënten ook.

-

Huisarts/psychiater/GGZ samenwerking (screening ergens anders dan behandeling bijv.):
Soms vragen wij wel een psychiater in een diagnostisch consult, er zijn mensen die al 5
huisartsen hebben gehad, kan ook liggen aan persoonlijkheid, is geen depressie maar kunnen
het als een depressie brengen. Is het geen idee om met een psychiater te praten, gericht
doorverwijzen, er zit een lastig punt bij GGnet waar ze verzuipen, zitten zoveel medewerkers,
mensen komen binnen een paar maandjes terug, ga ik die brief door
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Top-down structuur is niet meer van deze tijd, we zijn horizontaal bezig. Maakt het een beetje
werkbaarder, het hoeft niet meer zo mystiek te zijn. Mensen die kracht hebben zijn de eigen
klacht zijn deskundige, aan mij de taak om dat draagbaarder te maken.
Depressiescreening als onderdeel in de eerstelijnszorg: Depressiescreening past goed binnen
de eerstelijnszorg. Hoedt u voor de tweede lijn, wij moeten mensen naar de 2e lijn sturen bij
vaste pathologie, niet elke kleinigheid promoveren tot drama, relativeren, in een ander kader
plaatsen, soms valt het even tegen gaat vanzelf over, wat is jouw ongerustheid? Mensen uit
ongerustheid halen, naar psychiater sturen kun je mensen nog wanhopiger maken, wacht
even soms regent het en soms schijnt de zon.
-

Andere plek?
Geschikte stelselwijziging?

Welke andere dingen schieten u nog te binnen?
Wat is er niet nodig/wat zit er in de weg?
ONDERDEEL 2: PROCESASPECTEN
Het volgende onderdeel van dit interview zal gaan over de procesaspecten. Procesaspecten betreffen
de handelingen van de zorgverlener die nodig zijn om kwaliteit van de zorg te bereiken.
Start met open vraag
Wat moet er gedaan worden om accurate depressiescreening in de eerstelijnszorg te kunnen
bereiken?
Gedrag van de zorgverlener:
- Eigenschappen: interesse, empathie, geduld? Een beetje historisch besef, je zit in een
momentopname en als je dan moet zeggen van heb je dit eerder gehad? We hechten er veel
waarde aan, wij zijn het aansprekingspunt van door de tijd heen, telkens een andere huisarts
wordt het vaak rommelig, verder gaan bij dezelfde huisarts.
-

Houding: Soms kun je ook wel eens tegen mensen wat het met de huisarts doet, het kan me
voorstellen dat dit veel energie kost het is toch vreselijk dit verhaal. Nou zoals je zo het
verhaal verteld dan zie ik toch wel lichtpuntjes. Begrip.
Beetje humor, beetje relativeren. Heb ik dan geen last van depressie?
Pilletjes: je ontslaat mensen van hun eigen weerbaarheid.

Gebruik van de tijd:
- Managen van tijd
- Inleiding consult
- Opbouw van screening/gesprek: De opbouw die je aanhoudt is heel belangrijk. De volgorde
die je aanhoudt is ook heel belangrijk.
- Wat te doen bij langer dan 20 minuten? Ik ben niet zo goed met de klok, ik behandel rond de
4 patiënten per uur. Ik zeg niet vaak ik heb geen tijd. Ik loop dan gewoon uit.
Gebruik diagnostiek:
- Welke methode
Gebruik geen instrument, gebruik van intuïtie. Mensen met stemmingsstoornissen kanker
weet je heel van. Eerste indruk en daarna de anamnese: het verhaal van de patiënt, doodmoe
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en niet slapen is altijd in de hoek van stemmingsproblematiek. Goh volgens mij heb je het
moeilijk: erkenning voelen: dan opening in het gesprek, begrip.
-

Ervaringen methode
Voor- en nadelen methode
Kennis/ervaring andere methoden
o INSTEL: Interventie Studie Eerste Lijn
o 4DKL: Vier Dimensionale Klachten Lijst
o DSM-5
o DHS: Despressieherkenningsschaal
o GDS: Geriatric Depression Scale

E-health/zelf-testen depressie:
- Ervaringen E-health
Werken met e-health. Geabonneerd in begeleiding met E-health, moeten ze allemaal huiswerk maken
en de volgende keer wordt dat besproken. Ontzettend veel van de stichting Panosos. Er is heeel veel
goede vraagverheldering, informatie, huiswerk van mensen. Loopt mijn vrouw tamelijk ver in voorop.
Zelftesten op internet: thuisarts.nl heb ik open staan tijdens spreekuur. Eén van de meest psychische
ontredderingen. Kader waar je allemaal over praat, gaat in het Engels vertaald worden en de
standaarden. De mensen willen goed geïnformeerd zijn. En dat kun je heel goed doen met E-health.
Stuur ik informatie door en bel ik je van de week even terug. Na het nieuws van 8 uur.
Het moet vaak een beetje zakken, want dat is belangrijk in geestelijke zorg, als je dat allemaal zelf
Ik stuur je dit door, er zitten 20 mensen te wachten dat praat niet lekker, lees het even door, maken
we even een afspraak en dan kunnen we er over praten. Mensen moeten overdag ook werken, hoge
werkdruk in Nederland, veel behoefte om dat te blijven doen, in korte tijd ook resultaat hebben, 24
uurs economie, zou het wel kunnen maar wil he tniet.
Heeft u er last van dat deze druk hoger wordt?
Meer persoonlijk, we doen alles op onze eigen manier.
E-health vooral gebruik in informatieverstrekking. Eerst aan de telefoon en dan advies geven om er
naar te kijken Inderdaad wel zelftest zelf en dan niet meer bij de huisarts, dat gebeurt, maar dat kun
je niet tegen houden mensen checken vaak het internet voor ze komen. Dan komen ze hier en dan
denken ze zelf al te weten wat ze hebben.
Criteria van screening:
- Voorgeschiedenis
- Sociale netwerk van de patiënt
- Symptomen
- Aanwezigheid andere medicatie/drugs
Welke andere dingen schieten u nog te binnen?
- Belangrijkste is arts-patiënt communicatie. Je kunt als huisarts al snel weten uit welke wind
de hoek waait, maar ook denken aan die graden die ook een rol kunnen spelen.
Wat is er niet nodig/wat zit er in de weg?
ONDERDEEL 3: RESULTAATASPECTEN
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Het derde onderdeel van dit interview zal gaan over resultaataspecten van depressiescreening in de
eerstelijnszorg. Resultaataspecten doelen op de uitkomst, het doel, van de zorgverlening.
Start met open vraag
Wat wil men precies bereiken?
Tevredenheid patiënt: Zelfvertrouwen is laag, stimuleren door mensen aan het werk te zetten.
Patiënt is tevreden als ie begrepen wordt.
Tevredenheid zorgverlening: Wanneer is een zorgverlener tevreden? Wanneer je op de goede lijn zit,
dat de wind de goede hoek uitgaat. En dat het ook aankomt bij diegene. Dat de patiët op de goede
weg zit. Er zitten zoveel kanten aan, waar wij nogal mee bezig zijn: mindfullness trainingen (mijn
vrouw is ook mindfullness trainer doet ook compassietrainingen. Wij als opleiders hebben de
mindfullnesstraining aangeboden gekregen, 8 bijeenkomsten. Is eigenlijk om jezelf tot rust te maken
dat gedachtes in de weg kunnen zitten, als je het ziet als bolletjes die voorbij drijven kun je ze ook
uiten, loslaten, accepteren niet meer moeten. Ontmoeten is essentieel voor ontmoeten (elkaar
tegenkomen).
Correctheid: Wanneer je op de goede lijn zit, dat de wind de goede hoek uitgaat.
Welke andere dingen schieten u nog te binnen?
Wat is er niet nodig?
Wij zijn zo’n resultaatgerichte maatschappij, maar stap klein denk groot, de weg er naartoe is
belangrijk. Bewustzijn aanwakkeren bij mensen.
AFSLUITING:
Zijn er nog dingen die u hebt gemist in dit interview?
Ik denk dat ik alles wel gezegd heb. Onderschat intuïtie niet, als je tegen iemand zegt die er in de min
bijzit, je mag best zeggen volgens mij zit je er doorheen, dan krijg je ruimte. Goed dat je komt, het zit
je te hoog.
Bedankt voor uw deelname, aanbieden bedankje. – EINDTIJD: 17.10 uur.

78

Opmerkingen na aanleiding van het interview:
Onderdelen bruikbaar bij literatuuronderzoek naar het belang van verschillende aspecten in het
ontwikkelen van accurate depressiescreening in de eerstelijnszorg.
Legenda:
Paars = aspect al ingesloten op basis van Donabedian model of pilotinterview 1
Oranje = aspect staat meer in relatie tot een accurate behandeling, sluit niet aan bij de geselecteerde
aspecten of is niet relevant gezien het niet focust op de accuraatheid
Groen = nieuw aspect op basis van pilotinterview
Blauw = aspect is volgens huisarts niet zo van belang
4









Wat is er nodig om accurate depressiescreening in de eerstelijnszorg te kunnen bereiken?
Belang van kennis over depressie en opleidingsniveau
Belang van contact met de patiënt
Belang van omgeving
Belang van tijd voor een patiënt
Belang van budget
Belang van personeelsinzet
Belang van stelselwijziging
Belang van POH-GGZ

5

Wat moet er gedaan worden om accurate depressiescreening in de eerstelijnszorg te
kunnen bereiken?
Belang arts-patiënt relatie
Belang losse criteria: zie interview
Belang gebruik diagnostiek/screeningsmethoden
Belang voorschrijven medicijnen
Belang gebruik van tijd
Belang gedrag van arts
Belang e-health
Belang opbouw consult










6 Wat wil men precies bereiken?
 Omschrijven tevredenheid patiënt
 Omschrijving tevredenheid zorgverlener
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Bijlage F: Vragenlijst Diepte-Interview Depressiescreening in de
Eerstelijnszorg
INTRODUCTIE
- Mijn naam is Karlijn Hendriks, ik zit in mijn derde jaar Gezondheid en Maatschappij aan de
Wageningen Universiteit en ben nu bezig met de afronding van mijn bachelor.
- Mijn thesis gaat over de kwaliteit van depressiescreening in de eerstelijnszorg.
- Hierbij maak ik gebruik van het Donabedian model, wat bestaat uit drie soorten aspecten
over de structuur, het proces en het resultaat.
- Aan de hand van deze soorten aspecten zal ik een diepte-interview bij u afnemen.
- Het interview zal ongeveer 30 à 45 minuten in beslag nemen en zal in het Nederlands
afgenomen worden.
- De resultaten van het interview zullen uitsluitend voor deze thesis gebruikt worden en
worden anoniem verwerkt. Echter wordt er wel gevraagd naar een aantal van uw
eigenschappen. U bent ten alle tijden bevoegd om het antwoorden op vragen te weigeren of
u te onttrekken van deelname aan dit interview.
- Na afloop van het interview kunt u zelf een kopie ontvangen van de resultaten.
- Graag zou ik een audio-opname willen maken van dit gesprek.
- Gaat u akkoord met deze voorwaarden?
INTERVIEW - STARTTIJD:
ONDERDEEL 1: PERSOONLIJKE ACHTERGROND
Het eerste onderdeel van dit interview zal gaan over wat vragen met betrekking tot uw achtergrond.
1. Wat is uw leeftijd?
2. Welke opleiding heeft uw gevolgd?
3. Hoe lang bent u al huisarts?
4. Werkt u samen met een praktijkondersteuner?
__________________________________________________________________________________
ONDERDEEL 2: RESULTAATASPECTEN
Het tweede onderdeel van dit interview zal gaan over resultaataspecten van depressiescreening in de
eerstelijnszorg. Resultaataspecten doelen op de uitkomst, het doel, van de zorgverlening.
De vraag die hier centraal staat is: Wat wil men precies bereiken?
Accuraatheid depressiescreening
Wat houdt een accurate depressiescreening in?
Wanneer is een depressiescreening nauwkeurig/precies?
Wanneer is een depressiescreening correct?
Welke andere dingen schieten u nog te binnen?
__________________________________________________________________________________
ONDERDEEL 3: STRUCTUURASPECTEN
Het derde onderdeel van dit interview zal gaan over structuuraspecten. Structuuraspecten betreffen
de voorwaarden voor kwaliteit van depressiescreening in de eerstelijnszorg.
De vraag die hier centraal staat is: Wat is er nodig om accurate depressiescreening in de
eerstelijnszorg te kunnen bereiken?
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1. Kennis zorgverlener
Opleiding zorgverlener
Welke huisartsenopleiding draagt bij aan een accurate depressiescreening?
Wat leert men in deze opleiding?
In hoeverre komt depressiescreening aan bod in deze opleiding?
Welke POH-GGZ opleiding draagt bij aan een accurate depressiescreening?
Wat leert men in deze opleiding?
In hoeverre komt depressiescreening terug in deze opleiding?
Nascholing zorgverlener
Welke nascholing van een huisarts draagt bij aan een accurate depressiescreening?
Wat leert men in deze nascholing?
In hoeverre komt depressiescreening aan bod in deze nascholing?
Wat is een geschikte frequentie voor de hoeveelheid nascholing?
Welke nascholing van een POH-GGZ draagt bij aan een accurate depressiescreening?
Wat leert men in deze nascholing?
In hoeverre komt depressiescreening aan bod in deze nascholing?
Wat is een geschikte frequentie voor de hoeveelheid nascholing?
2. Omgeving afname
Omgeving wachtkamer
Welke wachtkamer-omgeving draagt bij aan een accurate depressiescreening?
Wat voor invloed kan de omgeving van de spreekkamer hebben op depressiescreening?
Welke elementen in een omgeving zijn belangrijk om aan te pakken?
Omgeving spreekkamer
Welke spreekkamer-omgeving draagt bij aan een accurate depressiescreening?
Wat voor invloed kan de omgeving van de spreekkamer hebben op depressiescreening?
Welke elementen in een omgeving zijn belangrijk om aan te pakken?
3. Budget
Budget POH-GGZ
Bent u op de hoogte van de bekostigingsregelingen (budget) van de POH-GGZ?
In hoeverre is dit een geschikte regeling?
Wat is de meest geschikte kostenregeling om een POH-GGZ te schakelen?
4. Tijd voor consult
Duurconsult
Welke lengte van een consult draagt bij aan een accurate depressiescreening?
Wat zijn uw ervaringen met de beschikbare tijd voor een consult?
Waarvan is de lengte van een consult afhankelijk?
Aantal klachten per consult
In hoeverre stelt u een limiet aan het aantal klachten die een patiënt kan benoemen binnen een
consult?
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Welke hoeveelheid klachten zouden behandeld moeten worden om een accurate depressiescreening
uit te kunnen voeren?
5. Contact zorgverlener-patiënt
Kennis thuissituatie patiënt
In hoeverre houdt u rekening met de thuissituatie van een patiënt bij een depressiescreening?
In hoeverre kan het rekening houden met de thuissituatie van een patiënt bijdragen aan een
accurate depressiescreening?
Kennis medisch dossier patiënt
In hoeverre houdt u rekening met het medisch dossier van een patiënt bij een depressiescreening?
In hoeverre kan het rekening houden met het medisch dossier van een patiënt bijdragen aan een
accurate depressiescreening?
Arts-patiënt relatie
In hoeverre is een goede arts-patiëntrelatie belangrijk voor een accurate depressiescreening?
Op welke manier heeft een goede –patiëntrelatie invloed op accurate depressiescreening?
6. Personeelsinzet
Gebruik van POH-GGZ
Werkt u met een POH-GGZ in? (zie onderdeel 1 vraag 4)
Ja: Waarom heeft u hier voor gekozen? Wat zijn uw ervaringen hiermee? Draagt dit bij aan een
accurate depressiescreening? Waarom?
Nee: Waarom heeft u hier niet voor gekozen?
Gebruik van collaborative care
Maakt u gebruik van collaborative care?
Ja: Wat zijn uw ervaringen hiermee? Draagt dit bij aan een accurate depressiescreening? Waarom?
7. Structuur GGZ en eerstelijnszorg
Depressiescreening in eerste lijn
Denkt u dat depressiescreening thuishoort in de eerstelijnszorg?
Ja: Waarom denkt u dit? In hoeverre is het mogelijk om in de eerstelijnszorg een accurate vorm van
depressiescreening uit te voeren?
Nee: Waarom denkt u dit? In hoeverre is het mogelijk om in de eerstelijnszorg een accurate vorm van
depressiescreening uit te voeren?
Depressiescreening in tweede lijn
Denkt u dat depressiescreening thuishoort in de eerstelijnszorg?
Ja: Waarom denkt u dit? In hoeverre is het mogelijk om in de tweedelijnszorg een accurate vorm van
depressiescreening uit te voeren?
Nee: Waarom denkt u dit? In hoeverre is het mogelijk om in de tweedelijnszorg een accurate vorm
van depressiescreening uit te voeren?
Welke andere dingen schieten u nog te binnen?
ONDERDEEL 4: PROCESASPECTEN
Het laatste onderdeel van dit interview zal gaan over de procesaspecten. Procesaspecten betreffen
de handelingen van de zorgverlener die nodig zijn om kwaliteit van de zorg te bereiken.
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De vraag die hier centraal staat is: Wat moet er gedaan worden om accurate depressiescreening in de
eerstelijnszorg te kunnen bereiken?
1. Gedrag van de arts:
Eigenschappen zorgverlener
Welke eigenschappen zijn belangrijk voor een zorgverlener bij het uitvoeren van een accurate
depressiescreening?
Houding zorgverlener
Welke moet een zorgverlener aannemen bij het uitvoeren van een accurate depressiescreening?
2. Gebruik screeningsmethode:
Gebruik screeningsinstrument
Gebruikt u een screeningsinstrument?
- Ja:
o Welk instrument gebruikt u?
o Wat zijn uw ervaringen met dit instrument?
o Wat zijn uw ervaringen met andere instrumenten?
- Nee:
o Waarom gebruikt u geen instrument?
o Heeft u ooit gewerkt met een instrument?
o Wat zijn uw ervaringen hiermee?
o Wat gebruikt u als alternatief voor het instrument?
Voorbeelden van instrumenten:
- DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
- 4DKL: Vier Dimensionele KlachtenLijst
- DHS: Depressieherkenningsschaal
- INSTEL: INterventieSTudieEersteLijn
Gebruik NHG Standaard Depressiescreening
Bent u op de hoogte van de NHG Standaard Depressie?
Wat houdt dit voor u in?
Hoe gebruikt u deze standaard?
Screening criteria
Op welke criteria screent u bij het uitvoeren van een accuate depressiescreening?
Hoe screent u op de voorgeschiedenis van de patiënt?
Hoe screent u op het sociale netwerk van de patiënt?
Hoe screent u op het criterium ‘risicogroep’?
Hoe screent u op de symptomen?
Hoe screent u op het gebruik van andere medicijnen?
3. Gebruik van de tijd:
Opbouw gesprek
Welke opbouw houdt u aan tijdens het uitvoeren van de screening?
Hoe bevalt u deze opbouw?
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Welke opbouw genereert een accurate depressiescreening?
Hoe gaat u om met tijdsnood tijdens een screening?
Mogelijkheid tot vervolgafspraak
Geeft u de mogelijkheid aan een patiënt om een vervolgafspraak te plannen waarin de screening
vervolgt wordt?
Ja: Op welke manier realiseert u dit? Hoe ervaart u dit?
Nee: Waarom geeft u deze mogelijkheid niet?
4. Gebruik van E-health
Gebruik van zelftest:
Maakt u gebruik van online zelftesten met betrekking tot het screenen van depressie?
Ja: Wat zijn uw ervaringen met het gebruik van deze testen? In vergelijking met een gewone
screening, in hoeverre kan een zelftest bijdragen aan accurate depressiescreening?
Nee: Wat is de reden hierachter? In vergelijking met een gewone screening, in hoeverre kan een
zelftest bijdragen aan accurate depressiescreening?
Gebruik van online consult
Maakt u gebruik van online consulten?
Ja: Wat zijn uw ervaren met online consulten? In vergelijking met een gewoon consult, in hoeverre
kan een online consult bijdragen aan accurate depressiescreening?
Nee: Wat is de reden hierachter? In vergelijking met een gewoon consult, in hoeverre kan een online
consult bijdragen aan accurate depressiescreening?
Welke andere dingen schieten u nog te binnen?
AFSLUITING:
Zijn er nog dingen die u hebt gemist in dit interview?
Bedankt voor uw deelname, aanbieden bedankje.
EINDTIJD:
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Bijlage G: Codestructuren
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Bijlage H: Gecodeerde transcriptie van interview met Huisarts 1
EIGENSCHAPPEN INTERVIEW
Zaterdag 01-06-2016 om 10.00 uur via Skype in het Nederlands.
Interviewer: Karlijn Hendriks – Standaard lettertype
Respondent: Huisarts 1 – Cursief lettertype

INTRODUCTIE
Gaat u akkoord met alle voorwaarden die ik net genoemd heb?
Ja.
_________________________________________________________________________________ ____________
STARTTIJD OFFICIEEL INTERVIEW: 10.06
ONDERDEEL 1: PERSOONLIJKE ACHTERGROND
Oké, dan gaan we nu starten. Eerst een paar persoonlijke vragen.
Oké.
Wat is uw leeftijd?
42.
Welke opleiding heeft uw gevolgd?
Hoe breed bedoel je dan precies?
Welke huisartsenopleiding, de betreffende universiteit, eventuele anderen opleidingen…
Ah Oké, nou de universitaire opleiding Geneeskunde aan de Radboud Universiteit, en dan de specialisatie
Huisartsengeneeskunde.
Heeft u daarnaast nog andere opleidingen gevolgd.
Nou ik heb zeer recent een opleiding gevolgd, en die heb ik met goed gevolg afgerond. Dat is de kaderopleiding
Ouderengeneeskunde.
Hoe lang bent u al huisarts?
Ehm. Ruim 12 jaar.
‘Werkt u samen met een praktijkondersteuner?’
Ja.
Wat is de leeftijd van uw POH-GGZ?
Ik weet het niet precies, maar 50-55 jaar.
Oké, dank u wel, dat waren de persoonlijke vragen.
_________________________________________________________________________________
ONDERDEEL 2: RESULTAATASPECTEN
Dan gaan we nu naar het tweede onderdeel, de resultaataspecten. Dat gaat over: wat er bereikt moet worden als
er een accuratere plaats moet vinden. De vraag die hier centraal staat is: wat wil men precies bereiken. Dus, wat
denkt u zelf dat een accurate depressiescreening inhoudt?
Wat denk ik dat een accurate depressiescreening inhoudt? Ik denk dat een voorwaarde is dat je een depressie
kunt onderscheiden van bijvoorbeeld een angststoornis, of een dysthyme stoornis. Je moet een test hebben die
dat kan onderscheiden, dan heb je een hele goede screening denk ik.
Wanneer is een depressiescreening nauwkeurig denkt u?
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Volgens mij wanneer je zo’n bestaande depressiemeters gebruikt,, dus als je het puur volgens die schalen doet
de DSM-criteria, bij oudere mensen heb je de Geriatric Depressin Scale (GDS), bij ouderen kun je dan nog kijken
of het dementie is of beginnende Alzheimer, dat is volgens de OLD, zo heb je nog meer van die meters.
En wanneer kan je dan een precieze / nauwkeurige screening afnemen? Kunt u dat beschrijven?
Als je iemand verdenkt op een depressie en je gebruikt daarna ook nog eens die screeningslijsten, en je hebt
daarnaast een goed gesprek wat het bevestigd en voldoet aan criteria, dan ben je denk ik heel zorgvuldig.
En wanneer is zo’n screening dan correct? Wat houdt een correcte screening in?
Je moet punten scoren op zo’n lijst voor symptomen, dus stel een patiënt scoort genoeg punten en de anamnese
past erbij en het plaatje klopt, dan heb je een correcte screening.
Schieten er nog andere dingen bij u te binnen over een accurate depressiescreening?
Nou ik vind het een beetje een moeilijke term. Het is vaak niet zo in de praktijk, het is een beetje een klinische
term dat je gaat bekijken van wanneer is het accuraat. Ja.. voor een heel groot deel werk je met je gevoel en met
je anamnese, en dan ga je dat een beetje toetsen aan die schalen, zo een beetje in je hoofd. Ja, een accurate
screening, het blijft een lastige term.
Oké, maar denk je dat het dan mogelijk is om een accurate depressiescreening uit te voeren?
Wat bedoel je dan eigenlijk precies met accuraat?
De definitie van accurate depressiescreening in dit onderzoek betreft de nauwkeurige uitvoering van de screening
met het correcte resultaat.
‘Ik denk dat je met de lijsten en de basis die je hebt, de afname van de anamnese, dat je dat best heel goed kunt
screenen. Dat zou dan accuraat zijn, ja.’
__________________________________________________________________________________
ONDERDEEL 3: STRUCTUURASPECTEN
Oké, dan gaan we over naar onderdeel 3, de structuuraspecten. Er zijn een aantal basisonderdelen nodig om een
accurate depressiescreening te realiseren. De vraag die hierbij centraal staat is: Wat is er nodig om een accurate
depressiescreening uit te voeren. De eerste categorie gaat over de kennis van de zorgverlener. De eerste vraag
is: welke huisartsenopleiding draagt bij aan een goede, accurate depressiescreening?
Welke huisartsenopleiding, welk onderdeel van de huisartsenopleiding?
Nou eigenlijk meer welke opleiding in het algemeen, u heeft een bepaalde opleiding gevolgd, misschien heeft u
ook wel kennis over andere opleidingen, wat is nou een goede basis en een goede opleiding als huisarts om
depressiescreening accuraat uit te kunnen voeren?
Als huisarts heb je allemaal dezelfde basisopleiding, en je hebt in je basisopleiding een stage psychiatrie, en die
draagt bij. Je hebt gewoon echt dezelfde basis allemaal, je kunt natuurlijk wel tussentijds, voordat je je
specialisatie huisartsengeneeskunde gaat doen dan zou je tijdje kunnen werken als assistent op bijvoorbeeld een
psychiatrie afdeling.
Daarna heb je dan je huisartsenopleiding en in die opleiding heb je zes weken of 12 weken psychiatrie. En dan
kun je als huisarts als je denkt dat je tekortschiet nog een nascholing doen op dat gebied.
Oké, en in hoeverre komt depressie aan bod in de huisartsenopleiding?
Mmm. Goeie vraag, ehm dat zou ik niet zo meer weten.
Weet je nog wel dat je er iets over hebt geleerd? Of heb je meer kennis op basis van ervaring of nascholing?
Nee, ik weet wel zeker dat het aan bod is gekomen in de opleiding. En ik denk, maar dat weet ik niet helemaal
zeker, dat het in de basisopleiding, maar dat verschilt per universiteit dan, dat de Radbouw Universiteit in
Nijmegen veel aandacht besteed aan mentale gezondheid. Nijmegen is vooral veel bezig op het gebied van
Psychologie.
Oké duidelijk. U vertelde dat u ook een POH-GGZ in dienst heeft, welke opleiding van de POH-GGZ draagt het
beste bij aan het afnemen van een accurate depressiescreening?
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Ehm, ik denk dat een POH-GGZ heel veel achtergrond kan hebben om het goed te doen, omdat hij/zij een
verlengde is van de huisarts en niet zo zeer echt een psycholoog. De POH is geen eerstelijnspsycholoog en kan
dus gewoon werken met de lijsten, screeningsinstrumenten en standaarden die wij ook gebruiken. En wij hebben
bijvoorbeeld een maatschappelijk werkster als POH-GGZ in dienst, en die doet dat echt prima. Maar je hebt ook
POH-GGZ’s die bijvoorbeeld psychiatrisch verpleegkundigen zijn geweest of die psycholoog zijn geweest, die
hebben natuurlijk wel een veel bredere achtergrond.
Denkt u dat die achtergrond uitmaakt?
Ik denk wel dat het uitmaakt wanneer je puur gaat kijken naar lijstjes en scores, als je het keurig volgens de
regels ziet wel. Onze POH-GGZ werkt minder volgens als die screeningslijsten. Meer op basis van haar ervaring
en het gesprek.
Hebben zij specifiek een nascholing of opleiding gehad over mentale gezondheid?
Binnenkort starten nascholingen over e-consult bij angst/ depressie. Ze zijn wel aangesloten bij een zorggroep
met praktijkondersteuners, en die regelen centraal dan de nascholingen. Zij zijn dan dus officieel niet in dienst
van ons. Ik weet dat zij wel af en toe nascholingen doet, maar de inhoud daarvan heb ik niet zo in mn hoofd
zitten.
Dan nog even over de nascholing van de zorgverlener, we hadden het er net al even over.
Ja, we hebben 40 uur per jaar nascholing en je kunt zelf die onderwerpen kiezen.
Op basis waarvan kies je dan zo’n onderwerp?
Op basis van je eigen interesse denk ik.
Oké
Als je heel verstandig bent doe je een keer iets wat je niet leuk vind of waar je niet goed in bent, maarja, daar zit
je natuurlijk niet altijd op te wachten.
Denkt u dat het verstandig is dat daar zoveel vrijheid in is, om die onderwerpen te kiezen?
Nou ik ben er wel blij mee, ik vind dat we al zoveel moeten. Ik vind het helemaal prima. Je moet het ook nog eens
een keer naast je werk doen.
Heeft u zelf al een keer een nascholing over depressie bijgewoond?
Ja dat was de nascholing depressie, het ging daar ook over ouderenpsychiatrie en mindfullness.
Wat komt er dan in die screening aan bod?
Screeningen en diagnostieken komen dan ook aan bod, ze richten zich dan vooral op de NHG-standaarden, over
het algemeen sluiten die diagnostieken daar dan wel bij aan en geven ze meestal nog wat extra tips. De vorige
keer kwamen ze met die OLD-lijst, die gebruik ik zelf heel vaak.
Zijn die 40 uur nascholing een goede maat?
Ik vind het eigenlijk wel genoeg.
Zou er een vaste nascholing voor mentale gezondheid moeten komen?
Ik vind niet dat je iemand kan verplichten, wij doen heel veel gesprekken m.b.t. mentale gezondheid, maar er zijn
ook huisartsen die dat niet hebben en die ook andere dingen veel interessanter vinden. Misschien verwijzen zij
patiënten met mentale klachten dan ook veel sneller door.
Schiet je tekort in kennis als je niet eens in de zoveel tijd een nascholing hebt over mentale gezondheid of
depressie?
Nee vind ik niet.
Wat is dan specifiek het nu van zo’n nascholing?
Om je wat verder te kunnen verdiepen, dat je de patiënt wat meer in eigen hand kan houden. Dat je kunt zeggen
van nou ik voel me als een vis in het water wat betreft depressie of je kunt therapie aanbieden, in die nascholing
zitten ze ook veel op de behandeling. Maar als je denk dat is niet helemaal mijn expertise, kijk iedere huisarts kan
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het herkennen, die kan een diagnose stellen, en dan kun je kijken kan ik het zelf behandelen of stuur ik dat door.
En als die basis er is dan is het goed genoeg.
Klopt het dan als ik zeg dat in jouw visie de kennis over de diagnose niet per se beinvloedt wordt door het
bijwonen van een nascholing, maar meer het gevolg, of de patiënt binnen de eerste lijn wordt behandeld of
doorverwezen wordt naar een tweede lijns instelling.
Ja.
Oké, duidelijk.
FHeeft u wel eens een online nascholing gevolgd?
Ja
Wat zijn uw ervaringen hiermee?
ik vind het wel handig. Vanaf thuis lekker nascholen. En de nascholingen die ik gedaan heb waren van goede
kwaliteit. Geen nascholingen gedaan over depressie.

Zou er een verschil moeten zijn in de nascholing van de huisarts en de POH-GGZ gericht op depressiescreening?
Ja, de POH heeft meer tijd dus die kan beter gebruik maken van de testen die beschikbaar zijn. Huisartsen
zouden de eerste screening dan voldoende kunnen doen obv de NHG-standaard criteria, het medisch dossier en
voorgeschiedenis van patient.
Dan komen we bij het puntje omgeving, het gaat er hier om hoe de omgeving de accuraatheid van
depressiescreening kan beïnvloeden. De eerste vraag die daarbij hoort is: welke wachtkameromgeving kan
bijdragen aan een accurate depressiescreening?
Ja, een prettige sfeer, maar ja hoe zeg je dat.
Kan dat te maken hebben met meubels, of meer met organisatorische aspecten bijvoorbeeld..
Ehm, een achtergrondmuziekje, misschien niet een te drukke wachtkamer. Hmm even specifiek naar een
depressie kijken, wat zou iemand met een depressie nou prettig vinden… Ja.. misschien dat je de wachtkamer zo
instelt dat je elkaar niet per se hoeft aan te kijken. Zachte kleuren, niet te druk, niet teveel folders, rustige
wachtkamer.
En waarom zou dit dan helpen?
Nou ik kan me voorstellen dat als jij somber bent dat het al een hele stap is om überhaupt naar de
huisartsenpraktijk te komen. Dat je het prettig vindt dat je niet zo aangekeken wordt door mensen, dat je geen
behoefte hebt aan ander contact. Als jij heel onrustig bent in je hoofd dat het prettig is dat de muren rustig zijn en
niet allemaal nog folders die op je afspringen. En een muziekje misschien omdat je heel prikkelbaar bent en met
al die geluiden is dat lastig.
Welke elementen zijn dan het meest belangrijk om aan te pakken in de wachtkamer, nog meer dingen?
Eigenlijk die dingen die ik al genoemd heb. Maar je bent ook afhankelijk van het gebouw, wij hebben nou
eenmaal een kleine wachtkamer, die indeling van de stoelen, die staat in een U-vorm, maa rja dat is heel lastig te
veranderen. Dan zou je echt de muur open moeten breken. Maar het is niet ideaal zo’n indeling.
Oké, en dan de spreekkamer? Welke spreekkamer-omgeving draagt het beste bij aan een accurate
depressiescreening?
Ook een rustige kamer met zachte kleuren, informele opstelling met de tafel, niet een enorme tafel met twee
stoelen maar een plek waar je gewoon relaxed kunt zitten. En dat je niet continu gestoord wordt door de telefoon
of de assistente die binnen komt lopen.
Wat voor invloed kan een raam hebben op de patiënt.
Ja, licht dat kan inderdaad goed helpen voor rust denk ik.
Oké. En wat doen deze genoemde elementen met de patiënt denk je?
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Ik denk dat dat wat meer helpt om rust te creëren in hun hoofd waar natuurlijk van alles in omgaat. Ik denk dat het
ergens ook wel meer uitstraalt van ‘ik heb meer tijd voor je’ of iets van vertrouwen, dat weet ik niet hoor maar dat
zou ik me kunnen voorstellen.
Zijn er nog andere elementen die belangrijk zijn om aan te pakken in de spreekkamer, wat betreft de omgeving?
Nog andere dingen die invloed hebben op de sfeer?
Ja ik zou zelf toch wel graag nog mijn muur willen verven, want ik heb echt geen rustige kleur muur. Knalblauw,
vind ik wel heel gaaf. Maar het is niet echt rustig. {gelach}
{gelach}
Ik heb nu een nieuw staaltje, het wordt nu groen. Maar wel wat zachter.
Leuk! Oké, we komen nu bij het volgende puntje aan, over het budget. Sinds de stelselwijzingen van 2014 is er
wat veranderd in het budget wat er aan geestelijke gezondheid besteed kan worden door de huisarts. Bent u op
de hoogte van de budgetswijzigingen?
Ja, ik weet dat het budget is vergroot, dat er uitbreiding is op die regeling, de huisarts mag nu geloof ik 1 POHGGZ aannemen per normpraktijk?
e

Ja dat klopt. De huisarts kon in 2015 maximaal 1/3 fte (fulltime-equivalent) oftewel 1/3 van een fulltime functie
POH aannemen in de praktijk, dat ‘budget’ kreeg de huisarts. En sinds 2016 is dat verhoogd naar 1 fulltimefunctie
per normpraktijk.
Ah zo ja.
In hoeverre denkt u dat de budgetswijziging zinvol is?
Ik denk dat het mooi is dat er uitbreiding is. Per saldo loop je met een POH precies quitte, je krijgt als huisarts een
bedrag vanuit de zorgverzekeraars en dat komt precies overeen met het bedrag dat je ook betaalt. Je speelt dus
1 op 1, maar het kost je wel tijd omdat je ook dingen moet nabespreken met de assistentie/POH, maar het levert
ook heel veel op. Zij heeft echt de tijd voor de patiënten die wij niet hebben. Dat is gewoon fijn. En voor de patiënt
is het laagdrempelig omdat het gewoon in de eigen praktijk is en het kost patiënten geen eigen risico.
Zou deze regeling nog optimaler kunnen?
Ja {gelach} ze zouden natuurlijk nog wat meer geld mogen geven.
{Gelach}, ja dat is nooit verkeerd he?
Na het is wel echt een beetje idioot eigenlijk, dat we precies quitte spelen. Maaar, ze doet wel héél veel werk voor
de patiënten en dat kan je dan weer niet declareren. Dus ik vind het altijd een beetje een geforceerde, ja
verhouding. Maar goed, ik weet niet of dat interessant is voor je onderzoek.
Nou maar ja, in hoeverre denk je dat het budget van invloed is op het inschakelen van een POH-GGZ in de
huisartsenpraktijk?
Nou ik weet wel van collega’s, die dan zeggen van ja daar begin ik niet aan dat kost me veel teveel tijd, het levert
je niks op, meer van het levert je niks extra’s op. Het kost alleen maar tijd. De artsen die er niet veel mee hebben
die sturen patiënten liever door naar de psycholoog.
Wat denkt u van deze keuze?
Ja, dat vind ik echt een gemiste kans. Ik vind het écht een meerwaarde hebben voor de praktijk. Ook voor
patiënten vind ik dat, met name.
Denkt u dat het ook invloed heeft op de correctheid/accuraatheid van de screening?
Waar heeft het invloed op?
Ik denk dat iedere huisarts een goede diagnose kan stellen, daar zijn ze gewoon voor opgeleid. Maar dat geld
meer voor de behandeling, een huisarts zal je toch sneller doorverwijzen want die heeft gewoon de tijd niet. En de
POH-GGZ wel.
Duidelijk!
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U had het net al een beetje over de hoeveelheid tijd. Daarmee komen we bij de volgende categorie, de tijd voor
een consult. Welke lengte van een consult zou bijdragen aan een accuratere vorm van depressiescreening? Wat
is de optimale hoeveelheid tijd daarvoor?
Bij de POH hebben ze officieel 40-45 minuten, per gesprek. En volgensmij moet dat voldoende zijn, want dat heb
je ook bij de psycholoog. Bij ons heb je maximaal 20 minuten, dat is gewoon echt heel weinig. Maar de POH loopt
bij ons bij de screening soms ook wel uit tot een uur, dan heeft ze wat meer tijd nodig. Maar het kan dan zijn dat
ze de volgende keer maar een half uurtje nodig heeft. Op die manier pak je dan wel weer terug.
En hoe wordt dat dan gedeclareerd? In twee consulten of in drie?
Nou dat mag dus niet, je mag maar 1 consult per gesprek declareren, maakt niet uit hoe lang je er over doet.
Oké, dat is altijd bij elk gesprek?
Ja, als zij een telefoontje tijdens de screening pleegt met de psychiater, dan kun je dat allemaal niet declareren.
Dat kost jezelf gewoon tijd.
Oké.
Zij is heel zorgvuldig en neemt gewoon de tijd, maarja.
Tijd kost ook wel geld he, in die zin.
Ja helaas wel.
Bij u is dat ook zo, dat u maar één consult kunt declareren?
Bij ons is het zo, een enkel consult is 10 minuten, een dubbel consult is 20 minuten.
Oké, en als het langer wordt dan blijft het twee consulten, verder dan dat gaat het niet?
Nee dat klopt, een enkel consult is 9 euro, en een dubbel consult 18.
Oké, dus eigenlijk heeft u maximaal 20 minuten beschikbaar, anders kost het uzelf geld?
Ja precies.
Wat denkt u van die beschikbare tijd voor de huisarts? Is dat voldoende?
Ik vind dat ik altijd tijd tekort kom {gelach}, maar ja volgens mij heeft iedereen dat… in een ziekenhuis, in de
verpleging, dat hebben we natuurlijk allemaal he. Denk ik, ja idealiter zou je meer tijd willen hebben, zeker bij
oudere mensen. Het is soms ook wel lastig omdat wij de eerste screening doen iemand komt met somatiek, en
voordat je dan uiteindelijk op die depressie zit, daar gaat best wel wat tijd overheen. En dan is het fijn dat we de
POH hebben, want dan doen we vaak al even de somatiek, en dan laat je diegene terugkomen voor de somatiek
bij ons. En dan kan de POH-GGZ ondertussen al verder denken op het tweede spoor.
Oké, dus dan begint de POH-GGZ met het opvangen van de patiënt. Maar hoe werkt dat dan precies?
Meestal belt de patiënt de assistente, die vraagt dan waarvoor die komt. Dan komen ze in principe eerst bij ons,
de huisartsen. 10 minuten als dat kan maar 20 minuten meestal, en als we dan denken het is somatiek maar het
is ook depressie, dit komt vaak bij ouderen voor, dan komen ze eerst bij ons nog terug en wordt de behandeling
vaak opgepakt bij de POH.
Hebben jullie ook een open spreekuur?
Nee dat hebben wij niet in onze praktijk.
Waarvan is de lengte van een consult afhankelijk?
De complexiteit van de vraag van een patiënt, ja.
Oké, en stellen jullie nog een limiet aan het aantal klachten die per consult behandeld mogen worden? Hoeveel
klachten per consult behandelen jullie?
Ja in principe is het één klacht per consult, en als je twee klachten hebt krijg je een dubbel consult. En als je er
drie of vier hebt dat moet je een keer terugkomen.
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Ja, en dat zeggen jullie dan ook tegen de patiënt als diegene bijvoorbeeld toch nog met meer klachten aan komt
zetten?
Ja je hebt inderdaad ook mensen die met twee dingen komen en dan zeggen ze bij de deur nog van ‘oh ja ik had
ook ineens gister dat ik dacht, nou het hoeft allemaal niet meer zo van mij’, dan kan je niet zeggen kom maar
terug volgende week.
Aha, en wat doet u dan met zo’n situatie?
Ik probeer dan kort even te kijken van kan het wachten, kom dan morgen even terug bij mij, maar stel dat gaat
niet, dan laat ik iemand weer zitten en dan loopt het uit. Een vervolgconsult geldt weer als een nieuw consult,
wordt apart gedeclareerd.
Wat vind u van een limiet aan de klachten?
Ja ik vind dat wel goed, hoe meer klachten je tijdens een consult wil behandelen hoe minder tijd je dan hebt per
klacht, de klacht krijgt dan niet de aandacht die hij verdient.
Oké, dan het volgende puntje. Dat gaat over het contact van de zorgverlener met de patiënt. Dit is onderverdeeld
in drie categorieën. Allereerst met betrekking tot de thuissituatie. In hoeverre houdt u rekening met de
thuissituatie van de patiënt bij een depressiescreening?
Dat is heel belangrijk! Niet zo zeer in de screening, maar meer in de behandeling. Je wil wel weten of iemand een
goede thuisbasis heeft, of hij opgevangen wordt of het een veilige situatie is, of er een beetje structuur is, of er
alcoholisme of drugsgebruik is.
Ah ja, zoals ik het nu begrijp heeft die thuissituatie dan invloed ook op de gewoonten van de patiënt. Een
achtergrond met drugs of alcoholgebruik bijvoorbeeld zoals u noemt. Heeft zo’n achtergrond dan invloed op het
ziektebeeld, als je bijvoorbeeld kijkt naar een depressie?
Volgens mij wel, volgens mij werkt het zo ook wel als je dat leest bij de standaarden, dat zijn verhoogde
risicofactoren. Als de ouders alcoholisten zijn is een stemmingsstoornis goed mogelijk, dan heb je familiaire
belasting.
In hoeverre kan dit dan bijdragen aan een accuratere depressiescreening?
Ik denk dat het belangrijk is dat je het vraagt bij je intake. Hoe is je thuissituatie, dat je dat uitvraagt, omdat er een
connectie kan zijn met omgevingsfactoren en familie en het ziektebeeld.
In hoeverre houdt u rekening met het medisch dossier van de patiënt bij een depressiescreening?
Dat nemen we ook mee, maar als huisarts moet je ook zeker kijken naar comorbiditeit, kan het niet een
schildklierprobleem zijn, is het een gevolg van cognitieve stoornissen of hartfalen, noem maar op. Er kan goed
een somatische oorzaak zijn waardoor iemand somber is, omdat diegene misschien beperkt is door zijn COPD.
In hoeverre kan dit dan bijdragen aan een accuratere depressiescreening?
Het is belangrijk, maar het ligt dus ook aan de co morbiditeit. Als je een jonge lichamelijk gezonde patiënt hebt
kun je die makkelijker doorsturen naar de POH-GGZ, betreft het iemand met somatisch ook veel klachten, dan
kun je er beter voor kiezen om diegenen nog even zelf te behandelen.
En de arts-patiënt relatie, in hoeverre is een goede arts-patiënt relatie belangrijk voor een depressiescreening?
Is ook heel belangrijk, mensen moeten vaak over een drempel heen om zo’n gesprek aan te gaan. Ik denk als je
er een beetje vroeg bij wil zijn, dat het wel helpt als je een goede relatie hebt. Het helpt denk ik wel mee als je
denkt ‘ik kan het haar wel vertellen’.
Hoe bouw je zo’n relatie dan op?
In een huisartsenpraktijk is dat toch wel wanneer je iemand vaker hebt gezien, voor andere dingetjes, en dat
iemand denkt van ‘oh dat is wel een prettig persoon, daar kan ik ook wel een keer niet-lichamelijke klachten mee
delen’. Dat je dingen meemaakt, dat vind ik ook het leuke van huisarts zijn, die hele familiegeneeskunde, dat je al
een keer bij de geboorte van iemand bent geweest, of een ouder die overleden is, dat bouwt wel een band op.
Op welke manier heeft zo’n band dan invloed?
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Om het verhaal op tafel te krijgen is het belangrijk om een goede band te hebben, maar als je heel precies naar
dat lijstje kijkt van de symptomen, iedereen kan dat wel vragen, maarja, uiteindelijk zijn dit soort dingen wel
gewoon heel belangrijk volgens mij.
Misschien is het zo dat dat lijstje inderdaad door iedereen gevraagd kan worden, maar op het moment dat het
volgens dat lijstje niet duidelijk is, dat het dan op deze dingen aankomt. Op het rekening houden met de
thuissituatie, met het medisch dossier en de arts-patient-relatie.
Ja precies, dat is dan een doorslaggevende factor. Dat is precies zoals ik het bedoel. Om het echt goed op tafel
te krijgen is die band vooral belangrijk.
Dan nog even terug naar wat vragen over de POH-GGZ. U werkt met een POH-GGZ, waarom heeft u hiervoor
gekozen?
Nou 2 jaar geleden was dus die verschuiving in de zorg, dat mensen überhaupt een DSM diagnose moeten
hebben voordat ze naar de psycholoog mogen. Dat betekent dat heel veel mensen met dysthyme klachten eerst
bij ons in de praktijk kwamen, en toen zijn we gaan kijken naar het inzetten van een POH-GGZ, dat scheelt
gewoon heel veel tijd voor de patiënten.
Wat zijn uw ervaringen hiermee? (Net ook al een beetje besproken)
Ja heel goed, we zijn er heel tevreden mee, en de patiënten ook.
Heeft dit invloed op een accurate depressiescreening?
Jazeker, zij heeft toch wat meer tijd om te kijken wat voor stoornis het is, ze kan dit toch wat meer uitdiepen, en
als zij merkt dat het echt een depressie is dan kijken we hoe ernstig het is. Of ze stuurt de patiënt naar mij door
voor een medicatiebehandeling, of ze neemt de behandeling zelf af door middel van gesprekken.
Oké. Maakt u daarnaast ook gebruik van collaborative care? Dat is eigenlijk zorg waarbij er samen wordt gewerkt
op verschillende niveaus, bijvoorbeeld in deze situatie dat de psycholoog de screening afneemt en dat de patiënt
bij de huisarts in behandeling wordt genomen?
Ja dat doen wij inderdaad. Maar ook wel als je bijvoorbeeld denkt wat is dit nou, stoornissen lijken toch vaak op
elkaar, dan kun je iemand naar de psychiater ouderengeneeskunde sturen voor een screening en dat kan ook in
het ziekenhuis, je kunt een eenmalige screening doen.
Wat zijn uw ervaringen met collaborative care?
Die ouderenpsychiater is een eerstelijnspsychiater, die zit niet in het ziekenhuis, die heeft korte lijntjes, dat werkt
heel goed. Die kan ik makkelijk bereiken. Mijn ervaring met het ziekenhuis is dat je gewoon echt lang moet
wachten, je bent dan zo vijf/zes weken verder, dat duurt gewoon eigenlijk te lang.
Draagt dit bij aan een accurate screening?
Ja ook aan de screening inderdaad, zij nemen die screening dan over. Zij doen dan nog uitgebreide testen en
hun basisachtergrond is veel breder dan de achtergrond die wij hebben.
Oké, dan komen we aan bij het laatste puntje van het onderdeel structuuraspecten. Dit gaat over de structuur van
de eerstelijnszorg en de GGZ. De afgelopen jaren is deze structuur onderhevig geweest aan een aantal
veranderingen. Zoals we al een paar keer hebben genoemd komen lichte psychische klachten nu vaker bij de
huisarts terecht, en wordt er vaker in de eerste lijn op depressie gescreend.
In hoeverre denkt u dat depressiescreening past binnen de eerstelijnszorg (de huisartsenpraktijk)?
Ik vind dat het er volledig in hoort, omdat wij als eerste kúnnen screenen. Mensen komen nu bij ons binnen, als je
dat als huisarts uit handen gaat geven, ja dan mis je gewoon een heleboel.
En in de tweedelijnszorg in hoeverre hoort het daar thuis?
Nou ja je zou die screening natuurlijk ook over kunnen laten aan een psycholoog in de tweede lijn. Dit gebeurde
voorheen inderdaad meer, toen kwamen lichte klachten daar ook terecht. Maar ik vind de beleidsveranderingen
wel goed, er is meer ruimte om een POH-GGZ aan te stellen en die heeft meer tijd voor de patiënt, en in de
eerstelijnszorg is er denk ik meer grip op de mensen die er anders toch net tussendoor glippen. Als iemand
ineens niet meer op controle komt bij de POH dan zie je diegene toch ineens bij ons, en dan kun je zeggen van
‘hee u bent niet meer bij de POH-GGZ geweest’, ‘nee, oja’.
Ah zoo. En in de tweede lijn heb je dat minder?
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Dat denk ik wel ja..
Oké dan was dit het laatste puntje van structuuraspecten. Schieten er u nog dingen te binnen, dingen die er nodig
zijn, structuur die er nodig is, om accuratie depressiescreening te kunnen verlenen?
Nou een heel goed punt van de POH-GGZ is ook dat die ook op visite kan gaan bij de patiënt. Een psycholoog
die kan dat niet echt, ze doen dat denk ik zelden.
Is dat een essentieel iets?
Na het kan ook wel zonder, maar soms kom je bij iemand thuis en dan denk je ‘jeetje oh goh ja’, dan heeft
diegene hele grote verzamelingen of is het eigenlijk maar een rommeltje, die thuissituatie zie je dan soms pas als
je daar bent. Als diegene in de praktijk komt, komt ze dan keurig aan, maar thuis zie je gewoon dat ze alles niet
op orde heeft.
Oh ja ik kan me voorstellen dat dan verhelderend werkt. Jeetje.
Ja, precies.

ONDERDEEL 4 – PROCESASPECTEN
Oké, dit was het einde van onderdeel drie van dit interview. Dan gaan we nu door naar het laatste onderdeel, dit
onderdeel gaat over de procesaspecten, dit betreft de handelingen tijdens een consult van de zorgverlening, dus
bij het uitvoeren van een accurate depressiescreening. Allereerst over het gedrag van de zorgverlener. Gaan we
eerst in op de eigenschappen van de zorgverlener. Welke eigenschappen denkt u dat er belangrijk zijn voor een
zorgverlener bij het uitvoeren van een accurate depressiescreening?
De huisarts moet er open voor staan, moet er begrip voor uitstralen. Hij moet er actief naar vragen en de tijd voor
nemen.
Oké, misschien kunnen we dit dan even vertalen naar eigenschappen? Er open voor staan, dat gaat meer over
een open houding, open-minded zijn. Begrip uitstralen, dat valt dan meer binnen betrokkenheid. En er actief naar
vragen, dat gaat meer over een proactieve houding? En er tijd voor nemen is aandachtigheid en
tijdsmanagement.
Ja precies. En dan nog iets van eh, compassie ofzo? Je wil gewoon dat het goed gaat met de patiënt. Dat je daar
ook aandacht voor hebt en niet alleen maar voor andere dingen.
Ja want ik kan me voorstellen dat huisartsen met alle drukte, wijzigingen in het stelsel, etc. ook beinvloed worden
door een hoop andere dingen. En dan zijn misschien patiënten met mentale klachten daar als eerste de dupe
van.
Ja dat denk ik ook. Als jij met een probleem zit en je ziet dat die huisarts ondertussen als op zijn horloge zit te
kijken, dat je denkt van laat maar, ik begin er gewoon niet over.
Ja precies.
Ja.
Oké, en we hadden het al een beetje over de houding, een open pro-actieve houding. Zijn er nog meer dingen
waar de houding van de zorgverlener aan moet voldoen tijdens een depressiescreening?
Ja je moet rust uitstralen en contact maken, een luisterende houding. En wat ik ook nog denk, eigenlijk moet je
gewoon echt tijd hebben, eigenlijk geen spoed hebben, zodat je volledig die tijd kunt bieden. Maar dat is alleen in
de meest ideale situatie.
Oké. Dan over het gebruik van screeningsmethode. Gebruikt u een specifiek screeningsinstrument?
We gebruiken die DSM lijst uit de standaard, maar dat is meer een criterium. Bij ouderen gebruiken we die OLD
lijst en de GDS lijst.
Wat zijn uw ervaringen met de DSM?
Ik denk dat die criteria wel voldoen, de juiste criteria staan er in om een correcte screening af te nemen, als je dan
verder gaat vragen kom je nog achter andere dingen, maar als je die dingen hebt dan moeten er toch wel
alarmbellen gaan rinkelen.
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Wat zijn uw ervaringen met de OLD?
Die lijst geeft wat meer richting aan geheugenstoornissen die mee kunnen spelen. Volgens mij zit daar ook iets in
waarbij de partner aangeeft welke dingen opvallen en herhalen, achterdocht. Dan zou ik eigenlijk even moeten
kijken.
Heeft u daar ook goede ervaringen mee?
Ja ik gebruik hem nog niet zo heel lang, sinds die opleiding eigenlijk. Ik zal hem er even bijpakken. Ja je hebt dan
het onderdeel cognitie en dagelijks functioneren/gedrag, dus je kijkt dan wat meer naar of iemand niet op
woorden kan komen en of iemand tijden door elkaar haalt. Dat is zo’n leuke lijst omdat dat ook partners dwingt
om even goed kritisch te kijken wat er dan aan de hand is.
Dus dan neem je niet in je eentje zo’n besluit.
Nee, dan doe ik dat met de partner van de patiënt. We doen het nog niet heel vaak hoor, maar daar gaan we wel
vaker mee werken, het is een hele goede methode.
Oké! En de GDS?
Ja dat is ook zo’n vragenlijst, of je somber bent en of je je vaak schuldig voelt, lijkt erg op die vragen van de DSM.
En wat denkt u daarvan?
Ik vind het wel een prettige houvast, ouderen denken heel vaak van dat hoort wel een beetje bij het leven, dat
somber worden, laat ik maar niet zeuren. En als je dan zo’n lijstje hebt helpt het mij om die vragen toch te stellen.
Oké, en ligt dat aan het hebben van die houvast? Je handelt volgens een ‘officiële’ structuur? Dat de patiënt het
eerder zou ‘toelaten’ dat je dit vraagt? Waarom helpt het jou?
Het helpt mij om die patiënt toch die vragen te stellen, want soms is het moeilijk om bij ouderen te beginnen over
somberheid omdat er dan een heel verhaal komt over kinderen en altijd maar van het hoort bij het leven we gaan
allemaal dood en bla bla bla, maar dan kun je toch zeggen maar ik wil toch nog even deze vraag stellen. En
zeggen van nou u zegt het hoort misschien bij het leven maar u hebt wel heel veel puntjes in deze vragenlijst die
niet goed zijn, er kan wat anders achter zitten.
Oké dus echt meer een houvast.
Ja.
Heeft u wel eens gebruik gemaakt van de VierDimensionale KlachtenLijst [4DKL]?
Nee, eigenlijk niet. Heb er geen ervaring mee. Onze POH gaat starten met e-consulten ergens dit jaar. Dan zal
deze lijst wel voorbij komen denk ik.
Heeft u nog ervaringen met andere instrumenten dan deze drie?
Nee.

Waarom deed u dit eerder wel en nu niet meer?
Ik heb nu het idee dat ik het redelijk herken, het is soms alleen een soort van check. Hij is eigenlijk al weer oud
het, 2011. Er veranderd zo veel, er zal hopelijk wel weer een nieuwe komen binnenkort.
Ja dat is zo, er verandert veel, volgens mij zit er ook geen tijdsframe aan vast, dat het bijvoorbeeld één keer in de
vijf jaar zou moeten zijn.
Ja dat weet ik ook niet.
Nee dat zou ik even moeten bekijken. Oké, dan over de criteria tijdens een screening, welke criteria neemt u mee
bij het afnemen van een depressiescreening?
Voor mijn gevoel is dit een beetje een herhalingsvraag?
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Ja het klopt het is al binnen een aantal vragen teruggekomen maar niet zo direct. We hadden het over de
thuissituatie, het medisch dossier, de arts-patiënt relatie. Maar bijvoorbeeld nog niet over een bepaalde
risicogroep. Je leest soms dat artsen snel de link leggen met bepaalde symptomen en een risicogroep, zoals
ouderen, of vrouwen tussen de 18 en 50 jaar. In hoeverre houdt u hier rekening mee?
Dat criterium ken ik niet, neem ik ook niet echt mee. Wel de thuissituatie, voorgeschiedenis, gewoon de
anamnese, en die dingen waar we het over hebben gehad. En natuurlijk de standaard symptomen, de dingen uit
de DSM.
En welke criteria zijn dan het belangrijkst?
De anamnese en de symptomen zoals somberheid voor langere tijd en verminderde interesse in dingen.
Oké, het gebruik van tijd. We hebben het al gehad over de hoeveelheid tijd, deze vragen gaan over het gebruik
van die tijd. Houdt u bijvoorbeeld een bepaalde opbouw aan tijdens de uitvoering van de screening?
Ja meestal doe ik het zo dat ik bij het eerste consult er ook wel somatiek bij pak. Iemand is bijvoorbeeld altijd moe
en heeft hartkloppingen weet ik wat en dan doe ik een onderzoekje, laat ik de mensen de volgende keer
terugkomen en dan bespreken we de resultaten daarvan, van de lichamelijke dingen. En als dat goed is, wat
meestal zo is, dan kunnen we verder.
Oké, en hoe bevalt u die opbouw?
Goed, je begint dan met het uitsluiten van die somatische klachten, dat is heel fijn. Je weet dan zeker dat dat het
niet kan zijn, en soms komt het anders later toch weer terug.
Duidelijk, heeft u wel eens tijdsnood tijdens de screening?
Ja..
En hoe handelt u hier dan naar?
Dan loop ik toch een beetje uit.
Geeft u dan de mogelijkheid om een vervolgafspraak te plannen?
Ja.
Oké, dan het laatste puntje, maken jullie ook gebruik van E-health?
Nou, mijn POH-GGZ gaat zich daar nu in verdiepen, op dit moment nog niet echt.
Aha. En wat is de reden daarvoor?
Het is een beetje koud watervrees denk ik. Ik heb het op dit moment nog niet voor ogen hoe ik dan per mail
vragen moet beantwoorden en de patiënt te helpen zonder diegene dan te zien, dat vind ik nog heel lastig.
Ja heel begrijpelijk. Ik lees namelijk dat er bij sommige huisartsen op hun online zelfscreeningstesten beschikbaar
zijn, die dan gaan over depressie, die huisarts kan dan wel bij de uitslag maar die neemt het dan niet zelf af. Wat
denkt u hiervan?
Ja ik heb daar nog niet zo’n mening over. Misschien kan het ook wel goed zijn, de drempel kan ook lager worden
als je het goed aanbiedt, ik sta er wel open voor maar ik weet het gewoon nog niet zo.
Snap ik. Nou hetzelfde geldt een beetje voor een online consult, ook dit wordt vaak afgenomen door de huisarts.
Heeft u misschien een idee hoe dit zou kunnen bijdragen aan een accurate depressiescreening?
Nee dat zou ik ook nog niet zo snel weten. We zijn al zo druk en als je zoiets er ook nog bij moet doen op een
dag, als iemand lekker even langskomt bevalt dat mij nu gewoon nog het beste.
Denk je niet dat het ook tijd kan besparen?
Nou ja, voor de patiënt inderdaad wel, maar voor ons eigenlijk niet. Of we nou een consult doen in de
wachtkamer of online, het vraagt misschien nog wel meer tijd wegens administratie.
Oké, nou dan hebben we ongeveer alle vragen gehad. Schieten er jou nog andere dingen te binnen over de
handelingen van de POH en de huisarts die belangrijk zijn om een accurate depressiescreening te realiseren.
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Ehm, nou de samenwerking, daar hebben we het misschien nog niet zozeer over gehad. Het is belangrijk dat je
als huisarts laagdrempelig bereikbaar bent voor de POH en dat je samen de verantwoordelijkheid neemt.
Oké, en hoe werkt dat zich uit in de praktijk?
Je bent laagdrempelig omdat de POH jouw kan bellen, naar binnen kan lopen, en we hebben elke dag in de
middagpauze 20 minuten overleg. Maar ook tijdens het consult, soms denk ik ‘oeh dit is toch best een crisis’ dan
kan zij ook even uit haar kamer erbij komen, en andersom ook.
AFSLUTING
Oké, dat was het laatste onderdeel. Zijn er nog dingen die je tijdens dit interview hebt gemist.
Nee, volgens mij zijn mijn antwoorden verder wel compleet. Ik denk dat dit wel een compleet interview is.
Nou mooi! Dan wil ik het hierbij afsluiten, heel erg bedankt voor uw deelname!
EINDTIJD: 14.58 uur.
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Bijlage I: Gecodeerde transcriptie van interview met Huisarts 2
EIGENSCHAPPEN INTERVIEW:
Dinsdag 21-06-2016 om 16.00 uur in de huisartsenpraktijk van huisarts 2 in het Nederlands.
Interviewer: Karlijn Hendriks – Standaard lettertype
Respondent: Huisarts 2 – Cursief Lettertype

INTRODUCTIE
Gaat u akkoord met alle voorwaarden?
Ja helemaal prima.
STARTTIJD OFFICIEEL INTERVIEW: 15.58
ONDERDEEL 1: PERSOONLIJKE ACHTERGROND
Oké, dan gaan we nu beginnen met het eerste onderdeel, dit zijn persoonlijke vragen.
Wat is u leeftijd?
Ik ben 46 jaar.
Welke opleiding heeft u gevolgd?
De huisartsenopleiding aan de universiteit als laatst genoten opleiding.
Waar heeft u dit gestudeerd?
Ik heb geneeskunde gestudeerd in Nijmegen, en de huisartsenopleiding heb ik in Amsterdam gedaan.
Ik ben militair huisarts geweest, en ehm, mijn huisartsenopleiding is bepaald door defensie.
Ah Oké! En hoelang bent u nu a huisarts?
Ik ben ongeveer 14 jaar huisarts.
Werkt u samen met een praktijkondersteuner GGZ?
Ja.
Wat is de leeftijd van uw POH-GGZ?
Hij is ongeveer 60 jaar oud.

ONDERDEEL 2: RESULTAATASPECTEN
Oké dat was het onderdeel persoonlijke achtergrond. We gaan nu door naar het onderdeel resultaataspecten.
Hierbij wordt er gekeken naar wat er bereikt moet worden, wat het doel is.
In deze instantie gaat het dan over accuraatheid van depressiescreening. Wat denkt u dan dat er bedoelt wordt
met de accuraatheid van depressiescreening?
Ehm, dat je ehm, hoe goed het instrument werkt om er een depressie uit te halen. Dat je het eh, dat je het met
zekerheid kan onderscheiden.
Oké, dus u zegt dat je dan met zekerheid kan zeggen dat je het dan kan onderscheiden. Zijn er nog meer
kenmerken te noemen van een depressiescreening. U spreekt hier vooral over het screeningsinstrument, maar
wat betreft bijvoorbeeld het gedrag en de houding? Wat draagt bij aan een correcte screening?
Ehm, nou het heeft met het instrument te maken, maar ook met het gedrag van de zorgverlener en van de
patiënt.
En u maakt gebruik van een instrument?
Ja nou, in mijn praktijk is het laat maar zeggen zo ik ken de mensen beter dan mijn praktijkondersteuner, dus
kleine verschillen merk ik eerder op, dus als ik denk van nou mogelijk speelt er een depressie of hebben we het
over eenzaamheid of rouw, dan vraag ik mijn praktijkondersteuner om dat te onderzoeken en dat dan ook met
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een vragenlijst te onderzoeken. Dus zelf gebruik ik nooit een vragenlijst. Ik doe het eigenlijk op gevoel, en dan
vraag ik de praktijkondersteuner om dat te doen, maar die vragenlijsten hebben we op papier maar ze kunnen dat
tegenwoordig ook via de computer doen hè. Dan krijgen ze gewoon een inlogcode mee en doen ze hem zelf
thuis.
Oké, nou dan is het resultaat wel duidelijk.

ONDERDEEL 3: STRUCTUURASPECTEN
Dan gaan we door naar structuuraspecten, dat gaat eigenlijk meer over de basis, wat is er nodig om accurate
depressiescreening te bereiken. We beginnen dat met de categorie ‘Kennis zorgverlener’.
Allereerst over de opleiding. Welke opleiding draagt bij aan een mest accurate vorm van depressiescreening?
Welke huisartsopleiding? Dus aan welke universiteit?
Ja inderdaad, nou deze vraagt doelt erop: de basisopleiding van iedere huisarts is wel ongeveer hetzelfde, maar
in iedere huisartsenopleiding verschilt de mate van aanbod, bijvoorbeeld in hoeverre er kennis over de mentale
gezondheid wordt behandeld, wat van belang is voor het screenen van een depressie. Misschien ook met uw
militaire achtergrond, heeft u een andere achtergrond als huisarts dan een ander, heeft dat invloed op de
accuraatheid?
Nou ja, bij defensie richten we ons heel veel op psychologische problemen, en dat heeft met name te maken met
traumatische ervaringen enzo, daar zit in de militaire huisartsenopleiding wel een apart deel in, om bepaalde
aandoeningen te herkennen. Ik heb ook gemerkt dat in Nijmegen wat meer de nadruk ligt op psychologie, het
heeft een wat softere, zachtere achtergrond. Nijmegen is heel erg gericht op zelfreflectie, hoe sta je zelf in het
leven en dat je eigen problematiek niet bij een onderzoek van iemand anders in de weg staat, dat is bij een
depressie goed maar ook bij alle andere problemen. En in Amsterdam gaat het, heb ik het idee, toch wat meer
over de harde cijfers.
Oké, zou het dan gezegd kunnen worden dat het in Amsterdam toch ook wat meer gaat over die lijstjes,
screeningsinstrumenten? Meer feitelijk?
Ja nou die lijstjes, ja inderdaad wel meer feitelijk meer over meetbare resultaten, en protocolaire opvolging van de
resultaten.
Ja, Oké dus ook de opvolging van een bepaald protocol?
Maar of dat.. zeg maar.. wat ik heel goed vind in Nijmegen van hoe is die reflectie en hoe sta je er zelf in? Ik denk
dat dat nodig is om een ander te helpen. Dan zie je ook sneller waar je lacunes (onvolledigheid in kennis) zijn en
daar kan je zelfstandig dan iets aan doen.
Oké, en in hoeverre komt mentale gezondheid aan bod in de huisartsopleiding?
Ik denk veel te weinig, ik denk als je er een percentage aan wil koppelen, 10%? Maar ik denk véél te weinig.
Dacht u er toen ook zo over net na de opleiding?
Na ja dan weet je dat natuurlijk nog niet echt, maar het gaat vooral over de medicatie, over de ziektebeelden, en
weinig over het geheel, eigenlijk zijn het randvoorwaarden.
Precies, want ik denk 15 jaar geleden was de wetenschappelijke kennis minder ver dan nu, ook betreft mentale
gezondheid, maar aan de andere kant is er misschien daardoor wel meer een tendens van deze tijd, dat het meer
leeft, mentale ziekten.
Ja klopt, het heeft steeds meer nadruk.
Dus misschien is het nu dan wel meer van belang dan dat het toen was?
Ja inderdaad dat klopt, maar ik weet niet hoe dat nu zit in de opleiding.
Snap ik. En welke opleiding heeft uw POH-GGZ gehad?
Hij is psychiatrisch verpleegkundige.
Denkt u dat dit een goede opleiding is voor de POH-GGZ?
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Hij heeft heel lang voor GGnet gewerkt, zowel als hulp bij de cognitieve therapie, in de triage, maar ook bij de
bemoeizorg gewerkt, en ik denk dat de bemoeizorg de moeilijkste patiënten zijn. Omdat ze niet willen meewerken
en ik denk dat patiënten niet willen meewerken dat je daar het meest afhankelijk van bent en daar dus ook het
meest afhankelijk bent van je eigen kunnen en je eigen instrumenten, en daar heeft hij alletwee voor gewerkt, en
ik vind hem met name prettig omdat hij gewoon veel ervaring heeft.
Denkt u dat zo’n opleiding misschien beter is dan een andere, of wat is een vereiste voor een opleiding van een
POH-GGZ?
Je moet basale kennis hebben van de psychologie maar ik denk met name dat ervaring en ook gewoon
levenservaring dat dat nog meer telt, en zelfkennis.
Oké duidelijk, en hij heeft een brede achtergrond in de psychiatrie. Heeft hij dan ook ervaring met
depressiescreening?
Ja, ja kijk je moet een vragenlijst kunnen afnemen en je moet weten van waardoor worden de vragen beinvloedt
en je moet wel enige opleiding hebben natuurlijk je kunt niet zo van het VWO en HAVO begnnen, maar ervaring
draagt daar ook wel aan bij.
Ja dat denk ik ook. Oké, en jullie hebben als huisarts 40 uur nascholing per jaar die jullie zelf kunnen invullen?
Ja dat klopt.
Heeft u wel eens een nascholing gevolgd over depressiescreening?
Ja die heb ik wel eens gevolgd.
Hoe heeft u die ervaren?
Nou wel heel zinvol eigenlijk.
Wat werd daar dan precies behandeld?
Nou eigenlijk wel alle aspecten van depressie en de nadruk lag meer op de stille depressies. En dat vond ik wel
echt weer een eyeopener kijk dat weet je wel eigenlijk ver weg maar ik denk dat je er toch overheen stapt.
Oké, dat zijn weer updates in de wetenschap?
Ja.
Waarvan was die nascholing eigenlijk?
Die nascholing was van de NHG, later is daar een soort van online nascholing van de NHG uitgekomen.
Ah Oké! Hoe werkt dat?
Nou ze sturen je eigenlijk gewoon een mail dat die nascholing bestaat, en dan kun je inloggen, en dan zie je wat
videomateriaal en wat vragen, en die moet je beantwoorden in de zin van goed fout, sommigen vragen zijn
anders. Maar ook dat is veel reflectie, het gaat er meer om hoe je zou je er in de praktijk mee omgaan, je krijgt
teksten en video’s en dan wordt je aan het eind nog een keer gevraagd, nu je dit allemaal weet, hoe zou je er dan
mee omgaan?
Ah op die manier. En is dat onderdeel van die 40 uur?
Ja dat reken je gewoon binnen die 40 uur. Dat telt gewoon mee als accreditatiepunt.
Oké! En wat vindt u van deze methode?
Ik vind het gezelliger als je gewoon naar een nascholing gaat en dan je collega’s ziet, dan hoor je ook hoe je
collega’s het doen enzo. Maar zo’n online methode is wel veel efficiënter. Want je zit gewoon achter de computer
en als je bij elkaar bent dan gaat het gewoon over van alles.
Oké, duidelijk. Wat vindt u ervan als er een verplichte nascholing depressie één keer in de zoveel tijd zou komen?
Nou ik ben erg autonoom, daarom ben ik ook solist, ik vind eigenlijk al dat die punten niet verplicht moeten zijn
maar ja. Want ik vind dat je daar zelfdiscipline voor moet hebben, en als je daar geen discipline voor hebt, dan
hoor je geen dokter te zijn.

102

U zei wel dat de nascholing heel leerzaam was, denkt u dat het wel belangrijk is dat je wel ééns in de zoveel tijd
echt een nascholing krijgt over depressie?
Ja dat denk ik zeker.
Heeft uw POH-GGZ ook wel eens een nascholing?
Ja eigenlijk nog meer dan dat ik ze krijg. Die krijgt dat vanuit de zorggroep Arnhem dat organiseren zij dan.
Oké, want daar is uw POH-GGZ dan bij aangesloten?
Ja nou ik ben daar bij aangesloten. Dat is een coöperatie van 200 huisartsen in de regio de Liemers, en zij
organiseren van alles, ook voor de praktijkondersteuner GGZ, de nascholing. Als wij ergens behoefte aan hebben
is dat het logistiek apparaat waarin we dat kunnen neerleggen, want alleen een nascholing voor mijn praktijk is te
klein, maar met z’n allen kunnen we wel wat opzetten.
Weet u of uw POH-GGZ ook een nascholing depressies heeft gevolgd?
Ja dat weet ik zeker, want toen we begonnen met die online zelftesten, die E-health, toen heeft ie ook een
nascholing gevolgd.
Denkt u dat het belangrijk is dat er een nascholing is voor POH-GGZ?
Ja zeker.
Zou de nascholing voor de POH-GGZ anders moeten zijn dan voor een huisarts?
Ehm nou ik denk, mijn voorkeur zou zijn om het tegelijkertijd te doen, want dan krijg ik ook meer inzicht in wat hij
weet en hij krijgt meer inzicht in wat ik weet. Ik denk dat ik iets meer theorie krijg en dat hij ook wat meer weet
over de logistiek, hij moet beter weten hoe E-health werkt dan ik. Maar het kan geen kwaad om daar naar te
luisteren van elkaar.
Dan gaan we door op de omgeving. Een bepaalde omgeving kan bijdragen aan een zelfverzekerdere houding
van de patiënt een wat meer open houden om klachten te benoemen of een wat meer rustige houding. Welke
wachtkameromgeving draagt bij aan een accurate depressiescreening?
Ik denk in ieder geval dat het prettig moet zijn, rustig maar niet doodstil, rustige kleuren, niet schreeuwerig maar
dat je niet al gespannen binnenkomt.
En wat betreft de meubels?
Daarin moet je prettig en comfortabel kunnen zitten zonder dat het opvalt. Je moet eigenlijk zitten zonder dat je
denkt dat je zit.
En wat betreft de aanwezigheid van foldertjes, posters, schilderijen?
Ik denk daarin een goede mate, het is goed om van je af te kunnen kijken maar ik ben bijvoorbeeld geen
voorstander van wachtkamerschermen, dat vind ik allemaal te schreeuwerig, maar ik denk wel dat het goed is dat
je iets hebt om naar te kijken. En dan met folders en tijdschriften daar kies je voor om dat te pakken of niet, en als
het je rust geeft dan is dat prima, maar als je zegt dat hoef ik nu niet te weten dan laat je het liggen.
Wat is dan het belangrijkste element om aandacht aan te geven in de wachtkamer? Wat kan het beste invloed
hebben op de patiënt?
Ik denk het geluidsniveau, het licht en de geur het belangrijkste is.
En de omgeving van de spreekkamer, welke spreekkameromgeving draagt het beste bij aan de screening?
Ik denk wel ongeveer dezelfde elementen, ik zou eigenlijk willen kiezen voor de gelijkheid van de onderzoeker en
de patiënt. Bij mijn spreekkamer is dat eigenlijk niet goed dat ik al heel anders zit dan jij, maar de screening wordt
hier ook nooit gehouden, die wordt bij de POH gehouden. Maar daarin moeten de meubels zo zijn dat het geluid,
geur en licht optimaal kan realiseren. Maar je moet ook comfortabel kunnen zitten en op basis van gelijkheid.
Oké, en u zegt het wordt hier niet gedaan maar bij de POH, is dat in een andere kamer?
Ja dat is inderdaad in een andere ruimte.
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Wordt die screening soms ook door u gedaan?
Nee de screening doet altijd de praktijkondersteuner. Of thuis nu met die E-health.
En hoe ziet die ruimte er dan uit?
Nou je zit dan op één niveau met de patiënt {rolt naar de andere kant van de tafel met bureaustoel} gewoon op
dezelfde stoelen met dezelfde hoogte en dezelfde lichtinval.
Oké, nou heel goed lijkt me. Dan gaan we nu over naar het budget. Sinds 2014 zijn er dus een aantal wijzigingen
geweest in de GGZ, patiënten komen nu eerder terecht bij de huisarts met lichte klachten. Toen werden er steeds
vaker POH-GGZ’s ingeschakeld. Bent u op de hoogte van de bekostigingsregelingen van de POH-GGZ?
Ik weet wel wat ik nu meer kan declareren ik weet ook wel wat er veranderd is, ik weet niet de grote cijfers
hoeveel huisartsen er een POH inschakelen en dergelijken.
Nee daar doel ik inderdaad niet op, meer op of u de bekostigingsregeling die bij u van toepassing is weet.
Ja nee dat weet ik allemaal.
Oké, u heeft hier ook een POH-GGZ in dienst, hoeveel werkt hij hier?
Hij werkt hier één dag.
Oké, want per normpraktijk van 2350 patiënten kan er 1 fulltime POH-GGZ in dienst worden genomen, hoeveel
patiënten heeft u in uw praktijk?
Ik heb 3200 patiënten dus ik heb recht op meer uren dan die mijn POH nu werkt, dus ik kan meer uren
financieren maar ik werk graag met deze man en hij kan niet nog meer dagen/uren erbij. Dus hij werkt iets harder,
zodat ie dan wel bij mij in dienst kan werken.
In hoeverre denkt u dat het een geschikte regeling is, per normpraktijk 1 fulltime praktijkondersteuner?
Ik vind de regeling niet zo gunstig, de regeling is zo de menzis bepaald in feite zijn salaris, dus ik heb daar geen
kosten aan maar toch maak ik wat extra kosten. De ruimte moet beschikbaar zijn, de boodschappen voor de
praktijk zoals koffie enzo, elektriciteit enzovoort. In feite vind ik, nou het is een illusie om te denken dat wij alleen
lichte gevallen hier in de praktijk krijgen, vandaag speelde het ook weer iemand met een zware depressie die
eigenlijk niet op de rit te krijgen is met behulp van gesprekken en medicatie, waarbij we toch geen afspraken
kunnen maken met GGnet en de psychiater gewoon omdat die geen tijd hebben, maar hij blijft ook veel langer bij
mij onder controle dan dat ik zou willen en ook dan dat goed voor hem zou zijn. In die zin beperkt het zich dus
niet tot de lichte gevallen. Het traject erna is gewoon zo gewoon zo geminimaliseerd dat er eigenlijk te weinig tijd
is.
Ja, want zijn dat dan gevolgen van die bezuinigingen?
Ja, ja de tweede lijn is gewoon heel duur. Maar het is wel een lage drempel voor mensen, er zitten heel veel
goede dingen aan, maar daar waar het niet meer kan, daar hoort het toch in de tweede lijn.
Dus daar waar het niet meer behandelt kan worden bedoelt u dan, meer gericht op de behandeling?
Ja, inderdaad de behandeling.
Wat zou de meest geschikte kostenregeling zijn volgens u?
Nou gewoon kunnen declareren op basis van uren, dat je de uren die de POH werkt gewoon direct bekostigd
worden.
Oké, dan gaan we door naar de categorie tijd. Welke lengte van een consult draagt er volgens u het beste bij aan
een accurate depressiescreening?
Ja huisartsen zelf hebben eigenlijk maar maximaal een dubbel consult, 20 minuten, en dat is gewoon veel te kort
voor een screening. Daarom doe ik het ook niet zelf. Ik denk dat drie kwartier toch wel het absoluut minimum is.
Oké, en sinds wanneer heeft u een POH-GGZ in dienst? Want sindsdien heeft u het screenen aan hem
overgelaten?
Eh, ja sinds die wijziging dus dat is sinds twee jaar nu.
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En daarvoor deed u de screening zelf?
Ja.
Ervaarde u dan ook tijdstekort?
Ja maar dan liet ik mensen vaak aan het einde van de dag komen, en dat is ook niet ideaal want dan ben ik moe
en zijn zij moe, en dan trok ik er een uur voor uit.
En hoe werkte dat dan met declareren?
Ja dat kan je dus niet declareren, dus dan declareer je gewoon 20 minuten, verder gaat het niet. En hoe dat dan
dus gaat: die tijd heb je niet voor alle patiënten, misschien voor de eerste 3 maar nummer vier die stuur je dan
door naar de tweede lijn voor een traject, en dat is dan in feite een hele dure patiënt. Die heeft dan de screening
nog niet gehad maar komt wel terecht in de tweedelijn, in een traject wat misschien helemaal niet bij diegene
past.
Oké, en toen u zelf die screening afnam? Waarvan was de lengte van die screening dan echt afhankelijk?
Ja dat is van een hele hoop factoren afhankelijk, is iemand op zn gemak, snapt hij de vragen, ben ik op mijn
gemak, begrijp ik wat hij zegt, klikt het? Dat soort dingen.
En in hoeverre stellen jullie een limiet aan het aantal klachten die de patiënt mag benoemen?
Ligt er een beetje aan, ik heb een inloopspreekuur, je mag daar alles vertellen wat je wilt, daarbij is geen
tijdslimiet of klachtenlimiet, iedereen weet daar je kan snel aan de beurt zijn maar het kan ook zijn dat je lang
moet wachten, de limiet zit hem erin wat ik kan onthouden, want als dat teveel wordt zeg ik van nou ik moet dat
allemaal noteren en ik ga een nieuwe afspraak met je maken, als je een afspraak bij mij maakt mag je het alleen
hebben over de dingen waarvoor er een afspraak is gemaakt. Want ik vind als je een afspraak maakt mag je
verwachten dat je op tijd aan de beurt komt en dat kan alleen maar als we het zo concreet mogelijk houden.
En om hoeveel klachten er consult?
Eigenlijk om maar één, of twee maar dan heb je een dubbel consult (20 minuten).
En je mag het dus allemaal benoemen maar vaak maken we dan toch een nieuwe afspraak.
En zou dat niet minder moeten zijn? Is één per 10 minuten genoeg of toch 1 per 20 minuten?
Ja dat hangt gewoon heel erg af van de klacht. Iets psychisch of een somatische klacht daar zit een heel verschil
in.
Oké duidelijk, dan over het contact tussen de zorgverlener en de patiënt. In hoeverre houdt u rekening met de
thuissituatie van de patiënt tijdens een accurate depressiescreening?
Nou de screening wordt gedaan met de patiënt en die wordt dan gedaan op het moment dat het de patiënt het
beste uitkomt, maar wel in kantoortijd.
Oké, maar misschien ook meer de achtergrond van de patiënt, de gezinssituatie en cultuur de sociale omgeving,
dat soort dingen?
Ik denk dat daar automatisch rekening mee wordt gehouden door de patiënt. Daar hou je wel rekening mee, maar
op wat voor manier hou je daar rekening mee, dat is lastiger, bij het afnemen van een vragenlijst is daar weinig
ruimte voor, dan wordt er gewoon een interview gehouden, maar wel als ik die mensen zie in het eerste consult
en ze voelen zich niet lekker, dan heb ik het er ook over of het er mee te maken heeft, die achtergrond, hoe de
ouders zijn of waren en of ze drinken/drugs gebruiken etcetera.
Is het essentieel om deze criteria altijd te bevragen of is dat afhankelijk van de situatie?
Ik denk dat het essentieel is om wel te weten, daar waar je het niet weet moet je het vragen.
Oké, duidelijk. En dan het medisch dossier, het medisch verleden van de patiënt, in hoeverre wordt dat
meegenomen?
Nou dat is wel relevant, dat wordt wel meegenomen, maar niet alles, en het lastige is dat je moet ontdekken wat
wel en niet relevant is om mee te nemen. Dat is toch ook een beetje wat ik of de praktijkondersteuner op dat
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moment relevant vindt, en dat hangt er weer van af, heb ik net een nascholing gehad dan vind ik op dat moment
waarschijnlijk iets anders relevant dan een paar jaar later.
Ja, begrijpelijk. Oké, en de arts-patiënt relatie in hoeverre is dat belangrijk voor een accurate screening?
Ja dat is super belangrijk, zoals we net al zeiden er moet een lage drempel zijn en ze moeten me z volledig
mogelijk vertrouwen. Als er geen vertrouwen is dan heeft het weinig waarde.
Ja en hoe bouw je zoiets op?
Ik denk door jezelf te zijn en niet te jokken. Want dan ben je altijd hetzelfde, jezelf.
Haha niet te jokken, ik denk dat dat voor iedereen een goeie is. Maar heel duidelijk. Dan nog even terug naar de
POH-GGZ, u vertelde dat u een POH-GGZ in dienst heeft genomen, waarom heeft u hiervoor gekozen?
Omdat ik merkte dat ik te weinig tijd heb om heel veel zaken te ondernemen en hij ook de expertise heeft. Dus
niet alleen bij depressie, maar wat voor mij echt de thrigger was, er zijn gewoon patiënten die weinig ziekteinzichten hebben, of besef, en daar heb je toch enige pressie nodig om daarmee verder te komen, en dat is tegen
mijn natuur. Mijn mening is: ik geef advies, en als iemand 180 graden de andere kant uit wil is dat ook goed, en ik
vind het heel moeilijk om iemand echt min of meer geforceerd naar een therapie toe te praten en met zijn
bemoeizorg heeft hij daar veel meer achtergrond in. Dus dat was voor mij de grootste reden.
Oké, draagt het dan ook bij aan een accuratere depressiescreening? De inzet van een POH-GGZ in de
huisartsenpraktijk?
Ja dat denk ik wel. Door het meer te doen krijg je meer ervaring en dan zul je ook minder fouten maken.
Werkt u wel eens samen met de tweede lijn in situaties dat er een screening wordt afgenomen in de tweede lijn
en dat u de patiënt daarna verder in behandeling neemt?
Eigenlijk niet. De screening gebeurt of hier en dan vindt de behandeling plaats in de tweede lijn, of het gebeurt in
de tweede lijn en er is daar dan ook de behandeling. Behalve medicatie-advies, daarbij heb ik wel invloed, dus
dan hebben we hier de screening gedaan en vindt de behandeling plaats in de tweede lijn, en dan bel ik de
psychiater op dit en dit is er aan de hand, wat zou u adviseren qua medicatie.
Oké, op die manier! De screening vindt dus eigenlijk altijd bij uw praktijkondersteuner plaats hier op de
huisartsenpraktijk, in de eerstelijnszorg dus. Denkt u dat de screening ook thuishoort in de eerstelijnszorg?
Ik denk dat de screening thuishoort in de eerstelijnszorg, dat heeft te maken met de regiefunctie die ik vind dat ik
moet hebben, en dat kun je niet doen zonder een screenend instrument, dan pas kun je bepalen wat het
behandelplan wordt, en als het behandelplan wordt tweede lijn dan is dat zo, dat kun je pas bepalen op het
moment dat je iemand gescreend hebt.
In hoeverre past die screening dan beter binnen de eerste lijn? Ik kan me namelijk voorstellen dat een huisarts
aangezien die allerlei soorten klachten en ziekten behandeld, minder ervaring met depressiescreening zal hebben
dan zorgverleners uit de tweede lijn die een specifieker richting hebben in hun werk. Heeft dat invloed op de
accuraatheid van de screening?
Ja dan is de accuraatheid zeker hoger bij meer ervaring, ik kan je verzekeren dat die accuraatheid van die
screening daar dan hoger is dan de screening bij de huisarts. Daarom vind ik een praktijkondersteuner zo goed,
want die doet ook vooral vaak hetzelfde en door die ervaring is hij zo goed. Die is vijf dagen in de week daar mee
bezig.
Dat kan ik me goed voorstellen inderdaad. Oké, dat was het einde betreft de structuuraspecten. Zijn er nog
andere dingen die te maken hebben met de structuur dus meer de basis waarvan u denkt die heb ik gemist?
Nee eigenlijk niet.

ONDERDEEL 4: PROCESASPECTEN
Oké, dan gaan we door met de proces-aspecten het laatste onderdeel van dit interview. Dat gaat meer over de
handelingen en gedrag van de arts tijdens het consult. De eerste categorie die daar bij hoort is de categorie
gedrag van de zorgverlener. De eerste vraag gaat over de eigenschappen van de zorgverlener: Welke
eigenschappen van de zorgverlener dragen bij aan accurate depressiescreening?
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Ik denk dat je goed moet kunnen luisteren en de rust moet hebben. Je moet zelf rust in je hoofd hebben, als je
zelf met een hoop andere dingen bezig bent heb je ook geen aandacht voor de patiënt.
Uit de vorige interviews bleken nog een aantal eigenschappen, een pro-actieve houding bijvoorbeeld? Wat denkt
u daarvan?
Ja pro-actief, ik weet niet of dat helemaal de goede term is ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je
geïnteresseerd bent. Bij pro-actief denk ik toch misschien sneller aan veel vragen stellen, en ik denk dat luisteren
heel belangrijk is. Ik vind het belangrijk om diegene zelf zijn verhaal te laten vertellen.
Ja want dat is wel een interessante, de verhouding tussen vragen stellen en luisteren?
Ik vind luisteren vooral belangrijk, en een pro-actieve houding linkt vooral naar meer vragen stellen, dus ik denk
dat dat niet per se bijdraagt aan de accuraatheid. Als je mensen laat uitpraten komen zij ook met de dingen die zij
belangrijk vinden, en dat is niet altijd gelijk aan de dingen die ik van nature belangrijk vindt. Dat denk ik.
Oké, dan gaan we naar screeningsmethoden. U vertelde zelf al dat u bepaalde screeningsinstrumenten gebruikt,
welke instrumenten zijn dat?
Dat is de 4DKL, de DSM5 en mijn praktijkondersteuner gebruikt nog een vragenlijst maar die heb ik zelf nog nooit
gebruikt. Ik kan dat nog wel even nakijken voor je.
Dat zou heel fijn zijn! Wat zijn uw ervaringen met de DSM4/5?
Ik heb dat altijd prettig gevonden, bij GGnet werken ze ook met de DSM 4/5, ik merk dat GGnet ook altijd via de
DSM 4/5 terugantwoordt.
Ah dat lijkt me wel makkelijk als je hetzelfde instrument gebruikt.
Dat klopt, dat werkt heel gemakkelijk. En de 4DKL is nu wel het belangrijkste instrument.
Oké, en waarom is dat zo?
De huisartsengroep heeft dat zo bedacht, de cooperatie heeft bedacht: die bedacht we moeten het liefst gewoon
allemaal hetzelfde doen, en daar is die 4DKL gewoon het beste geschikt voor. Ik denk omdat het gewoon een
relatief eenvoudig instrument is.
En wat behandelt dat instrument?
Het behandelt eigenlijk gewoon die vier demensies..
Hoe gedetailleerd is de 4DKL?
Nou ja want je kan beantwoorden wat je wil, de vragen zijn heel open. En wat ik me dan ook dus niet weet is hoe
accuraat dan die vragenlijsten zijn. Dat weet ik eigenlijk niet, dat is eigenlijk wel slecht.
De vorige respondent gebruikte de GDS. Gebruikt u deze lijsten ook wel eens?
Oh ja.. die gebruiken we ook wel, maar alleen dan echt voor ouderen, maar dat is toch wel heel beperkt, daar
staan ook vragen in van ‘denk je dat iemand georiënteerd is in de tijd, plaats of persoon?’ Ja weet je dat is zo
subjectief {gelach}.
{gelach} En dat gaat dan echt over dementie zo’n vraag, waarschijnlijk.
Ja.
Oké, dan hadden we het even over de NHG standaard depressiescreening, bent u daarvan op de hoogte?
Ik weet wel wat het is maar ik ben niet tot zover op de hoogte dat ik je zou kunnen vertellen wat er allemaal in
staat.
In hoeverre gebruikt u deze standaard?
Eigenlijk dus niet.
We hadden het ook al over een aantal criteria, de thuissituatie, het medisch dossier, zijn er nog andere criteria die
belangrijk zijn voor het screening van een depressie en de accurate uitvoering daarvan?
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Andere criteria die belangrijk zijn zijn denk ik heeft diegene andere somatische verschijnselen en ja als iemand
onder invloed van drugs of alcohol op de praktijk verschijnt, dan zijn de resultaten natuurlijk niet bruikbaar. Dus
verslavingen spelen ook zeker mee.
Houdt u ook rekening met een bepaalde risicogroep? Soms hoor je dat de risicogroep nu vooral vrouwen tussen
de 18 en de 15 zijn, doet u daar dan iets mee?
Ik vraag me af of dat een criterium is, ik kijk zelf niet naar de leeftijd, alleen situationeel, somatische klachten
kunnen ontstaan op oudere leeftijd, de periode waar je in leeft heeft wel invloed op de gezondheid, er zijn wel een
aantal mensen die meer risico lopen, ben je met pensioen, ben je misschien net een nieuwe baan gestart, heb je
net kinderen gekregen, ben je net verhuisd. Waar je meer overbelast loop je ook meer kans op om ziek te worden
in zijn algemeenheid, dus ook op een depressie.
Dat was het puntje gebruik screeningsmethode, komen we nu aan bij het puntje gebruik van tijd, dus echt tijdens
de screening. Welke opbouw wordt er dan gebruikt tijdens het gesprek?
Nou allereerst geruststellen en iemand uit laten praten, formeel aankondigen dat je met de officiële screening
gaat beginnen. Dan de vragenlijst afwerken en dan de afsluiting.
Denkt u dat meer huisartsen deze opbouw gebruiken?
Ja dat is mijn opbouw, ik kan alleen maar voor mezelf spreken natuurlijk {gelach}.
{gelach} Oké, Oké. En hoe bevalt u zo’n opbouw?
Ehm, joa bevalt wel goed. Na ja weet ik weet geen betere. Ik vind wel altijd de overgang van op je gemak stellen
tot de core business is een hele lastige, is altijd een beetje gekunstel, maar ik weet gewoon geen betere.
Kan me voorstellen. En hoe gaat u om met tijdsnood bij een screening?
Ja ik loop gewoon uit, kijk het enige is dat als ik gebeld word dat er spoed is en ik moet weg, dan is het niet
anders. Dan zeg ik we moeten helaas toch een andere afspraak maken.
Oké, dus u geeft de mogelijkheid om een vervolgafspraak te plannen?
Ja.
Ik hoor verschillende huisartsen die op een andere manier omgaan met tijdsnood, misschien later nog eens
bellen of op bezoek kunnen gaan. Hoe denkt u daarover?
Als je het hebt over de screening van depressie doe ik dat graag hier, of ja dan laat ik dat graag in de
huisartsenpraktijk over aan de POH. Bij mensen die bij mij kunnen komen ga ik eigenlijk nooit langs, gewoon
omdat dat veel efficiënter is, tenzij ik even thuis wil kijken omdat ik twijfel aan de situatie, hoe het in elkaar zit,
mensen waarin in het verleden is gebleken dat de thuissituatie heel erg meespeelt. Ik bel veel op gewoon om
even te horen hoe het gaat. En ik heb een website waarbij je ook vragen aan mij kunt stellen, E-consulten, dat
kan dus. En ik ben nu bezig met een cameraverbinding, een soort van Skype. Maar dan een beveiligde versie.
Oh wat gaaf, leuk hoor. Nou dan hebben we het eigenlijk ook over E-health. U gebruikt dus online consults, doet
u dan ook een screening op zo’n consult?
Nee, dat doe ik niet. Screening doen we hier maar je kan dus ook de vragenlijst thuis op de computer doen als je
dat prettiger vind en sommige mensen kiezen daarvoor, die vinden het fijn om het terug te lezen en dan te
beantwoorden.
Oké, dat is dan een soort zelftest eigenlijk. Hoe ervaart u dat?
Ja, ik denk dat het bijdragend werkt maar nooit kan vervangen.
Maar waarom dan?
Ja omdat je kan antwoorden en antwoorden en ik merk dat als iemand tegenover je ziet dan krijg je toch dat je
niet door kan vragen, maar wat verassend is, soms lees ik iets terug, en dan denk ik van ‘hee daar heb ik
helemaal niet aan gedacht of naar gevraagd’ dus dan door op sommige dingen even een nachtje te slapen
komen patiënten misschien ook wel op andere dingen om in te vullen.
Ja, dus het heeft voor en nadelen. Denkt u dat het belangrijk is dat huisartsen voor depressiescreening op een
bepaalde manier met E-health gaan werken?
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Ja, dat denk ik wel. Je kunt via Skype dan ook die screening doen, mijn patiënten die vragen daar ook om en ik
vind het belangrijk om mijn praktijk een beetje af te stemmen op de wensen van de patiënt en het tijdschema van
de patiënt, maar of anderen dat ook moeten doen hangt van je patiëntenpopulatie af. Ik heb ook een aantal
patiënten die niet in de regio wonen, die doen we dan via Skype, als die dan ecxtra een middag vrij moeten
nemen om hier in de regio te komen, nou dat hoeft dan niet.
Oké, ja. Nou dan hebben we het wel ongeveer gehad.

AFSLUITING
Zijn er nog andere dingen die u had verwacht die ik ging vragen of dingen waar we het misschien nog niet over
hebben gehad?
Nee hoor, nee ik denk dat het een heel compleet en uitgebreid interview is.

EINDTIJD: 16.42
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Bijlage J: Gecodeerde transcriptie van interview met Huisarts 3
EIGENSCHAPPEN INTERVIEW
Donderdag 23-06-2016 om 17.30 uur in de huisartsenpraktijk van huisarts 3 in het Nederlands.
Interviewe: Karlijn Hendriks – Standaard Lettertype.
Respondent: Huisarts 3 – Cursief lettertype.
Starttijd: 17:35
ONDERDEEL 1: PERSOONLIJKE ACHTERGROND
Wat is uw leeftijd?
Ik ben 62 jaar.
Welke opleiding heeft u gevolgd?
Ik heb in Nijmegen gestudeerd toen wilde ik, toen ik mijn artsenexamen heb gedaan, na zes en half jaar, toen
wilde ik naar de tropen. Toen heb ik gesolliciteerd voor een stageplaats naar chirurgie, gynaecologie, verloskunde
in meerdere ziekenhuizen maar toen werd ik meteen aangenomen in Hengelo. Daar heb ik anderhalf jaar
chirurgie gynaecologie gedaan. En toen meteen daarna heb ik de tropencursus gedaan. En het tropeninstituut
was drie maanden in Amsterdam. En voor het uitzenden zijn we anderhalf jaar op wereldreis geweest en toen we
terugkwamen zijn we naar Zimbabwe gegaan. Dat is dan geen studie, dat is werk. Al met al heb ik gestudeerd
incl. tropenopleiding heb ik dus na geneeskunde 1 ¾ jaar…. Was wel werk, een betaalde baan. Als artsen
assistent werk je in het ziekenhuis en dan leer je een heel hoop en dan doe je ervaring op dus voor de tropen
opleiding.
En toen had u dus ook al de huisartsenopleiding gedaan?
Nee, toen ben ik in de tropen gaan werken, heb ik 3.5 jaar gewerkt. En toen wilde ik wel terug, ondertussen twee
kinderen. En toen was het idee wat wil je dan doen. ga je dan als algemeen arts of als je tijd gewerkt hebt als
manusje van alles dan kun je de chirurgie opleiding doen. Daar moet je allemaal voor solliciteren. Ik wilde de
huisarts opleiding gaan doen. Toen ben ik Nijmegen de huisartsen opleiding gaan doen. De laatste eenjarige
opleiding gedaan voor huisartsen. Nu is dat drie jaar na het basisarts examen.
Dat scheelt net wel een aantal jaren dan als je dingen tussendoor gedaan hebt. Hoelang bent u nu huisarts?
Ik ben begonnen met huisarts hier in 1990 en dus nu 26 jaar al.
Zo, lang al. Werkt u samen met een praktijkondersteuner?
Meerdere praktijkondersteuners. We hebben een praktijkondersteuner somatiek dat is opgesplitst in
cardiovasculair, risico management en osnaCOPD en in diabetes. Dat zijn er drie. En daarnaast is er, das
één praktijkondersteuner die dat doet, en die zit hier dus drie voldagen in de week. En we hebben één
praktijkondersteuner die zich bezighoudt met GGZ , die zit hier minstens één dag in de week en soms
anderhalve dag.
Wat is de leeftijd van uw POH-GGZ?
Zij is
Dat zijn meer de persoonlijke dingen die ik wilde vragen. Ik heb de structuur van het interview aangepast. We
begonnen eerst in dat model te kijken naar structuur, toen naar proces en toen naar resultaat.
ONDERDEEL 2: RESULTAATASPECTEN
En nu beginnen we met resultaat. Ik vind het prettiger om te werken uit: wat willen we bereiken en waarmee wordt
dat bereikt. Op die manier. Het doel waar ik naar ga kijken is de accuraatheid van depressiescreening. En wat
denkt u dan dat een accurate depressiescreening zou zijn? Hoe zou u dat definiëren?
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In het grijze gebied van stemming stoornissen is een uitgebreide anamnese heel belangrijk. Als je dan het
vermoeden hebt na een eerste vraag verheldering: ik zit niet lekker in mijn vel en alle andere vragen die je hebt
gesteld zijn minder relevant, dan zeggen we nou als je niet lekker in je vel zit dan wil ik dat preciezer weten.
Bijvoorbeeld een vragenlijst, er is een vragenlijst. En dit is de …… . Die laten we dan weleens invullen. En daar
zit achter zo’n scoringsformulier. Dan vraag ik mensen om die lijst in te vullen en die geef ik dan aan de
praktijkondersteuner. En dan zeg ik: dit wil ik even overleggen met de praktijk ondersteuner om verder met je af te
spreken hoe we het nou gaan aanpakken. Zo kun je het een beetje in beeld brengen.
Wanneer is dat dan accuraat? Wat denkt u dat accuraat inhoudt?
Accuraat is als het goed werkt.
Dus als het juiste resultaat eruit komt? En wanneer …
Dan vraag je eigenlijk naar specificiteit en sensitiviteit. Dat is natuurlijk een statistisch model.
Dat gaat dan over deze lijst {4DKL ligt op tafel} bijvoorbeeld maar daarnaast kun je nog meer dingen vragen.
Je moet ook vragen of iemand die een depressie heeft, en of ie ook nog wel eens lacht en lekker slaapt. En of ie
sport en of ie is afgevallen. Je kunt de lijst tamelijk uitbreiden. Soms moet je dus door de bomen het bos zien. En
dan staat de stemmingsstoornis op de voorgrond. En dan moet je kijken, zitten we nu in de hoek van de angsten,
zitten we in de hoek van de depressies en zijn er allerlei variaties tussen mogelijk. Dat hele spectrum moet je een
beetje handen voeten geven. Een andere manier, er zijn natuurlijk meer wegen die leiden naar Rome, om handen
en voeten te geven aan gedachten van patiënten. Dan zeg je weet je wat, ik heb hier een hele goede informatie
site over depressies. En ik heb een hele goede informatie site over angsten, lees dit een even door en ik zou het
prettig vinden als je je daarop oriënteert. En dan krijg je ondertussen deze vragenlijst, kom dan volgende week
even terug en dan wil ik deze vragenlijst met je bespreken. En wil ik het doornemen: waar herken jij jezelf in?
Wat leidt dan naar het beste resultaat? Met betrekking tot de twee aanpakken die u noemt?
Een combie. Maar soms als ik degene ben die het nog niet wil delegeren naar de praktijkondersteuner. Dan zal ik
het doen met deze lijst en de website thuisarts.nl. Als ik ze nou meteen zou sturen naar de praktijk ondersteuner
dan zou ik alleen deze lijst doen en mag de praktijkondersteuner het verder aanpakken. Ligt ook een beetje aan
de persoonlijke klik die je met iemand hebt. Als ik nog niet voel dat ik de spijker op de kop heb geslagen dan wil ik
ze nog eens terugzien. Even laten bezinken, voor die mensen. Thuisarts.nl kende je he?
Ja die heeft u de vorige keer laten zien en opgestuurd. Heb er thuis nog naar gekeken.
Accuraat is dus ook waar de betrokkene zich het meest in herkent. Soms kom je dan tot een beter model dan jij
zegt, van dit is het: een depressie en stemmingsstoornissen zijn persoonlijk. Dan gaat het om zelfinzicht.
Oke dat is duidelijk. Wel een redelijk compleet antwoord. Dan gaan we verder naar de structuur aspecten, we
begonnen daar ook eerst met de kennis van de zorgverlener. Daarmee wilde ik doelen op de vraag welke
huisartsopleiding draagt het beste bij aan accurate depressiescreening. En daarbij gaat het er ook over wat de
inhoud is van zo’n huisartsen opleiding. Hoe kun je goed leren om een accurate depressiescreening af te nemen?
De huisartsen opleiding is drie jaren. In het eerste jaar gaat het in het algemeen om diagnostiek, in het derde jaar
gaat het wat meer om begeleiding en management, coaching moet ik zeggen. In de fase van de diagnostiek is er
natuurlijk het door de bomen het bos zijn in het brede spectrum aan klachten die depressieve mensen hebben,
heel belangrijk om in ieder geval de standaard depressie. Een standaard met allerlei voetnoten, je wordt geacht
die standaard te kennen, aantal sets inclusief voetnoten. Daarnaast heb je de PIN, dat is een programma van de
nascholing wat ik dan weleens doe met zo’n eerste jaars is er een middag voor zitten om de depressie te doen.
Dat is puur vragen op de computer beantwoorden, feedback krijgen over die vragen. Volgende casus vragen
beantwoorden, feedback krijgen. Heel praktisch. Met de PIN. Er zitten ook goede samenvatting bij van waar je
aan moet denken. Een heel nuttig instrument tot verdieping.
Oke, duidelijk.
Ik denk dat je het op die manier het beste leert. En dat is nog maar stap 1. En stap 2 is non-stop kritisch zijn en
blijven reflecteren van zit ik op het goede spoor en dat is dus op attitude niveau. Daar zit in de opleiding denk ik
een heel sterk instrument voor hulp. Dat je niet alleen cognitief leert maar ook communicatie en commitment.
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En denkt u dat er een verschil in zit bij de opleiding die u in Nijmegen heeft gehad en een andere universiteit?
Ik denk dat er een grote consensus is tussen de verschillende universiteiten. De Nederlandse huisartsen
opleiding is tamelijk goed op elkaar afgestemd. Er zijn allerlei dwarsverbanden tussen universiteiten waarbij ze
overleggen om de huisartsenopleiding breed te doen zijn. Er zijn kleine verschillen. Het maakt niet zo veel uit of je
in Utrecht, Maastricht of Nijmegen zit.
In het algemeen: in hoeverre komt depressiescreening aan bod in een huisartsenopleiding? Of mentale
gezondheid? Denkt u dat dat genoeg is?
Ik denk dat het ruim aan bod komt. Maar er zit ook een conjunctuur iets in. Het is nu denk ik wel wat meer dan
vroeger. Elke opleiding heeft natuurlijk zijn eigen karakteristieken en ik ben er wel tamelijk actief in denk ik.
Dan de opleiding POH-GGZ, als ik het goed begreep is uw vrouw de POH-GGZ hier in de praktijk, wat is de
achtergrond van uw vrouw?
Ze heeft P.A. gedaan, pedagogische academie. En ze heeft een jaartje psychologie gedaan, een jaartje
scheikunde gedaan. PA heeft ze afgemaakt en daarna heeft ze wiskunde de laagste graad gehaald waarop ze
onderwijs mocht geven op de middelbare school en dat heeft ze in Zimbabwe ook gedaan.
En van daaruit heeft ze de PA opleiding gedaan?
Nee, ze heeft ITIP opleiding, instituut voor toegepaste integrale psychologie, als hobby. Die heb ik ook gedaan.
Ze heeft allerlei cursussen gevolgd die ze interessant vond met name meer in het zen-boeddhisme en
levensscholing ook. Heel breed, heel breed. Daarmee heeft ze een bepaald interessegebied gewekt en vanuit die
interesse was ze al gekwalificeerd voor de opleiding POH-GGZ. En dat is een centrale opleiding geweest. Dat is
iets van 5 maanden geloof ik. Waar je dus casuïstiek moet doen, beschrijven wat je meemaakt.
Ze heeft dus wel met de cursussen en die hobby een goede achtergrond in de psychologie eigenlijk?
Ja, nou, je moet echt examen doen, werk inleveren, stage adres zoeken met feedback. Ze krijgt veel literatuur te
studeren, ja ik geloof wel dat het een goede opleiding is.
Kan iedereen zo’n opleiding doen? Wat zijn de eisen voor deze opleiding?
Nee, je moet een vooropleiding gehad hebben, volgens mij op hbo niveau in de verpleging of in de psychologie.
Ja want ik wist wel dat er verschillende achtergronden konden zijn. Denkt u dat de achtergrond bijdraagt aan de
hogere kwaliteit van de screening?
Per definitie wel.
En welke achtergrond draagt er dan het beste bij?
Je moet bepaalde diploma’s hebben. Een minimum opleiding is een afgeronde verpleegkunde opleiding of een
afgeronde opleiding ,misschien wel, communicatiewetenschappen.
Maar ook in die achtergronden zitten verschillen?
Hoe dat zit weet ik niet precies. Er zijn mensen die zijn maatschappelijk werker en die hebben al heel veel jaren
ervaring en die moeten dan toegelaten worden tot de POH-GGZ opleiding, en dan moeten ze hier stage lopen
gedurende tien weken terwijl ze al heel veel ervaring hebben. We hebben een stagair gehad van de POH-GGZ
opleiding, dat was een maatschappelijk werkster die al 15 jaar ervaring had.
Oke, dus ook al hebben ze veel ervaring, toch moeten ze stage lopen.
Ja het is ook meer een praktische niveau opleiding dan een theoretische achtergrond.
Als goed is hebben jullie als huisarts 40 uur nascholing per jaar, klopt dat? met de accreditatie. Daarin kunt u zelf
kiezen welke nascholing u doet. Heeft u weleens een nascholing over depressie gehad?
Ja.
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Wat heeft u geleerd in deze nascholing?
Niets nieuws.
Kwam alles aan bod?
Ja de meest bekende dingen. Wij zouden eigenlijk nascholing moeten doen over onderwerpen waarover we geen
verstand hebben. Wij doen vaak nascholing, dat is gewoon een feit, over dingen die we al goed kunnen.
Omdat daar je interesse ligt?
Ja. En ze moeten geaccrediteerd zijn. En er zijn huisartsen die hebben daar ook last van, die hebben niet
genoeg punten en die gaan dan naar een of ander website of online scholing nakijken. Als je dat invult heb je
weer een puntje.
Wat denkt u bij zo’n online nascholing? Ik hoorde dat bij een andere huisarts ook al.
Die zijn meestal wel goed. En de PIN, die is van de NHG en die zijn goed. En daar krijg je 1 of 2 accreditatie
punten voor. Het gaat mij niet om de punten, ik haal misschien wel 80 punten in het jaar. Alleen als opleider krijg
je punten.
Maar in vergelijking met een online nascholing of een nascholing waar je heen gaat, wat bevalt u goed?
Het is heel persoonlijk. Waar ligt je interesse. Bijvoorbeeld: Wij hebben van werkgroep deskundigheid
bevordering in Arnhem worden elke paar maanden wel een bijeenkomst gehouden in Rijnstate. De internisten
houden een voordracht over een aantal interessante onderwerpen en dat gaat heel interactief met een aantal
huisartsen. Dan krijg je ook interactie, dan bel je elkaar weer op. Het is ook sociaal weer aan elkaar gewend
raken. Zo loop ik morgen een hele dag mee met internisten om waar te nemen omdat ik dat leuk vind.
Dus aan de ene kant als naar een nascholing toe gaat heeft het communicatief, sociaal zijn voordelen. Zijn er via
de computer dingen die je anders leert? Leer je hetzelfde?
Kun je niet zo goed vergelijken. Zijn meer cognitief feitjes.
Zou je die meer leren via de computer dan dat je ergens heen gaat?
Nee ik denk dat als je al 26 jaar huisarts bent dat je het cognitieve niveau wel voorbij bent. Dat meer op
experience based bent en niet zo knowledge based.
Wat vindt u van de hoeveelheid nascholing? Is dat voor een huisarts ook genoeg?
Er zijn altijd mensen die de kantjes er vanaf lopen en er zijn altijd uitslovers, dus dat is heel persoonlijk. Het is een
soort minimum iets dat opgelegd wordt door onze beroepsgroep om je registratie te behouden. Als je huisarts van
buitenaf iets oplegt dan zijn ze in principe allergisch en als het van eigen behoefte voortkomt dan gaat het goed.
Dus voor sommige mensen zijn die 40 uur een bureaucratische verplichting en voor anderen die gaan na paar
jaar die lijst invullen, hoeft niet heb het al lang gedaan.
En de POH-GGZ heeft ook een nascholing, zit die ook in de zorggroep. Want de andere huisarts is aangesloten
bij de zorggroep Arnhem en daar zitten jullie ook bij?
Ja, ze doen intervisies. Lokaal in Zevenaar doen ze intervisies en ze hebben ook nog op een ander niveau in
groter verband wat, ze zoeken elkaar op. Wat nou wettelijk allemaal moet dat weet ik niet?
Hebben zij ook weleens een depressiescreening nascholing gehad?
Reken maar, reken maar. En ze tippen elkaar in goede e-health programma’s. Mareike heeft van haar collega die
werkt bij huisarts Pilon, en die ken ik van vroeger als maatschappelijk werker, we kennen elkaar allemaal. Heeft
zich geabonneerd op een soort E-health programma. En daar is ze dus erg mee bezig. Als iemand dus een
probleem heeft dan probeer je iemand in een reflectiemodel te krijgen. En dan moet iemand wel huiswerk maken.
Als iemand zijn huiswerk niet maakt dan is ie ook niet gemotiveerd. Die tijd van, in hulpverleners kringen, top-
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down structuren, dat is misschien voor chirurgen en een beetje meer, maar bij huisartsen zie je steeds meer:
wacht eens het is jouw probleem, ik verwacht ook inzet van de patiënt.
Hoeveel nascholing is er nodig voor een POH-GGZ denkt u? Zit daar een limiet aan?
Nee onbeperkt.
En dat is ook goed vanwege de ervaring, zo hoor ik?
Ja, ja.
Hoe lang duurt de opleiding van de POH-GGZ zei u?
Nee niet een paar maanden hoor, denk wel een half jaar. Ben ik een beetje vergeten. Maar is wel goed. Je hebt
een zekere levenservaring nodig. Beetje basiswijsheid. En zo heb je, dat weet je van jouw eigen vak ook wel, er
zijn mensen die zijn twee maanden geleden cum laude afgestudeerd maar zijn in communicatief opzicht toch
minder? Maar dat is bij de artsen opleiding ook zo. Je kunt cum laude afstuderen als arts maar je kunt heel
moeilijk cum laude afstuderen als huisarts. Daar zitten hele andere elementen aan.
Oké, dan gaan we even over naar de omgeving. Welke wachtkamer omgeving draagt het best bij aan accurate
depressiescreening?
Ik weet niet zeker of de wachtkamer daar wel zo relevant voor is. We denken allemaal dat het een prettige,
rustige, functionele ruimte moet zijn. De ene persoon is daar veel ontvankelijker voor dan de andere persoon.
Stel nou dat iemand daar wel ontvankelijk voor is, welke effecten kan een wachtkamer dan hebben op diegene?
Zowel in de plus als in de min? Ligt eraan wie er nog meer zit, kijk als je (naam van patiënt) kent, als die er zit, hij
is heel bekend in Babberich (nabijgelegen dorp). Iedereen kent hem, en dan wordt het gezellig in de wachtkamer
en dan gaan ze met elkaar praten. Maar aan de andere kant zitten er soms een aantal digitale autisten op hun
computertje..
Oké, u heeft het dan hier meer over de variabele zaken? Hebben die dan meer invloed op de patiënt dan de
elementen die u zelf kan aanpakken? Zoals kleur, licht, geluid?
Ja, nou… doen wel iets. Ja wat is dat, wachtkamer gerelateerd. We hebben een wachtkamer scherm, daar staat
heel veel informatie op. Sommige mensen vinden dat misschien prettig en andere mensen willen dat niet zien.
Die kunnen dan eindelijk een keer een dom Donald duckje lezen als ze willen.
Ik kan me voorstellen dat iemand met een mentale gezondheid klacht, dat wel van invloed is wat de omgeving
met diegene doet, veel eerder dan dat ie een somatische klacht heeft. Dus wat betreft is het misschien wel wat
meer van toepassing bij een depressie?
Mijn assistent doet bijvoorbeeld via de telefoon een screening en dan laatst ze weten dat iemand over de rooie is
en zij zien dat daar iemand helemaal over de rooie binnenkomt, dan staan ze op en zeggen kom even mee en
dan gaan ze apart zitten. Een kop koffie en vertel. Dan wordt er wel een lijntje gelegd. Ik denk wij allemaal
hechten wel aan personal care maar dat is situatie afhankelijk.
Welke spreekkamer omgeving draagt het beste bij aan een accurate depressiescreening?
Nou eh, deze! Je ziet weleens van die workshops over gastvrijheid in huisartsenland, welke spreekkamers een
zooitje zijn en dus ook chaos in communicatie. En net opgeruimde spreekkamer zegt toch iets over degene die
achter het bureau zit.
Zoals iets in de spreekkamer is ingericht bedoelt u?
Ja beetje wel. Maar ook de persoonlijke uitstraling: dat je tijd hebt, dat je belangstelling hebt en dat je niet als een
ongeïnteresseerde erbij zit, en hoe je je kleedt, of je nonchalant kijkt. In de huisartsenopleiding is daar zeer veel
over. Er worden ook video-opnames gemaakt, daar ….. ze erg mee in de opleiding. Feedback vragen: heb ik dat
goed gedaan, heb ik dat goed gedaan. Patiënten communicatie, vraagverheldering. Alles in het spectrum goed
ruimte gegeven tot mededinging. Die eerder zeer bepalend zijn dan of de muur lichtgrijs of wit is.
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Dan over het budget. Sinds 2014 zijn er dingen veranderd in de GGZ. Sommige huisartsen vinden dat dat wat
minder invloed op hun heeft, anderen meer. Bent u op de hoogte van de bekostigingsregelingen van de POHGGZ?
Ja een beetje, maar de POH-GGZ toevalllig is ook praktijkmanager, alles wat over financiën gaat weet zij. Ze
weet dus ook heel erg veel over de opzet van de POHGGZ. Je bent wel zorggroep maar dat er individueel ook
veel geldstromen zijn. Wij hebben bijvoorbeeld een geldstroom die heeft huisarts 2 niet. Wij kunnen consultants
aanvragen met psychologen vanuit ons eigen budget. Daar hebben wij iets van 5000 euro per jaar voor, wij als
praktijk. En dan kun je wij aan psycholoog A, psycholoog B zeggen, wil jij een patiënt zien? Stuur de rekening
maar naar ons en dan krijgen wij hem, hebben we een aparte pot voor. Mareike die in de kinderschoenen heeft
gezeten van het hele zorggroep systeem en die heeft er zelfs gewerkt, dus die weet meer van de organisatie dan
ik.
Bij een normpraktijk mag nu één fulltime POH’er in dienst komen. Ik weet niet hoeveel patiënten u hier heeft?
2800 ongeveer.
Ja dat zijn er net iets meer dan een normpraktijk, dat zijn er 2350. Wat denkt u daarvan? Één fulltime POH’er is
dat genoeg?
Meer dan genoeg. Maar dat komt omdat ik zelf ook heel veel doe.
Ja want als dat niet zo is dan zou er eventueel meer mogelijk moeten zijn?
Onderbreking door telefoon geinterviewde.
Is genoeg. Hoeft niet te veranderen.
Welke lengte van een consult draagt het beste bij aan een accurate depressiescreening?
Drie kwartier.
Dat is wel de tijd van een POH, want een huisarts heeft maar 20 minuten.
Ja.
Hoe doet u dat als u merkt dat er gescreend moet worden voor depressie moet worden? Neemt u dat zelf af?
Dan maak ik een nieuwe afspraak, of een nieuwe afspraak of bij de POHGGZ. Dat is iets dat kan de POHGGZ
veel beter dan ik, of die heeft er meer tijd voor en wij overleggen toch met elkaar. En weet je wat als je nou de lijst
invult dan kijk ik in de agenda en dan zal ik kijken of Mareike even contact met je opneemt om een afspraak te
maken.
Op basis waarvan beslist u dat het bij Mareike (POH-GGZ) komt of bij u?
Wat mijn eerste idee is. Kan Mareike dit beter dan ik? Zij is meer een procesbegeleider, ik zit meer in de diagnose
hoek. In het begin moet je altijd een beetje brede overview hebben. Soms kan iemand een hele slome schildklier
hebben en daardoor niet lekker in zijn vel zitten. Dan is het eigenlijk toch een en-en verhaal.
En dan houdt u het liever bij uzelf?
Ja, totdat ik het op scherp heb, totdat ik weet dit kan Mareike goed, of dit kan ik zelf beter.
Als u zelf een screening afneemt, wat zijn dan uw ervaringen als u een consult afneemt, komt u dan tijd tekort?
Zo ja, hoe gaat u hier dan mee om?
In principe moet er een nieuwe afspraak gemaakt worden. Het is geen moment, het is een proces wat je aangaat.
Er zit een ontwikkeling in en die wil je volgen. Je wil horen als je bijvoorbeeld medicijnen begint hoe dat gaat.
Heel vaak hoeven er helemaal geen medicijnen voorgeschreven te worden en kun je iemand aanspreken in zijn
eigen kracht en dat heeft de voorkeur.
In hoeverre stelt u een limiet aan de klachten die een patiënt kan benoemen in een consult?
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Wij zouden willen dat de limiet één klacht per consult is. Bij sommige huisartsen lukt dat, bij deze huisarts lukt dat
niet. Het komt weleens voor, dan komt iemand die heeft een jeuk aan zijn neus en die heeft ook een ingegroeide
teen en die heeft ook een knobbeltje in de borst gevoeld. Dan zeggen we: waar zit je het meeste mee? Nou het
knobbeltje in de borst heeft dan toch een hogere prioriteit.
Wat gebeurt er met die andere klachten?
We behandelen ze goed of we behandelen ze niet.
Op basis waarvan wordt er bepaald of dat wel of niet wordt behandeld?
Als het niet zo’n hogere prioriteit heeft. Dan weet je wat, laten we eerst dit probleem tackelen en als dat in rustig
vaarwater is dan doen we de rest wel.
Vaagt die klacht dan niet weg?
Nee stel iemand zegt ik heb hier een vlekje en ik wil dat je die weg schraapt. Dan zeg ik weet je wat, laten we
eerst jouw stemmingsprobleem te pakken krijgen en als we dan volgende keer gaan verder praten doen we dat
ook eventjes. Puur praktisch. Het is echt heel pragmatisch maar alle klachten moeten aan bod kunnen komen.
Zegt u weleens die klacht heeft prioriteit, ik heb nu geen tijd voor die andere klacht, er moet een andere afspraak
komen voor die andere klachten?
Ik zeg niet gauw ik heb nu geen tijd. Ik zou dat misschien vaker moeten zeggen. Mensen moeten er maar
rekening mee houden dat ik niet zo lang tijd heb. Ik werk liever een hele dag langzaam met een tamelijk langere
klok en je zult wel merken, huisarts 2 is ‘s middags om vier uur helemaal munt en dan moet ie echt naar huis. En
dan heeft ie ontzettend veel werk verzet. Ik werk langzaam en lang, hij werkt verdomd snel en goed. Dat is waar
jij je goed bij voelt. Dat is heel belangrijk. Wij moeten werken waar wij ons goed bij voelen. En als ik zorgzaam
ben voor mijn eigen systeem dan kan ik ook voor een ander zorgen. Ik ga niet zitten haasten als het niet kan.
Maar als iemand een hartinfarct heeft dan ben ik ook binnen vijf minuten weg hier. Daar zullen mensen rekening
mee moeten houden. De gemiddelde Nederlander is natuurlijk vreselijk ongeduldig en is gewend om op zijn
wenken bediend te worden, maar als je in Afrika hebt gewerkt dan maak je je druk om belangrijkere dingen. Daar
is ook dat scherm voor bedoeld, is ook bedoeld om de wind uit het zeil te nemen. Daar staat ook: de wachttijd is
zoveel. Dat hou ik bij, zo kunnen mensen zien als het bijvoorbeeld een half uur, kan ik nog even naar de Albert
Heijn.
Dan over het contact tussen de zorgverlener en de patiënt. Als je contact hebt met de patiënt weet u
waarschijnlijk ook wat af van de thuissituatie van de patiënt. In hoeverre houdt u dan rekening met de thuissituatie
van de patiënt als u een screening doet?
Dan vraag van hoe was de vakantie. Ik weet nog dat je naar Mallorca ging, hoe was het?
Dat is belangrijk?
Ja, ja. Ik weet alles.
Dat wordt altijd gevraagd?
Nou dat is situatie afhankelijk. Als jij hier komt met een pukkeltje op je neus, dan kan ik de ene keer vragen of je
vader nog fietst.
Maar ik kan me voorstellen dat bij mentale gezondheid het best wel belangrijk is.
Je moet een goede bodem hebben, heel belangrijk. Bij mij gaat dat meestal wel automatisch. Ik heb wel als
iemand komt en die zegt ik ga volgende week op vakantie. Dan vraag ik: goh waar ga je naar toe?
Ja dat vinden mensen ook leuk.
Dat is wel interessant wat je nu zegt. Mijn schoonvader overlijdt in Nijmegen en twee maanden later komt mijn
schoonmoeder bij de huisarts omdat ze last heeft van de knie. En die man gaat de knie onderzoeken en zij komt
thuis en zegt: ik vond het echt waardeloos. Ik zeg: hoezo dan? Nou hij heeft helemaal niet gevraagd over dat mijn
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man overleden was, hoe is het met je? Dat is heel typisch. Hartstikke belangrijk. Voor een goed arts patiënt
contact is dat heel belangrijk. Zeker in geestelijke processen stellen mensen zich kwetsbaar op en daar hebben
ze dan heel lang tegenaan gehikt. Als je dan meteen zegt: wat goed dat je bent gekomen. Dat creëert ruimte. Dat
maak ik bijna elke mee.
Het medisch dossier, in hoeverre houdt u daar rekening mee met een depressiescreening?
Heel erg.
Met andere comorbiditeitsfactoren?
Weet ik al. Vaak kijk ik eventjes. Had ik vroeger niet gedacht dat ik zoveel zou weten.
De arts patiënt relatie, dat heeft natuurlijk te maken met dat contact dat u al heeft. Hoe bouw je verder zoiets op
naast het vragen hoe het gaat met de patiënt?
Het antwoord kun je het beste zelf geven. Wat is jouw ervaring waar je je goed bij voelt? Dat is in de loop van de
tijd en ik doe met het ene mens dit en met het andere mens dat. Als iemand mij een maand geleden heeft verteld
dat ie ondeugend is geweest met een andere partner, dan gaat een hele andere lijn lopen dan wanneer zijn
moeder vroeg is overleden. Dat vergeet ik allemaal niet, alsof dat vanzelf gaat. Dan leg je dat lijntje tussen die
klachten en dan vraag je of ze die eerder heeft gehad, klopt dat? Ja dat was toen ook zegt ze dan en dan vraag
je: hoe was je er toen uit gekomen? Over geestelijke dingen. Die hebben ontzettend goede intrinsieke
motivatoren die ze zelf weer zijn vergeten.
En heeft u ook weleens meegemaakt dat een relatie wat minder was met een patiënt? En heeft dat dan invloed
op de gesprekken?
Ik vind het wel heel belangrijk dat iets in het verkeerde keelgat schiet dat mensen dat tegen mij kunnen zeggen.
Dat hoop ik dan wel. Als ik van mijn assistenten hoor dat ik vergeten ben iets te benoemen dan krijg ik in mijn
taken lijst die en die even bellen want het zit niet lekker. Aanstaande maandag komt er een mevrouw praten die
had een bepaalde ziekte en wil dat ik haar voor een second opinion naar Nieuwegein stuurde. Dan denk ik wacht
even, je bent bij een hele goeie arts in Rijnstate, dat is beter om dat aan die arts te vragen. Dan zegt ze nee dat
wil die niet. Toen zei ik dat kan ik beter met die arts overleggen hoe dat zit. En toen zei ik dat dat niet kon en nu is
ze boos. Die komt maandag praten en die wil een andere huisarts. Ik hoor wel wat ze zegt. Stel zij zegt: ik
vertrouw jou niet want ik krijg mijn zin niet, dan zeg ik als jij mij niet vertrouwt dan kunnen we niet goed met
elkaar. Ga dan maar rondvragen, of wil je dat ik een andere huisarts voor je zoek.
Nu even over de personeelsinzet, u zei al dat u een POH-GGZ gebruikt en waarom heeft zij hiervoor gekozen om
samen te gaan werken? Waarom heeft u hiervoor gekozen?
De structuur POHGGZ is destijds in het leven geroepen om de zorg meer in de eerste lijn te houden, de tweede
lijn werd overbelast met niet zo hele zware pathologie en dat is heel erg duur. De minister heeft wel tamelijk
inzichtelijk gemaakt dat daar een hoop winst te behalen valt. Huisartsen zijn gemotiveerd om dat meer in eigen
beheer te houden, al die versnippering van mensen. Dan zeggen we oke als jullie dat gaan doen en organiseren
dan heb je daar een zak met geld en regel het maar.
Wat was uw eigen mening daarover?
Ja de organisaties die zijn volop in ontwikkeling en feitelijk klinkt het wel goed om dat in de eerste lijn te houden
want er gaat heel veel iets minder goed in de tweede lijn. Wij als poortwachters van de eerste lijn, wij moeten
zinvol gebruik maken van de tweede lijn. Daarnaast de tweede lijn die heel erg duur is adequaat kunnen maken.
Het is niet anders. Wij moeten op zekere hoogte tegen mensen kunnen zeggen van dat kan ik ook wel, dat is niet
nodig. Maar nou moet je wel geopereerd worden want het gaat niet goed.
De ervaringen met POHGGZ? Hebben we het al over gehad, hoe ervaart u die samenwerking?
Ja, prima.
We hebben het de vorige keer ook al gehad over collaborative care. Dat gaat erover wanneer er in de tweede lijn
een diagnose wordt gesteld en hier bijvoorbeeld in behandeling wordt genomen of toch iemand doorsturen.
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In onze verwijssysteem, ik weet niet of Huisarts 2 je dat heeft laten zien via het zorgdomein, staat er ook in. Kun
je ook aanklikken diagnose retour eerste lijn, opname, second opinion, dat is een heel mooi verwijssysteem. Dat
verwijssysteem is ook in ontwikkeling waarin jij, stel je voor je verwijst iemand naar de GGZ, GGNet of de
psychiater, dan kun jij dus in zorgdomein goed je vraag formuleren en kun je ook de bemoeienissen van vroeger,
die brieven kopiëren in die brief. Zodat ik als verwijzer goed informeer. En dat gaat ook naar GGNet zo. Mensen
die hebben vaak al een heel traject achter de rug en dan is het belangrijk dat ze al bij psychiater A,B en C zijn
geweest en dan kunnen ze die brieven van die psychiaters erbij klikken zodat de hulpverlener niet het wiel gaat
uitvinden.
Hoe vindt u dat als een screening daar wordt afgenomen, denkt u dan: ik zou de screening net zo goed zelf
kunnen afnemen? Meer of minder?
Nee daar wordt daar niet de screening afgenomen.
Ja de diagnose gesteld?
Ik verwijs alleen maar als ik niet tevreden ben over mijn eigen dingen. En dan ben ik ook heel benieuwd.
Bijvoorbeeld deze meneer die heeft heel erg veel klachten van depressiviteit en ik heb dat geprobeerd, dat
gedaan en dat gedaan. Lukt van geen kanten. Denk met mij mee, is dit een persoonlijkheidstoornis? Een
persoonlijkheidsstoornis kunnen wij niet veranderen daar moet de maatschappij mee leren leven. We hebben
allemaal wel een tik maar sommige mensen hebben het vreselijk.
Ook hadden we het al even over de structuur van de GGZ in de eerstelijnszorg, dat er nu meer licht psychische
klachten bij de huisarts terecht komen. U zegt zelf al: depressiescreening past goed in de eerstelijnsfzorg.
Waarom past dat beter in de eerstelijnszorg dan de tweedelijnszorg?
De ernst van de depressie bepaalt ook de consequenties. Iemand die echt een gevaar is voor zichzelf die hoort
beslist thuis in de acute depressie GGZ. Dat is niet het ziekenhuis maar bij GGNet. Iemand die een ernstige
diagnose heeft die moeilijk te tackelen is, hoort in de tweede lijn thuis. En vaak is dat ook een samenwerking. Er
zijn heel veel mensen die hebben ernstige problemen maar die weten mij ook wel te vinden. Er zit hier ook een
stukje care en cure. Wij zijn ook een stuk care en soms al mensen dan een keer aan de telefoon hebt gehad en je
hebt ze aangehoord dan is het ook goed. Heb je alleen maar een luisterend oor gehad. Dan heb je geen echte
oplossing, die is er heel vaak niet eens.
Ja snap ik.
Oh jij snapt het? Heel veel mensen snappen het niet.
Ja ik snap het wel. Mensen kunnen vaak meer oplossen dan ze zelf denken. En als je er al over praat dat kan al
heel veel doen.
Daar sla je wel een interessante spijker op de kop. Dan hoeven we niet meteen in oplossingen te denken of
meteen te labelen. En in de GGZ is dat wat ik denk dat mensen tegenstaat. Mensen weten wel dat ze een
probleem hebben. Dat probleem is wat meer aanwezig op maandag dan op dinsdag en dan is het prettig om er
even met iemand over te sparren.
In hoeverre is daar ruimte voor in de eerste lijn?
Ik vind dat wel leuk ja, bij mij is daar wel wat meer ruimte voor. .
Zijn er nog andere dingen die u te binnen schieten over structuuraspecten? Omgeving? Kennis?
Personeelsinzet?
Ja nou mijn assistenten moeten door de telefoon wel weten wie ze aan de telefoon hebben, vind ik wel belangrijk.
Een soort van ik snap jou. De goede vragen stellen. Daarentegen moeten de patiënten die meedoen aan e-health
het ook doen, hè er zijn allerlei veranderingsprocessen. Ze moeten niet denken van die ander lost mijn problemen
op.
Ik snap de link niet helemaal met e-health.
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Mensen moeten zelf in ontwikkeling willen komen. Wij hebben daar zelf de instrumenten voor om ze daar aan te
laten werken. Dan moeten ze die instrumenten wel gebruiken. Ze moeten wel hun huiswerk maken. Of wij moeten
erachter zien te komen: wat houdt jou tegen om aan jezelf te werken? Daar zit een grote winst. Niet alleen in
geestelijke zorg

ONDERDEEL 4: PROCESASPECTEN
Dan proces aspecten, dat gaat meer over het gedrag van de arts, handelingen om een hoge kwaliteit van zorg te
bieden. Wat zijn belangrijke eigenschappen van de zorgverlener om een goede depressie te kunnen bieden?
Luisteren. Belangstelling van nature hebben.
Ik had het met de andere huisartsen ook over. Twee van drie zeggen luisteren. Die andere zegt dat een
proactieve houding ook belangrijk is. Dan denk ik zelf aan meer vragen. Wat denkt u daarvan? Hoe zou die
balans moeten zijn?
Dat is een hele goeie vraag. In principe zou het zo moeten zijn dat een goede hulpverlener minder praat dan een
patiënt. En is helaas heel vaak andersom. Bij de vraagverheldering zal je veel verder moeten vragen. Wat bedoel
jij met niet lekker in je vel? En hoeveel invloed heeft dat op jou? Lig je er snachts van wakker? Ga je er weleens
alcohol door drinken omdat je je dan beter ontspant?
Gaat het dan om verdieping of verbreding? Meer over hetzelfde onderwerp of het aantippen van een ander
onderwerp?
Vervolgens geven mensen wel hun klachten al van ik voel me niet lekker en ben daarbij ook heel erg duizelig. En
dan vraag je wat doe je daar dan bij? Val je dan om? Of ga je van je stokje? Of ben je een beetje licht in je
hoofd? Of zou ook kunnen zijn dat je bang bent dat je iets engs gaat krijgen? En zo ben je aan het exploreren.
Dus misschien eerst goed luisteren en wat later meer vragen?
Ja maar vragen die aansluiten bij het vorige.
Dan de screeningsmethode, deze lijst legde u net al neer, dat is een screeningsinstrument, 4dkl. Heeft u nog
andere screeningslijsten die u gebruikt?
Nou jawel, in mijn hoofd.
En wat voor een lijsten zijn dat dan?
Nou bijvoorbeeld iemand, volgens de definitie van depressie: gevoelens van somberheid, concentratieverlies,
lusteloosheid gedurende meer dan twee weken, grootste deel van de dag, gebrek aan eten of aan slapen of
teveel slapen of te weinig slapen, teveel eten of te weinig eten, je niet kunnen concentreren, waardeloos voelen.
Dat zijn de dingen die u geleerd heeft en ervaren heeft. En dat komt vooral uit die standaard NHG.
Ja dat zijn de kenmerken van depressie maar ook klachten die een beetje lijken op een depressie.
Als u veel ervaring heeft is dat een ander verhaal maar ik denk dat huisartsen aangeven dat ze het fijn vinden om
bij twijfelpunten dan een lijst te gebruiken. Ik hoor dan over de GDS en over de OLD.
In feite snap ik wel een beetje dat men daar oog voor wil hebben. Na een paar minuten heb ik het zelf al door die
vragen en daar heb ik niet zo’n afvink lijstje voor nodig. Dan zet je er een instrument tussen en dat instrument is
eigenlijk een goedmakertje om de patient de deur uit te werken. Je krijgt wel wat meer handen en voeten voor het
vervolgcontact, dat wel. Maar als iemand zegt: ik zit niet lekker in mijn vel. Dan is het oooh vul even deze lijst i,
volgende patient.
Wat zijn uw ervaringen met deze lijst? Prettig gebruik?
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Ik heb er niet zoveel mee. De POHGGZ zit er meer in hoor en psychologen ook wel. Die hebben dat soort lijsten
wel. Wat zij ook meegeven als huiswerk hoor, om meer in het volgende gesprek wat meer te kunnen aangeven.
De POH werkt ook met deze lijst?
Mareike vast wel.
Misschien kan ik daar met haar nog even over hebben.
Er is heel erg veel, nu net volop in ontwikkeling. Krijgen ze ook goed mee in de opleiding. De nazorg in de
opleiding van POHGGZ is ook zoiets van goh onze beroepsgroep heeft bedacht dat.
U bent op de hoogte van de NHG depressie standaard. Gebruikt u die nu nog weleens?
Jawel, soms kijk nog weleens en dat valt onder het onderwijs natuurlijk.
Wat denkt u van die standaard?
Het raamwerk is fantastisch. Zit goed in elkaar. Voor alle protocollen is een raamwerk maar er zijn heel veel
uitzonderingen op te bedenken. Als denktrant denk ik dat de NHG standaarden internationaal bekend zijn.
Oké, en het gebruik van tijd. Houdt u een bepaalde opbouw aan tijdens het uitvoeren van een screening?
Ja! Met de SOEP, subjectief objectief evaluatie plan. Dat geldt voor geestelijke stoornissen, alle stoornissen.
Subjectief: wat is de klacht. Objectief: geen bijzonderheden.
Wat is dan objectief? Fysiek?
Ja bijvoorbeeld blauwe plek.
Alles wat je kan zien dat duidelijk is?
Bloeddruk, gewicht.
E is van de diagnose scorelijst. Er zijn er heel veel. Je kunt er niet neerzetten moe en ook niet solk. Solk is
somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten. Heel groot gebied natuurlijk. En P is plan: bijvoorbeeld
gerustgesteld of uitleg.
Dat noteren jullie ook allemaal?
Ja.
(Hij legt uit op de computer.)
Dit is heel belangrijk. En omdat ik dus ook opleider ben moet de HAIO ook SOEP kennen want als ik een keer op
vakantie ben moet bijvoorbeeld Huisarts 2 bij mij kunnen kijken en zo moet ik dat opschrijven.
Deze opbouw gebruikt elke huisarts neem ik aan?
Ja maar soms zit de dokter al een plannetje te maken van: ooh dit is volgende week weer over. Dan gaat ie
daarna pas lichamelijk onderzoek doen. Eigenlijk is dat niet goed, de volgorde.
Hoe ervaart u het om te werken met deze methode.
Goed, het is gewoon heel belangrijk, je krijgt een goed overzicht als je in de juiste volgorde handelt.
Zijn er nog dingen die u toevoegt bij een opbouw van een depressiescreening?
Dat is alleen dan de S. En de O is dan misschien: ziet er somber uit. Maar dat is mijn subjectieve indruk.
U bedoelt dat er dan bijna geen objectieve kenmerken zijn waar te nemen?
Nee valt niet zoveel over te zeggen.
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Hoe gaat u om met tijdsnood bij een screening, de consult?
Wij plannen vier patienten per uur en de assisten plannen meer tijd als de patienten meer klachten aangeven.
Van huis uit wordt men opgevoed tot 8 patienten per uur/ 6 patienten per uur. Ik zie dat niet zitten. Dat is een
zichzelf stroppend systeem. Ik werk relatief langzaam.
Dan loopt u gewoon uit als er langer nodig is?
Soms is het ijzer heel heet en dan moet het gesmeden worden op dat moment en dan let ik niet op de klok. Stel
iemand komt nieuw bij mijn praktijk dan hebben we een kennismakingsgesprek en een van de dingen die ik altijd
zal zeggen is: ik vind mijn werk hartstikke leuk en ik het belangrijk dat we elkaar zeggen waar het op staat. En ik
heb ook nadelen en dat is dat ik niet op de tijd let. Het kan dus zijn dat je even moet wachten als je een afspraak
hebt. Ik vind een half uur wel lang maar het kan gebeuren. En dan zal mijn assistente je even proberen te bellen.
Van iedereen willen we de 06 nummers weten. En dan hebben we een wachtkamer scherm waar op staat hoe
ver ik uitloop ongeveer. En als ik een spoedgeval heb dan kost het ook vaak een half uur.
U zegt ik maak het consult gewoon af maar als er spoed is maak ik een vervolgafspraak?
Ja.
Online consult, doet u dat al?
Ja.
Ook met zo’n lijst werken?
Zou je kunnen doen, dat is heel situatie afhankelijk. Op een gegeven moment in de toekomst worden wij daar
steeds handiger in. Dan zou het kunnen zijn, heb ik nog niet gedaan hoor, dat de mensen bellen van goh ik zit
heel slecht in mijn vel en ik zie het niet meer zitten, dan zou de assistent kunnen zeggen dit is toch ernstig. Willen
we dit goed aanpakken dan kan die vast een lijst invullen. En kom dan morgenmiddag even.
Sommige artsen gebruiken ook een online test op een website en dan krijgt de arts het resultaat toegestuurd, wat
denkt u daarvan? In vergelijking met een screening in de spreekkamer?
Ik zie liever de mens er ook bij.
Waarom?
Een email contact kan het consult niet goed vervangen want tijdens een consult zitten meer andere dingen bij.
Soms komt er iemand binnen en dan weet ik binnen dertig seconden de fout. En vraag me niet precies hoe, dat is
een heel stuk intuitie. Stel er komt een jongedame van 21 bij mij en die zegt: ik ben zo mager, ik heb echt een
hekel aan mijn eigen lichaam. Lukt het dan niet met eten? Jawel, jawel ik eet wel goed. Ik heb wel een beetje
stress want ik moet examen doen. Hoelang heb je al dat je zo mager bent? Ja wel een half jaar. Dan weet ik
binnen dertig seconden wat het is. Dan ga je verder vragen. En ze ontkent alles, is allemaal onbewust. Ik weet
dan dat zij iets niet weet.
En dan komt nog dat moment om het te delen?
Dan moeten we dus het kwartje laten vallen. Zij heeft een hele andere agenda dan ik. Dat is een heel spannend
moment. Want hoe kun jij dan die communicatie vasthouden. Dat vind ik wel heel interessant. Stel nou dat deze
vrouw deze vragen stelt tijdens een online consult, dan was het helemaal fout gegaan.
Een online consult betekent vragen naar u mailen?
Het kan gebruikt worden maar mensen moeten weten via de informatie site van onze praktijk dat niet alle vragen
zich lenen hiervoor.
Huisarts 2 is bezig met een soort Skype, een beveiligde versie, daar zijn ze mee bezig dat ze met camera’s dat
doen.
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Hij is daar heel erg ver in. Ik denk dat het er geheid gaat komen en dat het goed is. Ook met oudere mensen. Ik
whatsapp ook met patienten en dan sturen ze foto’s door. Met deze dingen kan ik ook facetimen. Er zitten wel
een paar haken en ogen aan. Formeel mag ik niet whatsappen want whatsapp is van google. Niet beveiligd. Er
zijn dus allemaal juridische, daar heb ik geen last van, kan me niet schelen maar officieel is het wel zo. Wij als
huisartsengroep praten daarover. We zijn er nog lang niet over uit, over het lsp. Ik ben sterk voorstander van lsp
maar de meeste huisartsen vinden het maar niks.
Wat is lsp?
Landelijk schakelpunt. Als ik savonds op de dokterspost dienst heb, dat ik dan kan kijken in een dossier wat die
patient nog meer op zijn lever heeft. Daar moet je wel toestemming voor hebben. Het is niet veilig genoeg. Maar
zolang ze in een bank kunnen inbreken. Mijn mailtjes met mijn kinderen zijn soms ook heel prive maar mijn
buurman interesseert zich daar niks voor. Maar wat jij zegt, huisarts 2 en ik zijn daar heel ver in maar dat wordt
meer. Gelukkig maar. Ik vind dat een goede ontwikkeling. Mensen die ernstig ziek zijn moeten makkelijk een
beroep op ons kunnen doen. De mensen thuis geef ik allemaal mijn 06 nummer.
Dat is de manier waarop u werkt maar misschien vinden anderen dat nog lastig?
Wij vinden dus steeds uit wat voor ons van toepassing is.
EINDTTIJD: 18.15 uur
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Bijlage K: Gecodeerde transcriptie van interview met Huisarts 4
EIGENSCHAPPEN INTERVIEW:
Dinsdag 28-06 om 15.45 uur in de huisartsenpraktijk van huisarts 4 in het Nederlands.
Interview: Karlijn Hendriks – standaard lettertype
Respondent: Huisarts 4 – Cursief lettertype.
STARTTIJD OFFICIEEL INTERVIEW: 15.55 uur
ONDERDEEL 1: PERSOONLIJKE ACHTERGROND
Ik wilde graag wat vragen over uw persoonlijke achtergrond. Wat is uw leeftijd?
44 jaar.
Welke opleiding heeft u gevolgd?
Vwo heb ik gedaan en daarna Geneeskunde gestudeerd in Maastricht. Ik ben ook gepromoveerd, voordat ik de
huisarts opleiding gedaan heb.
En die huisarts opleiding heeft u ook in Maastricht gevolgd?
Ja ik mijn hele studie en promotie onderzoek in Maastricht gedaan.
Werkt u hier op de praktijk samen met een praktijkondersteuner POHGGZ?
Ja, ik heb er twee, een man en een vrouw.
Wat zijn de leeftijden van uw POH-GGZ’s?
De vrouwelijke POH-GGZ is rond de 42 en de man is ongeveer 60.

ONDERDEEL 2: RESULTAATASPECTEN
Dan gaan we verder met de resultaat aspecten, die doelen op de uitkomst. Mijn onderzoek gaat vooral over de
accuraatheid van depressiescreening. En dan gaat het niet per se om het lijstje of het instrument dat gebruikt
wordt maar om het hele consult. Wat denkt u dat accurate depressie screening in die zin zou betekenen?
Heb je het dan over de depressiescreening door de POHGGZ of door de huisarts?
Nu nog over beide omdat er steeds meer een POHGGZ ingeschakeld wordt maar de huisarts is ook nog nodig in
dat proces, de samenwerking verschilt per huisarts.
Dan vind ik het ook nog belangrijk, want ik denk dat het screenen in zijn algemeenheid in je praktijkpopulatie niet
zinvol is als mensen geen hulp vragen. Dus het begint ermee dat een patiënt bij je moet komen met een
hulpvraag. En dat je dan op basis van die hulpvraag denkt: zou er hier sprake kunnen zijn van een depressie. Je
zou bij wijze van spreken ook vragenlijsten naar je totale populatie sturen.
Het gaat om mensen die komen met een hulpvraag.
Ik gebruik zelf geen vragenlijsten in mijn consult, dat doet de praktijkondersteuner wel. Die gebruikt de 4dkl
vragenlijst. Ik luister gewoon eerst goed naar het verhaal. Ik wil weten: wat is er aan de hand, waar loopt de
patiënt tegenaan. Ik vraag de symptomen van een depressie uit maar er zit heel veel meer tussen de set
antwoorden en het gevoel wat ik in de consult krijg. Daar zit een stuk houding van de patiënt in, daar zit een stuk
last in . Want er zijn mensen die slapen niet, kunnen prima functioneren en hebben daar geen last van. Ik denk
dat dat het complete plaatje volgens mij is.
Tijdens het consult, of er depressie kan spelen of niet, wanneer kun je dat nauwkeurig of precies screenen?
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Voorwaarden om dat nauwkeurig te kunnen doen is dat je voldoende tijd hebt in een consult. Het gebeurt dat
mensen bij wijze van spreken bij de inloop bij mij komen en dat ik denk oei hier zou weleens een depressie
kunnen spelen dan moet ik me niet laten verleiden om tot een diagnose te komen. Het heeft tijd nodig om tot een
diagnose te komen. Vaak gaat dat in meer dan één keer of laat je het verder uit pluizen door de praktijk
ondersteuner die wat meer tijd heeft. Dus dat is denk ik een belangrijke voorwaarde. Ik denk dat het belangrijk is
dat de patiënt zich veilig voelt om te vertellen wat hem echt bezig houdt. Dus dat je die veiligheid moet scheppen
door de houding die je aanneemt als huisarts maar ook de tijd die de patiënt voelt om zijn verhaal te vertellen. De
veiligheid dat ie mag vertellen wat er aan de hand is. Dat zijn denk ik wel twee hele belangrijke voorwaarden. Je
moet natuurlijk als huisarts op de hoogte zijn: wanneer noem je iets een depressie en wanneer niet. Dat heeft te
maken met je eigen kennis.
We beginnen hiermee omdat ik zelf dingen heb geselecteerd uit de literatuur en dat zijn ook dingen die u nu
vertelt maar ik wil ook weten of er nog andere dingen spelen.
ONDERDEEL 3: STRUCTUURASPECTEN
Dan gaan we nu over naar structuur. Dat zijn de basisvoorwaarden waar ik net over had met betrekking tot
accurate depressiescreening. Topic 1 is kennis zorgverlener. Welke opleiding draagt er het beste bij aan een
accurate depressiescreening?
Dat weet ik niet want ik weet niet hoe een ander dat doet.
Maar u kunt misschien zelf wel zeggen wat er in uw opleiding is voor gekomen, voor in zoverre u dat nog weet.
Ik heb mijn promotieonderzoek gedaan over adhd. En buiten adhd hebben wij een groep kleuters gevolgd in de
tijd en we hebben al de ouders van de kleuters, toen de kleuters inmiddels een paar jaar ouder waren,
kinderpsychiaters interview afgenomen. Waar er niet alleen gekeken werd: zou er sprake zijn van adhd maar ook
depressie …… order of angststoornissen. Dus ik denk dat ik een heel groot deel van mijn kennis over psychische
problematiek, heb ik natuurlijk gehad in het basiscurriculum, in de huisartsenopleiding heb je ook zeker blokken
over de psychische problematiek, maar een groot deel van mijn kennis heb ik ook opgedaan in mijn
promotieonderzoek.
Weet u nog in hoeverre mentale gezondheid aan bod kwam in de huisartsenopleiding?
In Maastricht, weet niet precies hoe dat in andere opleiding is, de hele opleiding is probleemgestuurd onderwijs
geweest. Dat was toen ook al. Waarbij er heel veel van je verwacht wordt bij zelf dingen opzoeken, ook lezingen
gegeven maar heel veel samen komen: hoe denkt de een erover, hoe denkt de ander erover. In het
basiscurriculum is er altijd een heel groot deel van onze, had je ook simulatiepatienten, training van hoe doe je
een consult. Dat is dan ook of een psycholoog en huisarts anderszins beoordeeld en door je hele groep
beoordeelt , dus er is altijd in ons curriculum heel veel aandacht geweest voor consultvoering. Al vanaf het
basiscurriculum. En in de hele huisartsenopleiding werden wij begeleid door twee begeleiders: een huisarts en
een psycholoog. Dus eigenlijk heeft dat stukje psychologie alle bijeenkomsten doorspekt. En dan ging het
natuurlijk niet puur alleen om depressie maar iemand vertelde wat ie op een dag mee had gemaakt en daar werd
dus puur sommatisch op geblikt maar één van de twee begeleiders was een psycholoog die ook vanuit die kant
daar naar keek. Die patient met hoofdpijn zou die niet…
Dus wat dat betreft is er veel aandacht?
Ja dat is niet specifiek een blok maar ik denk dat door het hele curriculum heen vanaf al die eerste vier jaar tot en
met de huisartsenopleiding, is er voortdurend aandacht geweest voor het psychologische stuk.
De opleiding van POHGGZ. Ik weet niet of u weet welke achtergrond uw POHGGZ heeft?
Ik heb er twee. Beide hebben ze langdurig gewerkt bij GGNET als psychiatrisch verpleegkundige.
De achtergrond van een POHGGZ kan verschillen, denkt u dat het belangrijk is om zo’n achtergrond te hebben of
een andere achtergrond?
Wat ik heel prettig vind aan mijn praktijkondersteuners is dat ze beide ouder zijn. Ik ken collega’s die
praktijkondersteuners hebben die heel jong zijn en voor een patient is het vaak lastig om daar hun hebben en
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houden toe te vertrouwen. En het ligt heel erg aan de persoon die je hebt natuurlijk. Iemand die bijvoorbeeld
maatschappelijk werker is, ook prima zou functioneren als POHGGZ. Maar ik denk als je iemand hebt met een
achtergrond als psychiatrisch verpleegkundige dat dat je daar wel wat meer body aan geeft. Er is natuurlijk steeds
meer wat toch onze kant op terugkomt wat je niet alleen maar met een maatschappelijk werker afkunt. Ik heb ook
in praktijken gewerkt waar een maatschappelijk werker functioneerde op een niveau wat ik hier nu ook zie. Dus
het ligt echt aan de persoon die het uitvoert.
Dat ligt dan aan een andere factor dan de achtergrond?
Aan ervaring en de manier waarop je de dingen doet. Maar de persoon die er zit. Wat je zelf meebrengt aan jouw
persoonlijkheid, dat maakt of breekt het. Daar kan geen opleiding overheen.
Hadden uw beide POH-GGZ’s ook ervaring met depressiescreeninng?
Ja één van beide zeker, die had met name de stemmingsproblematiek. De andere praktijkondersteuner zat toch
wat meer in de zwaardere psychiatrie. Dus die zag echt mensen met schizofrenie, psychoses en natuurlijk ook
een belangrijk stuk stemming in zat. Maar ik denk met name voor deze man dat het minder zware problematiek is
dan die gewend was.
Is dat dan een obstakel?
Nee dat is interessant. Ze zijn beiden ook wat ouder. Hij vindt het alleen maar leuk maar het is wel anders.
Oké, en hoe lang werkt u al met de praktijkondersteuners samen?
Met de mannelijke POH werk ik sinds 1 januari 2012 samen, en hij is even ziek geweest, en toen is de
vrouwelijke POH-GGZ in de praktijk gekomen sinds, ik denk ruim een half jaar nu. En zij werkt een paar uurtjes,
maar we moeten even kijken of zij kan blijven, qua formatie. Maar opzich is het prettig om een man en een vrouw
te bieden te hebben.
Ja snap ik, dat kan ik begrijpen. Even kijken, we gaan door naar de nascholing, als huisarts moet je eigenlijk 40
uur per jaar aan nascholing doen voor accreditatiepunten.
Ja dat klopt.
Bent u wel eens bij een bepaalde nascholing van depressie geweest.
Ja, zoiezo is pas ons fto over depressie gegaan. Ik heb heel lang accredidact gedaan, Ken je dat? Dat zijn
boekjes die gaan over nascholing en daar stonden dan ook dingen met betrekking tot depressie in. Pas hebben
we nog vanuit de zorggroepen nascholing gehad, ja meer over de problematiek in de GGZ, daar zat ook
depressie bij. Dus ik heb daar wel wat aan gedaan.
En wat vond u dan van deze nascholing?
Ja, goed eigenlijk.
Is het duidelijk, komt er genoeg aan bod, of zijn er nog vragen tijdens achteraf?
Nee, eigenlijk niet, indien nascholing was het duidelijk en voldoende.
Heeft u wel eens een online nascholing gevolgd, in algemene zin, dus niet specifiek over depressie?
Niet voor depressie maar wel over andere onderwerpen. Valt me vaak een beetje tegen. Ik vind dat er vaak een
probleem is met de verbinding, dan heb je bijvoorbeeld een live nascholing met iemand in de studio en dan moet
je vragen beantwoorden en dan klopt de connectie weer niet. Dus aan de ene kant vind ik het prettig thuis vanuit
mijn luie stoel, en aan de andere kant ga ik net zo lief naar nascholing toe.
Denkt u dat er een verschil is in de effectiviteit van online en normale nascholingen? Zou je in de een meer leren
dan in de ander?
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Ehm, nee. .Ik denk niet dat dat uitmaakt, het is net wie je het verteld. En ik denk dat als je iemand in het echt ziet,
dan kun je ook makkelijker vragen stellen en heb je meer interactie dus ik denk eigenlijk dat je van een
nascholing wanneer je er bent, het meest kan leren.
Oké, want ik hoorde dat online nascholingen ook kunnen bestaan uit informatiefilmpjes waarna achteraf vragen
worden gesteld over deze filmpjes. Dat kan misschien invloed hebben op de tijd die je er mee kwijt bent door het
gemak, of bijvoorbeeld de concentratie. Hoe denkt u hier over?
Ik word niet afgeleid door die groep ofzo, je bent daar op dat moment dan ook om dat te doen. Ik moet zeggen
dat als ik in mijn thuisomgeving ben met drie rondlopende kinderen die dan al dan niet in bed liggen. En ik heb
een man die zegt het is tijd voor koffie, dus ik kan me eerder focussen als ik ergens ben en ik niet gestoord word.
Dus meer echt bij een werksfeer?
Ja, maar dat zal denk ik persoonlijk zijn.
En uw POH-GGZ, die heeft ook nascholing eens in de zoveel tijd, weet u misschien een beetje de frequentie
daarvan? Gewoon voor de nascholing in het algemeen, niet per se gericht op depressie.
Nee, ik weet wel ze worden bij ons gedetacheerd vanuit de zorggroep, en die zorggroep biedt ook van allerlei
zorggroepen aan. Ehm, maar hoeveel uren nascholing ze per jaar hebben kan ik je niet zeggen.
En weet u of ze ook nascholing in depressie hebben gehad?
Nou dat neem ik aan.
Nou ja het kan voorkomen in de nascholing en opleiding. Ik weet niet hoe lang uw POH-GGZ’s al werken in die
functie?
Nou die mevrouw werkt hier een jaar maar ze heeft al meer ervaring als POH-GGZ in verschillende andere
praktijken, dus ze heeft al ruime ervaring, ze werkte daarvoor als SPV’er (sociaal psychiatrisch verpleegkundige).
Dus dat is zeker wel aan bod gekomen. Ik heb overigens dezelfde POH-GGZ als huisarts 2, de man waar ik mee
gestart bent.
Aha Oké! Denkt u dat er een verschil moet zitten in de nascholing depressiescreening voor de POH-GGZ en die
voor de huisarts?
Ik denk het wel, ik denk dat de POH-GGZ wat ruimer in z’n jas zit, die heeft wat meer tijd, en ik denk dat het dan
wel goed is om soms behalve je consult ook toch met lijstjes te werken en dan denk ik dat je niet alleen maar aan
depressiescreening moet doen maar zo’n 4DKL bestrijkt eigenlijk de 4 dimensies van klachten in hetzelfde
gebieden, want soms heb je in kwestie alle kenmerken van depressie, maar is die persoon eigenlijk gewoon heel
angstig.
Dus als ik voor mezelf kijk zit ik niet te wachten op lijstjes, daar is in ons consult geen ruimte voor, maar ik denk
dat de opleiding van POH-GGZ daar meer op zou moeten focussen, daarin zou een verschil kunnen zijn.
Oké, duidelijk. Wat denkt u van de frequentie van de nascholing, 40 uur in het jaar?
Ja, ik heb er veel meer. Je mag meer doen zeker, en ik heb sowieso iedere maand Belind groep, elke maand 2
uur dus 24 uur, ken je dat? Dat is een groep huisartsen die met elkaar bespreekt wat er gebeurt, dat gaat nooit
over de somatische klachten, maar meer over situaties in de huisartsenpraktijk. Bijvoorbeeld: de patiënt is zo
claimend, hoe ga ik daar mee om, of eh, je verschetst dan een casus waarbij je vastloopt of waarbij je het lastig
vindt om het consult goed te laten verlopen. Of met een assistent waarmee je iets hebt of een collega. En dan
heb je dus inderdaad ook, we zitten met 8 huisartsen, naar elkaar toe, gegarandeerd dat dat wat er besproken
wordt ook echt binnen de groep blijft. Met een psycholoog erbij, en dan komen we maandelijks bij elkaar, om de
beurt breng je iets in maar van de casus van de ander leer je zelf ook een hoop.
Zie je dan veel dingen waar je zelf ook tegen aanloopt?
Ja, precies.
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Oké. Wat denkt u dan precies van de hoeveelheid, 40 uur per jaar?
Ik denk dat 40 uur prima is. Ik kan me wel voorstellen dat, ik werk zelf min of meer fulltime, maar dat het voor
collega’s die minder werken wel veel is, dan is 40 uur natuurlijk relatief veel. Maar aan de andere kant, nee ik
denk dat het voor iedere huisarts hetzelfde zou moeten zijn. Maar het is relatief wel veel voor huisartsen die
minder werken.
Oké, dan gaan we naar omgeving. Welke wachtkameromgeving draagt het beste bij aan een goede
depressiescreening?
Ik kan me voorstellen dat als het heel druk is in de wachtkamer of heel warm, dan kan ik me voorstellen dat een
patiënt meer gespannen in die wachtkamer zit dus ik denk dat voor een patiënt of ie depressief is of gespannen of
angstig of wat dan ook, een patiënt die niet lekker in zijn vel zit gedijd over het algemeen ook niet lekker in een
wachtkamer. Maar ja, dat heb je niet altijd voor het zeggen.
Nee dat snap ik, maar als we nou uitgaan naar de optimale situatie, wat zou dan het beste bijdrage aan een
accurate screening?
En dan heb je het dus over eh, want die screening vindt niet plaats in de wachtkamer, dus ik denk dat je, eh ja
nou wat de praktijkondersteuner vaak doet, die laat de 4DKL die vragenlijst in de thuissituatie invullen, ik denk dat
het belangrijk is dat als een patiënt een vragenlijst invult, dat hij zich comfortabel voelt. Dus eh, dan maakt het
opzich niet zoveel uit, dat ie dat doet op een moment wanneer ie zich fijn voelt en niet gespannen, op een
moment waarin ie dat in alle rust kan doen.
En stel er wordt verwacht dat de POH-GGZ de screening op dat moment in de spreekkamer gaat afnemen,
misschien heeft de wachtkamer dan wel op de gemoedtoestand van de patiënt. Welke elementen van de
wachtkameromgeving kunnen dan van invloed zijn op de patiënt?
Ehm, temperatuur en drukte.
In hoeverre is de inrichting van de wachtkamer van invloed?
Ja dat ook, er moet voldoende ruimte zijn, mensen moeten niet het idee hebben dat ze bovenop elkaar zitten.
Mensen moeten de mogelijkheid hebben om zich even terug te trekken, wij hebben bijvoorbeeld wifi in de
wachtkamer, zodat ze dingetjes kunnen doen en opzoeken in de tussentijd, en ook een tijdschrift kunnen lezen in
de tussentijd. Daarnaast hebben wij ook een wachtkamerscherm waarop zijn het journaal kunnen kijken of
informatie kunnen vinden over de praktijk. Op die manier allerlei dingen waarop mensen zich bezig kunnen
houden. Wat prettig zou kunnen zijn, wat wij niet hebben maar wat Albert von Reth volgens mij wel heeft is een
tafel, aan de zijkant waar mensen ook aan kunnen zitten, eigenlijk willen wij de wachtkamer anders dan dat we
hem nu hebben, en zo’n tafel zou er ook aan kunnen bijdragen dat mensen zich confortabeler voelen.
Waarom zou dat kunnen bijdragen?
Weet ik niet precies maar ik vind het zelf altijd wel prettig als ik zit te wachten en dat je dan een tafel hebt waar je
je tijdschrift op kan leggen waar je ja, ik weet niet zo goed waarom.
Het is wel zo dat je dan misschien meer aanstuurt op sociaal contact.
Ja ook daarom, het lijkt me heel goed maar ik kan niet helemaal precies zeggen waarom, ik ben wel benieuwd of
jou onderzoek daar wat over brengt of daar adviezen over heeft.
Nou wie weet, dit topic is wel besproken onder verschillende huisartsen en natuurlijk meegenomen in mijn
literatuuronderzoek.
Ik zou het wel leuk vinden om daar wat van te horen! Aangezien we aan het kijken zijn hoe we onze wachtkamer
kunnen veranderen.
Want dan ook in de spreekkamer, in hoeverre heeft de spreekkamer invloed op de accuraatheid van
depressiescreening?
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Ik vind het belangrijk dat de spreekkamer rustig is, we werken hier met verschillende mensen, we hebben wel
eens gehad dat deze vensterbank volstond met ieders boeken en toestanden, maar later hebben we ook gezegd
van die vensterbank moet leeg, we moeten rust in onze spreekkamer creëren. Dus dat vind ik belangrijk in de
spreekkamer, dat er niet allerlei dingen zijn die kunnen afleiden, dat er rust is, je moet het er niet overvol maken.
En zijn er dan nog dingen specifiek voor depressie? Als je een optimale ruimte zou willen creëren?
Ja ik denk als je een optimale ruimte hebt dan zit je zo tegenover elkaar, dan heb je gewoon een prettige stoel en
misschien zit ik dan ook niet tegenover je maar naast de patiënt. Maar dat is niet binnen de huisartsenpraktijk iets
wat ik zou willen nastreven, maar ik denk in de psychologenpraktijk zit je niet zo tegenover elkaar, dan heb je
vaak een stoel waar je alletwee in zit, zit je laag.
Oké, en de POH-GGZ neemt die de consulten ook af in deze ruimte?
Ja in deze ruimte, dus daar is ook niet de mogelijkheid om anders te doen. En daar hebben we eigenlijk ook nog
nooit over nagedacht, maar nou.. het zou wellicht voor de toekomst iets kunnen zijn.
Oké dat is ook duidelijk, dan gaan we nu over naar het budget. Er zijn de afgelopen jaren wat beleidswijzingen
geweest waardoor lichte klachten eerder terecht komen in de eerste lijn. Daarvoor kiezen veel
huisartsenpraktijken ervoor om een POH-GGZ in te schakelen, en zijn de kostenregelingen daarvan de laatste
jaren ook telkens veranderd. Bent u op de hoogte van de wijzigingen van de kostenregelingen van de POH-GGZ?
Ja, daar ben ik precies van op de hoogte.
Mooizo, als het goed is mag er nu per één normpraktijk één POH-GGZ fulltime in dienst zijn. In hoeverre denkt u
dat dit een geschikte regeling is?
Nou er is nu natuurlijk heel veel over te doen he in het nieuws. Ik moet zeggen dat wij er iets overheen zitten, wij
hebben 2700 patiënten dus we zitten iets boven de normpraktijk. En we hebben 12,5 uur POH-GGZ in de praktijk
en daarnaast dus nog eigenlijk de E-health. Want je mag 12,5 uur inzetten in de praktijk en daar moet 3 uur Ehealth van zijn, op dit moment nog. Eh en dat gaat volgend jaar wel veranderen, die E-health gaat er af als
verplichting, dus die mensen kun je gewoon hier in de praktijk hebben. Ik vind het voor mijn praktijk wat ik heb
genoeg, ik hoor de rumoer dat het te weinig is, maar ik denk, onze spreekuren zitten gewoon vol en eigenlijk kan
ik een nieuwe patiënt ergens binnen twee weken ergens plaatsen, dus dat vind ik goed.
Oké, in hoeverre heeft het invloed gehad op uw keuze? Jullie zijn in 2012 begonnen met de POH-GGZ, waarom
hebben jullie die keuze gemaakt?
Wij zijn begonnen met 4,5 uur en dat is 9 uur geworden, en nu zelfs al weer 12 uur. Dus we zijn de afgelopen
jaren flink in onze formatie gestegen.
En waarom maakten jullie dan deze keuze?
Nou omdat we met 4,5 uur wisten van nee dit redden we niet, omdat we te krap zaten. En 9 uur was wel goed
opzich, maar we wilden graag een man en een vrouw, en dat is de reden dat er nog iemand bij is gekomen, en
die uren die vullen zich wel weer. Dus ja als je negen uur hebt red je het wel weer en als het er twaalf zijn, dan
vullen die zich ook wel weer.
Oké, dus teveel kun je misschien niet te snel hebben?
Nou niet zo heel snel nee.
Ehm, dan hadden we het al eventjes over de tijd van een consult, u zei zelf al wij als huisartsen zijn afhankelijk
van tijd. En als het goed is heeft een POH-GGZ 45 minuten voor een patiënt?
Ja een POH-GGZ heeft 45 minuten voor een eerste gesprek en in principe een half uur voor de rest van de
gesprekken maar dat mag de POH-GGZ zelf indelen. Dus er zijn wel patiënten waar ik zie dat hij dan een uur
voor plant, maar er zijn er ook een paar waar een half uur is gepland en het met 20 minuten klaar is, het ligt er
heel erg aan, het is maatwerk. Dus je kunt het nooit precies zeggen. Maar standaard is dat ze starten met een
gesprek van 3 kwartier.
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Oké, en zij werken dan met andere declaratie voor een consult?
Nee, nee je krijgt een consult van: je kunt een gewoon consult of een dubbel consult declareren, een gewoon
consult is korter dan 20 minuten en een lang consult is langer dan 20 minuten. Als ik 22 minuten doe krijg ik een
bepaald tarief en als ik 60 minuten consult doe krijg ik datzelfde tarief. Dus zij krijgen niet een ander tarief, dat is
sinds dit jaar hetzelfde als de huisarts. En dat was vorig jaar, mocht ie een paar dubbeltjes meer declareren maar
daar zat het hem ook niet in.
Ah Oké, maar ik dacht dat het zo was voor jullie dat een enkel consult 10 minuten is en een dubbel consult 20.
Nee, nou het is dus inderdaad, een enkel consult is van 0 tot 20 minuten en een dubbel consult, want je mag een
dubbel consult rekenening bij meer dan 20 minuten. Soms komt iemand met een exceemplekje en ben ik in 3
minuten klaar, declareer ik een enkel consult. En soms heb ik een wat langer gesprek van 18 minuten, en dan
declareer ik ook een consult.
Duidelijk, ehm oke. Wat zijn uw ervaringen met de beschikbare tijd voor een consult?
Je moet niet als iemand op het inloopspreekuur komt en je hebt een volle wachtkamer, dan kun je niet tot een
diagnose depressie komen, dan doe je de patiënt echt tekort.
En komt die patiënt dan terug bij u of bij de POH-GGZ?
Nou dat ligt er een beetje aan, als ik gewoon zelf in die 10 of 5 minuten zeker weet, deze patiënt is bij de POH op
de goede plaats, dan kan het zijn dat ik hem meteen doorstuur, maar het kan ook zijn dat ik voor mezelf denk ik
heb meer tijd nodig want misschien is er wel meer geschikt voor specialistische GGZ, dus ik wil voor mezelf heel
helder, ik hoef de diagnose niet rond voor mezelf, maar ik wil voor mezelf wel helder waar moet ik deze patiënt
hebben, moet ik hem doorverwijzen.
Denkt u dat het systeem van declaratie zoals we net bespraken, dat dat geschikt is?
Ehm, dat vind ik een beetje een lastige. Ik denk wel dat de tendens is dat er steeds meer naar de huisarts
teruggaat en ik denk dat de huisarts daar eigenlijk relatief niet heel ruim voor beloond wordt, dus opzich,
verdienen we er wel weer aan, het feit dat we hier extra mankracht hebben zitten, maar het is wel zo, dat de huur
van de kamer of de overlegtijd met mij of dat soort voorwaarden zijn dingen die nergens in verdisconteert zijn, en
daar is het mij ook niet zo om te doen, ik vind het belangrijk dat de patiënt goede zorg krijgt. Maar er zijn wel
mensen die zich wel meer opnemen voor die belangen en daar begrijp ik wel dat dit maar heel matig beloond
wordt eigenlijk. Maargoed.
Want het gevolg hiervan, van deze manier van declareren, zou dat kunnen zijn dat er huisartsen zitten die vinden
dat de consulten korter moeten.
Ja dat denk ik wel, dat zou zo kunnen zijn. Dat heb ik helemaal niet, ik heb ook echt veel vertrouwen in mijn POHGGZ, ik heb ook het idee dat ze hun tijd goed besteden, en als ze zeggen heb ik tijd voor een uur nodig voor
deze patiënt dan zeg ik declareer maar een uur. Hoewel ik dus dan eigenlijk 3 keer een consult van 20 minuten
had kunnen doen, als je het dan puur kosteneffectef bekijkt zou dat een verleiding kunnen zijn.
Oké, duidelijk, stellen jullie ook een klachtenlimiet bij een consult?
In een consult met de POH-GGZ of?
Nee ik bedoel eigenlijk gewoon in het algemeen.
Nou eigenlijk niet, maar we hebben wel hier op het wachtkamerscherm in het inloopspreekuur staan dat het is
bedoeld dat je voor één korte klacht komt. Als mensen daar komen dan is het niet de bedoeling als ze met een
heel klachtenlijstje komen. Maar het is ook heel lastig van tevoren te zeggen, soms komen mensen nog met iets
heel kleins en dan is het prima, maar het gaat er bij elk consult om of ik vind of ik de patiënt niet tekort doe door in
een consult alle 18 klachten te bespreken. Dat kan natuurlijk niet dus dat leg ik dan uit aan de patiënt van u doet
zich op deze manier tekort, dit moeten we op een andere manier doen, want op deze manier is dat niet
verstandig.
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Oké, dan even kijken, over de arts-patiënt relatie. In hoeverre denkt u dat een goede arts-patientrelatie belangrijk
is voor accurate depressiescreening?
Ja is verschrikkeljk belangrijk, een patiënt moet zich bij je op je gemak voelen, de dingen waar we het net over
gehad hebben, als die relatie niet goed is kun je helemaal niks, dan kun je nog wel een keelpijn beoordelen maar
dan gaat de patiënt jou echt niet vertellen hoe die zich voelt, dan laat ie niet zien waar het om gaat, en dat is heel
belangrijk.
En hoe wordt zo’n band opgebouwd?
Ehm, dat bouw je op door de patiënt ruimte en vertrouwen te geven en dat heeft ook te maken met tijd, hoe
langer je in een praktijk werkzaam bent, hoe meer je met patiënten hebt meegemaakt, en dat heeft dus ook met
tijd te maken.
Oké duidelijk, dan even over de structuur van de GGZ en de Eerstelijnszorg, dat is door de beleidsveranderingen
gewijzigd, zoals we net al zeiden dat meer psychische klachten terechtkomen bij de eerste lijn. En dus ook
depressiescreening vooral in de eerste lijn nu plaatsvindt, omdat het in eerste instantie gezien wordt als lichte
psychische klacht. Denkt u dat depressiescreening ook in de eerstelijn thuishoort?
Ja.
Waarom denkt u dat?
Nou het is een eh, het is een problematiek wat heel veel voorkomt. Het is geen eh, het is iets wat de huisarts veel
ziet, waar een huisarts veel ervaring mee heeft, wat een huisarts prima beoordelen kan.
Oké, want het was eerder ook meer in de tweede lijn, maar ten gevolge van deze wijziging dus vooral in de eerste
lijn. Past het nog steeds goed in de tweede lijn?
Nou het ligt aan de mate van depressie, en aan de comorbiditeit, dus als iemand depressief is of ook schizofreen
of een andere persoonlijkheidsproblematiek heeft, dan hoort diegene wel in de tweede lijn thuis denk ik. Maar de
gewone depressie, ja, die wordt te duur betaald in de tweede lijn, dus als dat is wat er over blijft dan denk ik dat
dat prima is dat dat terug gaat naar de huisarts.
ONDERDEEL 4: PROCESASPECTEN
Oké, dan gaan we nog even naar de procesaspecten, dat gaat meer over de handelingen van de arts en het
consult zelf. Ten eerste dan het puntje gedrag zorgverlener, we komen dan eerst uit bij de eigenschappen van de
zorgverlener. Welke eigenschappen zijn belangrijk bij het uitvoeren van een accurate depressiscreening denkt u?
Mmm, rust, een open houding, goed kunnen luisteren, niet te snel oordelen.
En u noemde net al houding, misschien zit daar een verschil in ten opzichte van de eigenschappen? Zijn er nog
meer dingen wat betreft de houding?
Ehm, nou, ja een luisterende houding, denk ik, een open luisterende houding. Ja. En de patiënt moet zich veilig
voelen, en dat, ja, dat is voor elke patiënt wat anders. Maar je moet je een beetje verplaatsen in het type patiënt
dus als ik iemand tegenover met heb die niet zo slim is dan gebruik ik ook andere woorden dan wanneer ik met
iemand aan het praten ben die hoogopgeleid is, dus je probeert je een beetje te verplaatsen in de lijn waarop die
persoon zit.
Oké, u zei net zelf al, ik gebruik niet echt lijstjes voor een screening?
Nou nee inderdaad, niet echt zo zodat ik ze erbij pak, maar ik heb wel standaardvragen. En die komen uit de
DSM.
Ah Oké! Hoe vaak pakt u de DSM er dan nog echt bij?
Eigenlijk niet echt.
In het begin misschien wel?
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Ja denk ik, waarschijnlijk wel.
En voordat u een POH-GGZ in dienst nam in de praktijk, hanteerde u toentertijd een lijstje?
Nee, nee. Het is ook niet mijn doel om een diagnose te stellen. Het is niet mijn doel om de diagnose depressie
wel of niet rond te krijgen, het gaat mij erom, hoe voelt de patiënt zich, meer daar op inspelen, ik vind het niet zo
belangrijk iemand is het wel of iemand is het niet, maar het is meer, waar heb je last van en waar willen we
naartoe. Ik vind het niet zo belangrijk om een diagnose te stellen.
Oké, duidelijk. Kent u ook de NHG standaard depressie?
Ja, het is niet dat ik hem echt gebruik, ik weet in ieder geval dat ie er is en hij is dus besproken in een FTO vorig
jaar, ik heb hem toen gelezen maar ik weet niet meer exact hoe en wat.
Leest u de NHG Standaard nog wel eens?
Nee ik lees meestal de NHG Standaard als ie uitkomt, en dan stop ik hem in mijn klapper, en dan is het nog maar
zelden dat je daar echt naar kijkt. Het zijn wel bepaalde standaarden die ik regelmatig weer terugpak, want dan
vraag ik me af wat is dan de dosering van die medicijnen of wat is mijn eerste keus. Maar met depressie heb ik
dat niet.
Waarom heeft u dat met depressie niet denkt u?
Omdat ik het gevoel heb dat ik het beheers. Misschien moet ik hem er wel vaker bijpakken hoor, dat ik mezelf
overschat, maar dat doe ik niet echt, ik pak hem er niet bij.
Het gaat dan nu alleen nog even over de criteria tijdens de screening. Bijvoorbeeld het criterium thuissituatie. In
hoeverre wordt er rekening gehouden met de thuissituatie bij een accurate depressiescreening?
Ehm, dat komt misschien in mijn consult altijd terug, in vel gevallen weet ik het ook omdat het mijn patiënt is, ehm
maar dat komt in het consult van de POH zeker terug en ik vind het een heel belangrijk punt op het moment dat je
met iemand in behandeling bent.
Oké, en waarom vindt u dat?
Nou omdat eh, je moet, ik vind dat je moet weten wat het systeem is van de patiënt, wat wordt er van hem
gevraagd, hoe is het thuis, hoe is die weegschaal, hoe lastig zijn die kinderen en hoe moeilijk is die baas? Je
moet weten in welke omgeving een patiënt zich bevindt.
En het medisch dossier, meer de voorgeschiedenis ook van de klachten, in hoeverre komt dat terug bij een
accurate vorm van depressiescreening?
Dat heb ik nog wel regelmatig als ik de patiënt nog niet goed genoeg ken of de geschiedenis nog niet goed
genoeg ken dan bekijk ik dat dossier weer eens, maar dat doe ik vaak na afloop, dan maakt het me nieuwsgierig
en dan vraag ik ook de assistente vaak om het volledige dossier, dus ook wat nog niet in de computer staat, om
dan het dossier nog even te bekijken. En dan mijn collega, die werkt hier al meer dan 30 jaar in de praktijk, die
bevraag ik dan ook nog van goh vertel eens wat meer, vindt het wel belangrijk om het in de historie te kunnen
plaatsen.
En waarom is dat voor u belangrijk?
Nou ik vind het gewoon belangrijk van: wat is er allemaal al geweest, waar heeft de patiënt het goed mee gedaan
en waar heeft de patiënt het minder goed mee gedaan. Misschien is er nooit iets geweest en valt ‘ie nu om,
waarom is dat dan?
Oké, duidelijke reden. En de comorbiditeit daar had u het zelf al even over, in hoeverre komt dat dan terug?
Dat is wel redelijk standaard, wat ik al zei, een depressie heeft kenmerken maar die kenmerken kunnen afkomstig
zijn van heel iets anders, en daar hoort het hele plaatje bij.
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Oké, nog heel even kort over het gebruik van de tijd, heeft u een bepaalde opbouw die u tijdens het consult
aanhoudt?
Nee ik ben niet zo heel goed in tijdsmanagen, ik loop vaak uit. En nee ik heb niet een speciale opbouw, maar in
die zin kan het wel zijn dat ik zeg van goh ik denk dat we meer tijd nodig hebben, het lijkt me verstandig dat we
een nieuwe afspraak maken. En dan plan ik vaak al 20 minuten op voorhand.
Oké, en als u dan tijdsnood heeft hoe gaat u daar dan verder mee om?
Ik loop dan dus uit, en dan probeer ik anders een nieuwe afspraak te maken.
Maakt u gebruik van E-health?
Vanuit de zorggroep maak ik gebruik van XIOS, maar daarmee heb ik nu even een pas op de plaats gemaakt,
vanwege redenen van privacy van de patiënt, dat ben ik nu aan het uitzoeken. We hadden XIOS en daar
maakten onze POH’s gebruik van, maar er is een voorval geweest, wat heeft gemaakt dat ik daar een pas op de
plaats heb gemaakt, en ik wil zeker weten dat de privacy van de patiënt gewaarborgd is, en ik heb nu een
gesprek met de directeur van XIOS en weet ik het wat allemaal, en ik wil dat de zaken duidelijk zijn wie welke
verantwoordelijkheid heeft voordat we verder gaan. Ehm, dus op het moment doen we het niet.
Oké. En wat is XIOS precies?
XIOS is Therapieland, die maken gebruik van Therapieland, daarin wordt de 4DKL uitgezet en afhankelijk
daarvan wordt er een therapieprogramma aan de patiënt aangeboden.
Dus het is een soort online zelftest.
Ja, en dan kun je zelf kijken van is er sprake van overspannenheid of een echte depressie, en dan pak je een
programma wat daar bijhoort.
Want zo’n test stelt dan eigenlijk iets vast, en ik vergelijking met een screening in een consult, is dat dan
accurater of minder accuraat?
Ehm, hij was wel heel voorzichtig, de screening van XIOS was wel vaak dat je denkt van nou er komt hier hele
grote pathalogie uit terwijl dat er eigenlijk niet zo is als je met de patiënt praat. Dus de sensitiviteit is dan heel
hoog.
Oké, en wat denkt u zelf, zo’n zelftest in het algemeen, misschien is deze voorzichtig, maar er zijn waarschijnlijk
ook lijsten die minder voorzichtig zijn..
Nou ik laat patiënten thuis wel eens vaker zelftesten invullen, zo van dit is een depressie, ga thuis is lezen vind je
nou dat je dit zelf ook hebt, en dan komen ze terug en komen ze met dit heb ik dat heb ik en dat heb ik etc. dus
dan kan ik het op die manier terugkoppelen en ik denk dat dat wel zinvol is.
In hoeverre levert het voordelen op voor de patiënt, wat betreft tijdsnood tijdens het consult, het ervaren van een
drempel?
Ja wellicht heeft het invloed op het gemak van de patiënt, ervaren ze een lagere drempel door het thuis te kunnen
doen. Dus dat laat ik de mensen dan thuis doen.
Gebruikte u bij XIOS ook online consults?
Ja, daar kon men een online consult met de psychiater aanvragen.
Oké, dus niet met u als huisarts verder, met een online consult of online vragen stellen?
Nee dat doe ik niet, ik wil de patiënt zien, ik heb het al druk genoeg met de telefoon en correspondentie, dus eh ik
wil eh, huisarts 2 doet dat wel he? Die doet van die e-consults?
Ja huisarts 2 is druk bezig om een soort Skype verbinding te kunnen ontwikkelen.
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Ja die is wat dat betreft een stuk moderner, ik voel me daar niet prettig bij, maar dat doet elke huisarts op zijn
eigen manier.
Welke methode zou het meest accuraat zijn voor depressiescreening?
Voor mij een gesprek in real life, als dokter heb ik het nodig om een patiënt te zien, voor mij dus niet. Oké, ik moet
wel gaan nu.
Oké, we zijn ook zo goed als klaar, kan ik u via de mail misschien nog wat vragen stellen?
Ja dat is prima hoor.
Dan wil ik u heel erg bedanken voor uw deelname!
Geen probleem, ik ben benieuwd naar de resultaten, vooral ook over die wachtkamer, misschien heeft dat mijn
nog wat te bieden.
EINDTIJD: 16.47 uur.
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Bijlage L: Gecategoriseerde tekstfragmenten van interviews
Codestructuur weergegeven boven elk onderdeel, zodat er te zien is onder welk niveau een onderdeel
valt.

Zorgkwaliteitsaspecten
Structuuraspecten
Kennis zorgverlener
Opleiding en achtergrond huisarts
Huisarts 1
Welke opleiding heeft uw gevolgd?
Hoe breed bedoel je dan precies?
Welke huisartsenopleiding, de betreffende universiteit, eventuele anderen opleidingen…
Ah Oké, nou de universitaire opleiding Geneeskunde aan de Radboud Universiteit, en dan de specialisatie
Huisartsengeneeskunde.
Heeft u daarnaast nog andere opleidingen gevolgd.
Nou ik heb zeer recent een opleiding gevolgd, en die heb ik met goed gevolg afgerond. Dat is de kaderopleiding
Ouderengeneeskunde.

De eerste vraag is: welke huisartsenopleiding draagt bij aan een goede, accurate depressiescreening?
Welke huisartsenopleiding, welk onderdeel van de huisartsenopleiding?
Nou eigenlijk meer welke opleiding in het algemeen, u heeft een bepaalde opleiding gevolgd, misschien heeft u
ook wel kennis over andere opleidingen, wat is nou een goede basis en een goede opleiding als huisarts om
depressiescreening accuraat uit te kunnen voeren?
Als huisarts heb je allemaal dezelfde basisopleiding, en je hebt in je basisopleiding een stage psychiatrie, en die
draagt bij. Je hebt gewoon echt dezelfde basis allemaal, je kunt natuurlijk wel tussentijds, voordat je je
specialisatie huisartsengeneeskunde gaat doen dan zou je tijdje kunnen werken als assistent op bijvoorbeeld een
psychiatrie afdeling.
Daarna heb je dan je huisartsenopleiding en in die opleiding heb je zes weken of 12 weken psychiatrie. En dan
kun je als huisarts als je denkt dat je tekortschiet nog een nascholing doen op dat gebied.
Oké, en in hoeverre komt depressie aan bod in de huisartsenopleiding?
Mmm. Goeie vraag, ehm dat zou ik niet zo meer weten.
Weet je nog wel dat je er iets over hebt geleerd? Of heb je meer kennis op basis van ervaring of nascholing?
Nee, ik weet wel zeker dat het aan bod is gekomen in de opleiding. En ik denk, maar dat weet ik niet helemaal
zeker, dat het in de basisopleiding, maar dat verschilt per universiteit dan, dat de Radboud Universiteit in
Nijmegen veel aandacht besteed aan mentale gezondheid. Nijmegen is vooral veel bezig op het gebied van
Psychologie.
Huisarts 2
Welke opleiding heeft u gevolgd?
De huisartsenopleiding aan de universiteit als laatst genoten opleiding.
Waar heeft u dit gestudeerd?
Ik heb geneeskunde gestudeerd in Nijmegen, en de huisartsenopleiding heb ik in Amsterdam gedaan.
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Ik ben militair huisarts geweest, en ehm, mijn huisartsenopleiding is bepaald door defensie.

Allereerst over de opleiding. Welke opleiding draagt bij aan een meest accurate vorm van depressiescreening?
Welke huisartsopleiding? Dus aan welke universiteit?
Ja inderdaad, nou deze vraagt doelt erop: de basisopleiding van iedere huisarts is wel ongeveer hetzelfde, maar
in iedere huisartsenopleiding verschilt de mate van aanbod, bijvoorbeeld in hoeverre er kennis over de mentale
gezondheid wordt behandeld, wat van belang is voor het screenen van een depressie. Misschien ook met uw
militaire achtergrond, heeft u een andere achtergrond als huisarts dan een ander, heeft dat invloed op de
accuraatheid?
Nou ja, bij defensie richten we ons heel veel op psychologische problemen, en dat heeft met name te maken met
traumatische ervaringen enzo, daar zit in de militaire huisartsenopleiding wel een apart deel in, om bepaalde
aandoeningen te herkennen. Ik heb ook gemerkt dat in Nijmegen wat meer de nadruk ligt op psychologie, het
heeft een wat softere, zachtere achtergrond. Nijmegen is heel erg gericht op zelfreflectie, hoe sta je zelf in het
leven en dat je eigen problematiek niet bij een onderzoek van iemand anders in de weg staat, dat is bij een
depressie goed maar ook bij alle andere problemen. En in Amsterdam gaat het, heb ik het idee, toch wat meer
over de harde cijfers.
Oké, zou het dan gezegd kunnen worden dat het in Amsterdam toch ook wat meer gaat over die lijstjes,
screeningsinstrumenten? Meer feitelijk?
Ja nou die lijstjes, ja inderdaad wel meer feitelijk meer over meetbare resultaten, en protocolaire opvolging van de
resultaten.
Ja, Oké dus ook de opvolging van een bepaald protocol?
Maar of dat.. zeg maar.. wat ik heel goed vind in Nijmegen van hoe is die reflectie en hoe sta je er zelf in? Ik denk
dat dat nodig is om een ander te helpen. Dan zie je ook sneller waar je lacunes (onvolledigheid in kennis) zijn en
daar kan je zelfstandig dan iets aan doen.
Oké, en in hoeverre komt mentale gezondheid aan bod in de huisartsopleiding?
Ik denk veel te weinig, ik denk als je er een percentage aan wil koppelen, 10%? Maar ik denk véél te weinig.
Dacht u er toen ook zo over net na de opleiding?
Na ja dan weet je dat natuurlijk nog niet echt, maar het gaat vooral over de medicatie, over de ziektebeelden, en
weinig over het geheel, eigenlijk zijn het randvoorwaarden.
Precies, want ik denk 15 jaar geleden was de wetenschappelijke kennis minder ver dan nu, ook betreft mentale
gezondheid, maar aan de andere kant is er misschien daardoor wel meer een tendens van deze tijd, dat het meer
leeft, mentale ziekten.
Ja klopt, het heeft steeds meer nadruk.
Dus misschien is het nu dan wel meer van belang dan dat het toen was?
Ja inderdaad dat klopt, maar ik weet niet hoe dat nu zit in de opleiding.
Huisarts 3
Welke opleiding heeft u gevolgd?
Ik heb in Nijmegen gestudeerd toen wilde ik, toen ik mijn artsenexamen heb gedaan, na zes en half jaar, toen
wilde ik naar de tropen. Toen heb ik gesolliciteerd voor een stageplaats naar chirurgie, gynaecologie, verloskunde
in meerdere ziekenhuizen maar toen werd ik meteen aangenomen in Hengelo. Daar heb ik anderhalf jaar
chirurgie gynaecologie gedaan.
Ik wilde de huisarts opleiding gaan doen. Toen ben ik Nijmegen de huisartsen opleiding gaan doen. De laatste
eenjarige opleiding gedaan voor huisartsen. Nu is dat drie jaar na het basisarts examen.
Dat scheelt net wel een aantal jaren dan als je dingen tussendoor gedaan hebt.
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De huisartsen opleiding is drie jaren. In het eerste jaar gaat het in het algemeen om diagnostiek, in het derde jaar
gaat het wat meer om begeleiding en management, coaching moet ik zeggen. In de fase van de diagnostiek is er
natuurlijk het door de bomen het bos zijn in het brede spectrum aan klachten die depressieve mensen hebben,
heel belangrijk om in ieder geval de standaard depressie. Een standaard met allerlei voetnoten, je wordt geacht
die standaard te kennen, aantal sets inclusief voetnoten. Daarnaast heb je de PIN, dat is een programma van de
nascholing wat ik dan weleens doe met zo’n eerste jaars is er een middag voor zitten om de depressie te doen.
Dat is puur vragen op de computer beantwoorden, feedback krijgen over die vragen. Volgende casus vragen
beantwoorden, feedback krijgen. Heel praktisch. Met de PIN. Er zitten ook goede samenvatting bij van waar je
aan moet denken. Een heel nuttig instrument tot verdieping.
Oke, duidelijk.
Ik denk dat je het op die manier het beste leert. En dat is nog maar stap 1. En stap 2 is non-stop kritisch zijn en
blijven reflecteren van zit ik op het goede spoor en dat is dus op attitude niveau. Daar zit in de opleiding denk ik
een heel sterk instrument voor hulp. Dat je niet alleen cognitief leert maar ook communicatie en commitment.
En denkt u dat er een verschil in zit bij de opleiding die u in Nijmegen heeft gehad en een andere universiteit?
Ik denk dat er een grote consensus is tussen de verschillende universiteiten. De Nederlandse huisartsen
opleiding is tamelijk goed op elkaar afgestemd. Er zijn allerlei dwarsverbanden tussen universiteiten waarbij ze
overleggen om de huisartsenopleiding breed te doen zijn. Er zijn kleine verschillen. Het maakt niet zo veel uit of je
in Utrecht, Maastricht of Nijmegen zit.
In het algemeen: in hoeverre komt depressiescreening aan bod in een huisartsenopleiding? Of mentale
gezondheid? Denkt u dat dat genoeg is?
Ik denk dat het ruim aan bod komt. Maar er zit ook een conjunctuur iets in. Het is nu denk ik wel wat meer dan
vroeger. Elke opleiding heeft natuurlijk zijn eigen karakteristieken en ik ben er wel tamelijk actief in denk ik.
Huisarts 4
Welke opleiding heeft u gevolgd?
Vwo heb ik gedaan en daarna Geneeskunde gestudeerd in Maastricht. Ik ben ook gepromoveerd, voordat ik de
huisarts opleiding gedaan heb.
En die huisarts opleiding heeft u ook in Maastricht gevolgd?
Ja ik mijn hele studie en promotie onderzoek in Maastricht gedaan.
Welke opleiding draagt er het beste bij aan een accurate depressiescreening?
Dat weet ik niet want ik weet niet hoe een ander dat doet.
Maar u kunt misschien zelf wel zeggen wat er in uw opleiding is voor gekomen, voor in zoverre u dat nog weet.
Ik heb mijn promotieonderzoek gedaan over adhd. En buiten adhd hebben wij een groep kleuters gevolgd in de
tijd en we hebben al de ouders van de kleuters, toen de kleuters inmiddels een paar jaar ouder waren,
kinderpsychiaters interview afgenomen. Waar er niet alleen gekeken werd: zou er sprake zijn van adhd maar ook
depressie …… order of angststoornissen. Dus ik denk dat ik een heel groot deel van mijn kennis over psychische
problematiek, heb ik natuurlijk gehad in het basiscurriculum, in de huisartsenopleiding heb je ook zeker blokken
over de psychische problematiek, maar een groot deel van mijn kennis heb ik ook opgedaan in mijn
promotieonderzoek.
Weet u nog in hoeverre mentale gezondheid aan bod kwam in de huisartsenopleiding?
In Maastricht, weet niet precies hoe dat in andere opleiding is, de hele opleiding is probleemgestuurd onderwijs
geweest. Dat was toen ook al. Waarbij er heel veel van je verwacht wordt bij zelf dingen opzoeken, ook lezingen
gegeven maar heel veel samen komen: hoe denkt de een erover, hoe denkt de ander erover. In het
basiscurriculum is er altijd een heel groot deel van onze, had je ook simulatiepatienten, training van hoe doe je
een consult. Dat is dan ook of een psycholoog en huisarts anderszins beoordeeld en door je hele groep
beoordeelt , dus er is altijd in ons curriculum heel veel aandacht geweest voor consultvoering. Al vanaf het
basiscurriculum. En in de hele huisartsenopleiding werden wij begeleid door twee begeleiders: een huisarts en
een psycholoog. Dus eigenlijk heeft dat stukje psychologie alle bijeenkomsten doorspekt. En dan ging het
natuurlijk niet puur alleen om depressie maar iemand vertelde wat ie op een dag mee had gemaakt en daar werd
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dus puur somatisch op geblikt maar één van de twee begeleiders was een psycholoog die ook vanuit die kant
daar naar keek. Die patient met hoofdpijn zou die niet…
Dus wat dat betreft is er veel aandacht?
Ja dat is niet specifiek een blok maar ik denk dat door het hele curriculum heen vanaf al die eerste vier jaar tot en
met de huisartsenopleiding, is er voortdurend aandacht geweest voor het psychologische stuk.
Opleiding en achtergrond POH-GGZ
Huisarts 1
Oké duidelijk. U vertelde dat u ook een POH-GGZ in dienst heeft, welke opleiding van de POH-GGZ draagt het
beste bij aan het afnemen van een accurate depressiescreening?
Ehm, ik denk dat een POH-GGZ heel veel achtergrond kan hebben om het goed te doen, omdat hij/zij een
verlengde is van de huisarts en niet zo zeer echt een psycholoog. De POH is geen eerstelijnspsycholoog en kan
dus gewoon werken met de lijsten, screeningsinstrumenten en standaarden die wij ook gebruiken. En wij hebben
bijvoorbeeld een maatschappelijk werkster als POH-GGZ in dienst, en die doet dat echt prima. Maar je hebt ook
POH-GGZ’s die bijvoorbeeld psychiatrisch verpleegkundigen zijn geweest of die psycholoog zijn geweest, die
hebben natuurlijk wel een veel bredere achtergrond.
In hoeverre maakt de achtergrond van een POH-GGZ uit?
Ik denk wel dat het uitmaakt wanneer je puur gaat kijken naar lijstjes en scores, als je het keurig volgens de
regels ziet wel. Onze POH-GGZ werkt minder volgens als die screeningslijsten. Meer op basis van haar ervaring
en het gesprek.
Huisarts 2
Snap ik. En welke opleiding heeft uw POH-GGZ gehad?
Hij is psychiatrisch verpleegkundige.
Denkt u dat dit een goede opleiding is voor de POH-GGZ?
Hij heeft heel lang voor GGnet gewerkt, zowel als hulp bij de cognitieve therapie, in de triage, maar ook bij de
bemoeizorg gewerkt, en ik denk dat de bemoeizorg de moeilijkste patiënten zijn. Omdat ze niet willen meewerken
en ik denk dat patiënten niet willen meewerken dat je daar het meest afhankelijk van bent en daar dus ook het
meest afhankelijk bent van je eigen kunnen en je eigen instrumenten, en daar heeft hij alle twee voor gewerkt, en
ik vind hem met name prettig omdat hij gewoon veel ervaring heeft.
Denkt u dat zo’n achtergrond misschien beter is dan een andere, of wat is een vereiste voor een achtergrond van
een POH-GGZ?
Je moet basale kennis hebben van de psychologie maar ik denk met name dat ervaring en ook gewoon
levenservaring dat dat nog meer telt, en zelfkennis.
duidelijk, en hij heeft een brede achtergrond in de psychiatrie. Heeft hij dan ook ervaring met
depressiescreening?
Ja, ja kijk je moet een vragenlijst kunnen afnemen en je moet weten van waardoor worden de vragen beinvloed
en je moet wel enige opleiding hebben natuurlijk je kunt niet zo van het VWO en HAVO beginnen, maar ervaring
draagt daar ook wel aan bij.
Huisarts 3
Dan de opleiding POH-GGZ, als ik het goed begreep is uw vrouw de POH-GGZ hier in de praktijk, wat is de
achtergrond van uw vrouw?
Ze heeft P.A. gedaan, pedagogische academie. En ze heeft een jaartje psychologie gedaan, een jaartje
scheikunde gedaan. PA heeft ze afgemaakt en daarna heeft ze wiskunde de laagste graad gehaald waarop ze
onderwijs mocht geven op de middelbare school en dat heeft ze in Zimbabwe ook gedaan.
En van daaruit heeft ze de PA opleiding gedaan?
Nee, ze heeft ITIP opleiding, instituut voor toegepaste integrale psychologie, als hobby. Die heb ik ook gedaan.
Ze heeft allerlei cursussen gevolgd die ze interessant vond met name meer in het zen-boeddhisme en
levensscholing ook. Heel breed, heel breed. Daarmee heeft ze een bepaald interesse gebied gewekt en vanuit
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die interesse was ze al gekwalificeerd voor de opleiding POH-GGZ. En dat is een centrale opleiding geweest. Dat
is iets van 5 maanden geloof ik. Waar je dus casuïstiek moet doen, beschrijven wat je meemaakt.
Ze heeft dus wel met de cursussen en die hobby een goede achtergrond in de psychologie eigenlijk?
Ja, nou, je moet echt examen doen, werk inleveren, stage adres zoeken met feedback. Ze krijgt veel literatuur te
studeren, ja ik geloof wel dat het een goede opleiding is.
Kan iedereen zo’n opleiding doen? Wat zijn de eisen voor deze opleiding?
Nee, je moet een vooropleiding gehad hebben, volgens mij op hbo niveau in de verpleging of in de psychologie.
Ja want ik wist wel dat er verschillende achtergronden konden zijn. Denkt u dat de achtergrond bijdraagt aan de
hogere kwaliteit van de screening?
Per definitie wel.
En welke achtergrond draagt er dan het beste bij?
Je moet bepaalde diploma’s hebben. Een minimum opleiding is een afgeronde verpleegkunde opleiding of een
afgeronde opleiding ,misschien wel, communicatiewetenschappen.
Maar ook in die achtergronden zitten verschillen?
Hoe dat zit weet ik niet precies. Er zijn mensen die zijn maatschappelijk werker en die hebben al heel veel jaren
ervaring en die moeten dan toegelaten worden tot de POH-GGZ opleiding, en dan moeten ze hier stage lopen
gedurende tien weken terwijl ze al heel veel ervaring hebben. We hebben een stagiair gehad van de POH-GGZ
opleiding, dat was een maatschappelijk werkster die al 15 jaar ervaring had.
Oke, dus ook al hebben ze veel ervaring, toch moeten ze stage lopen.
Ja het is ook meer een praktische niveau opleiding dan een theoretische achtergrond.
Huisarts 4
De opleiding van POHGGZ. Ik weet niet of u weet welke achtergrond uw POHGGZ heeft?
Ik heb er twee. Beiden hebben ze langdurig gewerkt bij GGNET als psychiatrisch verpleegkundigen.
De achtergrond van een POHGGZ kan verschillen, denkt u dat het belangrijk is om zo’n achtergrond te hebben of
een andere achtergrond?
Wat ik heel prettig vind aan mijn praktijkondersteuners is dat ze beide ouder zijn. Ik ken collega’s die
praktijkondersteuners hebben die heel jong zijn en voor een patiënt is het vaak lastig om daar hun hebben en
houden toe te vertrouwen. En het ligt heel erg aan de persoon die je hebt natuurlijk. Ik denk dat iemand die
bijvoorbeeld maatschappelijk werker is, ook prima zou functioneren als POHGGZ. Maar ik denk als je iemand
hebt met een achtergrond als psychiatrisch verpleegkundige dat dat je daar wel wat meer body aan geeft. Er is
natuurlijk steeds meer wat toch onze kant op terugkomt wat je niet alleen maar met een maatschappelijk werker
afkunt. Ik heb ook in praktijken gewerkt waar een maatschappelijk werker functioneerde op een niveau wat ik hier
nu ook zie. Dus het ligt echt aan de persoon die het uitvoert.
Dat ligt dan aan een andere factor dan de achtergrond?
Aan ervaring en de manier waarop je de dingen doet. Maar de persoon die er zit. Wat je zelf meebrengt aan jouw
persoonlijkheid, dat maakt of breekt het. Daar kan geen opleiding overheen.
Nascholing zorgverlener
Nascholing huisartsen
Frequentie nascholing huisartsen
Huisarts 1
Dan nog even over de nascholing van de zorgverlener, we hadden het er net al even over.
Ja, we hebben 40 uur per jaar nascholing en je kunt zelf die onderwerpen kiezen.
Zijn die 40 uur nascholing een goede maat?
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Ik vind het eigenlijk wel genoeg.
Huisarts 2
Ja dat denk ik ook. Oké, en jullie hebben als huisarts 40 uur nascholing per jaar die jullie zelf kunnen invullen?
Ja dat klopt.

Oké, duidelijk. Wat vindt u ervan als er een verplichte nascholing depressie één keer in de zoveel tijd zou komen?
Nou ik ben erg autonoom, daarom ben ik ook solist, ik vind eigenlijk al dat die punten niet verplicht moeten zijn
maar ja. Want ik vind dat je daar zelfdiscipline voor moet hebben, en als je daar geen discipline voor hebt, dan
hoor je geen dokter te zijn.
Huisarts 3
Als goed is hebben jullie als huisarts 40 uur nascholing per jaar, klopt dat? Daarin kunt u zelf kiezen welke
nascholing u doet?
Ja.
Wat vindt u van de hoeveelheid nascholing? Is dat voor een huisarts ook genoeg?
Er zijn altijd mensen die de kantjes er vanaf lopen en er zijn altijd uitslovers, dus dat is heel persoonlijk. Het is een
soort minimum iets dat opgelegd wordt door onze beroepsgroep om je registratie te behouden. Als je huisarts van
buitenaf iets oplegt dan zijn ze in principe allergisch en als het van eigen behoefte voortkomt dan gaat het goed.
Dus voor sommige mensen zijn die 40 uur een bureaucratische verplichting en voor anderen die gaan na een jaar
die lijst invullen, en die kijken dan van, oh, hoeft niet heb het al lang gedaan.
Huisarts 4
Even kijken, we gaan door naar de nascholing, als huisarts moet je eigenlijk 40 uur per jaar aan nascholing doen
voor accreditatiepunten.
Ja dat klopt
Oké, duidelijk. Wat denkt u van de frequentie van de nascholing, 40 uur in het jaar?
Ja, ik heb er veel meer. Je mag meer doen zeker, en ik heb sowieso iedere maand Belind groep, elke maand 2
uur dus 24 uur, ken je dat? Dat is een groep huisartsen die met elkaar bespreekt wat er gebeurt, dat gaat nooit
over de somatische klachten, maar meer over situaties in de huisartsenpraktijk. Bijvoorbeeld: de patiënt is zo
claimend, hoe ga ik daar mee om, of eh, je verschetst dan een casus waarbij je vastloopt of waarbij je het lastig
vindt om het consult goed te laten verlopen. Of met een assistent waarmee je iets hebt of een collega. En dan
heb je dus inderdaad ook, we zitten met 8 huisartsen, naar elkaar toe, gegarandeerd dat dat wat er besproken
wordt ook echt binnen de groep blijft. Met een psycholoog erbij, en dan komen we maandelijks bij elkaar, om de
beurt breng je iets in maar van de casus van de ander leer je zelf ook een hoop.
Zie je dan veel dingen waar je zelf ook tegen aanloopt?
Ja, precies.
Oké. Wat denkt u dan precies van de hoeveelheid, 40 uur per jaar?
Ik denk dat 40 uur prima is. Ik kan me wel voorstellen dat, ik werk zelf min of meer fulltime, maar dat het voor
collega’s die minder werken wel veel is, dan is 40 uur natuurlijk relatief veel. Maar aan de andere kant, nee ik
denk dat het voor iedere huisarts hetzelfde zou moeten zijn. Maar het is relatief wel veel voor huisartsen die
minder werken.
Vrijheid nascholing huisarts
Huisarts 1
Op basis waarvan kies je dan zo’n onderwerp?
Op basis van je eigen interesse denk ik.
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Oké
Als je heel verstandig bent doe je een keer iets wat je niet leuk vind of waar je niet goed in bent, maarja, daar zit
je natuurlijk niet altijd op te wachten.
Denkt u dat het verstandig is dat daar zoveel vrijheid in is, om die onderwerpen te kiezen?
Nou ik ben er wel blij mee, ik vind dat we al zoveel moeten. Ik vind het helemaal prima. Je moet het ook nog eens
een keer naast je werk doen.
Huisarts 2
Oké, duidelijk. Wat vindt u ervan als er een verplichte nascholing depressie één keer in de zoveel tijd zou komen?
Nou ik ben erg autonoom, daarom ben ik ook solist, ik vind eigenlijk al dat die punten niet verplicht moeten zijn
maar ja. Want ik vind dat je daar zelfdiscipline voor moet hebben, en als je daar geen discipline voor hebt, dan
hoor je geen dokter te zijn.
Huisarts 3
Wij zouden eigenlijk nascholing moeten doen over onderwerpen waarover we geen verstand hebben. Wij doen
vaak nascholing, dat is gewoon een feit, over dingen die we al goed kunnen.
Omdat daar je interesse ligt?
Ja. En ze moeten geaccrediteerd zijn. En er zijn huisartsen die hebben daar ook last van, die hebben niet
genoeg punten en die gaan dan naar een of andere website of online scholing nakijken. Als je dat invult heb je
weer een puntje.
Huisarts 4
Ik kan me wel voorstellen dat, ik werk zelf min of meer fulltime, maar dat het voor collega’s die minder werken wel
veel is, dan is 40 uur natuurlijk relatief veel. Maar aan de andere kant, nee ik denk dat het voor iedere huisarts
hetzelfde zou moeten zijn.
Nascholing depressiescreening huisarts
Huisarts 1
Heeft u zelf al een keer een nascholing over depressie bijgewoond?
Ja dat was de nascholing depressie, het ging daar ook over ouderenpsychiatrie en mindfullness.
Wat komt er dan in die screening aan bod?
Screeningen en diagnostieken komen dan ook aan bod, ze richten zich dan vooral op de NHG-standaarden, over
het algemeen sluiten die diagnostieken daar dan wel bij aan en geven ze meestal nog wat extra tips. De vorige
keer kwamen ze met die OLD-lijst, die gebruik ik zelf heel vaak.
Zou er een vaste nascholing voor mentale gezondheid moeten komen?
Ik vind niet dat je iemand kan verplichten, wij doen heel veel gesprekken m.b.t. mentale gezondheid, maar er zijn
ook huisartsen die dat niet hebben en die ook andere dingen veel interessanter vinden. Misschien verwijzen zij
patiënten met mentale klachten dan ook veel sneller door.
Schiet je tekort in kennis als je niet eens in de zoveel tijd een nascholing hebt over mentale gezondheid of
depressie?
Nee vind ik niet.
Wat is dan specifiek het nu van zo’n nascholing?
Om je wat verder te kunnen verdiepen, dat je de patiënt wat meer in eigen hand kan houden. Dat je kunt zeggen
van nou ik voel me als een vis in het water wat betreft depressie of je kunt therapie aanbieden, in die nascholing
zitten ze ook veel op de behandeling. Maar als je denk dat is niet helemaal mijn expertise, kijk iedere huisarts kan
het herkennen, die kan een diagnose stellen, en dan kun je kijken kan ik het zelf behandelen of stuur ik dat door.
En als die basis er is dan is het goed genoeg.
Klopt het dan als ik zeg dat in jouw visie de kennis over de diagnose niet per se beinvloedt wordt door het
bijwonen van een nascholing, maar meer het gevolg, of de patiënt binnen de eerste lijn wordt behandeld of
doorverwezen wordt naar een tweede lijns instelling.

140

Ja.
Oké, duidelijk.
U zei wel dat de nascholing heel leerzaam was, denkt u dat het wel belangrijk is dat je wel ééns in de zoveel tijd
echt een nascholing krijgt over depressie?
Ja dat denk ik zeker.
Huisarts 2
Heeft u wel eens een nascholing gevolgd over depressiescreening?
Ja die heb ik wel eens gevolgd.
Hoe heeft u die ervaren?
Nou wel heel zinvol eigenlijk.
Wat werd daar dan precies behandeld?
Nou eigenlijk wel alle aspecten van depressie en de nadruk lag meer op de stille depressies. En dat vond ik wel
echt weer een eyeopener kijk dat weet je wel eigenlijk ver weg maar ik denk dat je er toch overheen stapt.
Oké, dat zijn weer updates in de wetenschap?
Ja.
Waarvan was die nascholing eigenlijk?
Die nascholing was van de NHG, later is daar een soort van online nascholing van de NHG uitgekomen.
Huisarts 3
Heeft u weleens een nascholing over depressie gehad?
Ja.
Wat heeft u geleerd in deze nascholing?
Niets nieuws.
Kwam alles aan bod?
Ja de meest bekende dingen.
Huisarts 4
Bent u wel eens bij een bepaalde nascholing van depressie geweest.
Ja, zoiezo is pas ons fto over depressie gegaan. Ik heb heel lang accredidact gedaan, Ken je dat? Dat zijn
boekjes die gaan over nascholing en daar stonden dan ook dingen met betrekking tot depressie in. Pas hebben
we nog vanuit de zorggroepen nascholing gehad, ja meer over de problematiek in de GGZ, daar zat ook
depressie bij. Dus ik heb daar wel wat aan gedaan.
En wat vond u dan van deze nascholing?
Ja, goed eigenlijk.
Is het duidelijk, komt er genoeg aan bod, of zijn er nog vragen tijdens achteraf?
Nee, eigenlijk niet, indien nascholing was het duidelijk en voldoende.
Online nascholing
Huisarts 1
Heb je wel eens een online nascholing gevolgd?
Ja.
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Wat zijn uw ervaringen hiermee?
Ik vind het wel handig. Vanaf thuis lekker nascholen. En de nascholingen die ik gedaan heb waren van goede
kwaliteit. Ik heb geen nascholingen gedaan over depressie.
Huisarts 2
Ah Oké! Hoe werkt zo’n online nascholing?
Nou ze sturen je eigenlijk gewoon een mail dat die nascholing bestaat, en dan kun je inloggen, en dan zie je wat
videomateriaal en wat vragen, en die moet je beantwoorden in de zin van goed fout, sommigen vragen zijn
anders. Maar ook dat is veel reflectie, het gaat er meer om hoe je zou je er in de praktijk mee omgaan, je krijgt
teksten en video’s en dan wordt je aan het eind nog een keer gevraagd, nu je dit allemaal weet, hoe zou je er dan
mee omgaan?
Ah op die manier. En is dat onderdeel van die 40 uur?
Ja dat reken je gewoon binnen die 40 uur. Dat telt gewoon mee als accreditatiepunt.
Oké! En wat vindt u van deze methode?
Ik vind het gezelliger als je gewoon naar een nascholing gaat en dan je collega’s ziet, dan hoor je ook hoe je
collega’s het doen enzo. Maar zo’n online methode is wel veel efficiënter. Want je zit gewoon achter de computer
en als je bij elkaar bent dan gaat het gewoon over van alles.
Huisarts 3
En er zijn huisartsen die hebben daar ook last van, die hebben niet genoeg punten en die gaan dan naar een of
andere website of online nascholing nakijken. Als je dat invult heb je weer een puntje.
Wat denkt u bij zo’n online nascholing? Ik hoorde dat bij een andere huisarts ook al.
Die zijn meestal wel goed. En de PIN, die is van de NHG en die zijn goed. En daar krijg je 1 of 2 accreditatie
punten voor. Het gaat mij niet om de punten, ik haal misschien wel 80 punten in het jaar. Alleen als opleider krijg
je punten.
Maar in vergelijking met een online nascholing of een nascholing waar je heen gaat, wat bevalt u goed?
Het is heel persoonlijk. Waar ligt je interesse. Bijvoorbeeld: Wij hebben van werkgroep deskundigheid
bevordering in Arnhem worden elke paar maanden wel een bijeenkomst gehouden in Rijnstate. De internisten
houden een voordracht over een aantal interessante onderwerpen en dat gaat heel interactief met een aantal
huisartsen. Dan krijg je ook interactie, dan bel je elkaar weer op. Het is ook sociaal weer aan elkaar gewend
raken. Zo loop ik morgen een hele dag mee met internisten om waar te nemen omdat ik dat leuk vind.
Zijn er via de computer dingen die je anders leert? Leer je hetzelfde?
Kun je niet zo goed vergelijken. Zijn meer cognitief feitjes.
Zou je die meer leren via de computer dan dat je ergens heen gaat?
Nee ik denk dat als je al 26 jaar huisarts bent dat je het cognitieve niveau wel voorbij bent. Dat meer op
experience based bent en niet zo knowledge based.
Huisarts 4
Heeft u wel eens een online nascholing gevolgd, in algemene zin, dus niet specifiek over depressie?
Niet voor depressie maar wel over andere onderwerpen. Valt me vaak een beetje tegen. Ik vind dat er vaak een
probleem is met de verbinding, dan heb je bijvoorbeeld een live nascholing met iemand in de studio en dan moet
je vragen beantwoorden en dan klopt de connectie weer niet. Dus aan de ene kant vind ik het prettig thuis vanuit
mijn luie stoel, en aan de andere kant ga ik net zo lief naar nascholing toe.
Denkt u dat er een verschil is in de effectiviteit van online en normale nascholingen? Zou je in de een meer leren
dan in de ander?
Ehm, nee. .Ik denk niet dat dat uitmaakt, het is net wie je het verteld. En ik denk dat als je iemand in het echt ziet,
dan kun je ook makkelijker vragen stellen en heb je meer interactie dus ik denk eigenlijk dat je van een
nascholing wanneer je er bent, het meest kan leren.
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Oké, want ik hoorde dat online nascholingen ook kunnen bestaan uit informatiefilmpjes waarna achteraf vragen
worden gesteld over deze filmpjes. Dat kan misschien invloed hebben op de tijd die je er mee kwijt bent door het
gemak, of bijvoorbeeld de concentratie. Hoe denkt u hier over?
Ik word niet afgeleid door die groep ofzo, je bent daar op dat moment dan ook om dat te doen. Ik moet zeggen
dat als ik in mijn thuisomgeving ben met drie rondlopende kinderen die dan al dan niet in bed liggen. En ik heb
een man die zegt het is tijd voor koffie, dus ik kan me eerder focussen als ik ergens ben en ik niet gestoord word.
Dus meer echt bij een werksfeer?
Ja, maar dat zal denk ik persoonlijk zijn.

Nascholing POH-GGZ
Frequentie nascholing POH-GGZ
Huisarts 1
Hebben zij (POH-GGZ) specifiek een nascholing of opleiding gehad over mentale gezondheid?
Weet ik eigenlijk niet. Ze zijn wel aangesloten bij een zorggroep met praktijkondersteuners, en die regelen
centraal dan de nascholingen. Zij zijn dan dus officieel niet in dienst van ons.
Huisarts 2
Heeft uw POH-GGZ ook wel eens een nascholing?
Ja eigenlijk nog meer dan dat ik ze krijg. Die krijgt dat vanuit de zorggroep Arnhem dat organiseren zij dan.
Oké, want daar is uw POH-GGZ dan bij aangesloten?
Ja nou ik ben daar bij aangesloten. Dat is een coöperatie van 200 huisartsen in de regio de Liemers, en zij
organiseren van alles, ook voor de praktijkondersteuner GGZ, de nascholing. Als wij ergens behoefte aan hebben
is dat het logistiek apparaat waarin we dat kunnen neerleggen, want alleen een nascholing voor mijn praktijk is te
klein, maar met z’n allen kunnen we wel wat opzetten.
Huisarts 3
En de POH-GGZ heeft ook een nascholing, zit die ook in de zorggroep. Want de andere huisarts is aangesloten
bij de zorggroep Arnhem en daar zitten jullie ook bij?
Ja, ze doen intervisies. Lokaal in Zevenaar doen ze intervisies en ze hebben ook nog op een ander niveau in
groter verband wat, ze zoeken elkaar op. Wat nou wettelijk allemaal moet dat weet ik niet?
Hoeveel nascholing is er nodig voor een POH-GGZ denkt u? Zit daar een limiet aan?
Nee onbeperkt.
Huisarts 4
En uw POH-GGZ, die heeft ook nascholing eens in de zoveel tijd, weet u misschien een beetje de frequentie
daarvan? Gewoon voor de nascholing in het algemeen, niet per se gericht op depressie.
Nee, ik weet wel ze worden bij ons gedetacheerd vanuit de zorggroep, en die zorggroep biedt ook van allerlei
zorggroepen aan. Ehm, maar hoeveel uren nascholing ze per jaar hebben kan ik je niet zeggen.
Nascholing depressiescreening POH-GGZ
Huisarts 1
Ik weet dat zij wel af en toe nascholingen doet, maar de inhoud daarvan heb ik niet zo in mn hoofd zitten.
Huisarts 2
Weet u of uw POH-GGZ ook een nascholing depressies heeft gevolgd?
Ja dat weet ik zeker, want toen we begonnen met die online zelftesten, die E-health, toen heeft ie ook een
nascholing gevolgd.
Denkt u dat het belangrijk is dat er een nascholing is voor POH-GGZ?
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Ja zeker.
Huisarts 3
Hebben zij ook weleens een depressiescreening nascholing gehad?
Reken maar, reken maar. En ze tippen elkaar in goede e-health programma’s. Mareike heeft van haar collega die
werkt bij huisarts Pilon, en die ken ik van vroeger als maatschappelijk werker, we kennen elkaar allemaal. Heeft
zich geabonneerd op een soort E-health programma. En daar is ze dus erg mee bezig. Als iemand dus een
probleem heeft dan probeer je iemand in een reflectiemodel te krijgen. En dan moet iemand wel huiswerk maken.
Als iemand zijn huiswerk niet maakt dan is ie ook niet gemotiveerd. Die tijd van, in hulpverleners kringen, topdown structuren, dat is misschien voor chirurgen en een beetje meer, maar bij huisartsen zie je steeds meer:
wacht eens het is jouw probleem, ik verwacht ook inzet van de patiënt.
Huisarts 4
En weet u of ze ook nascholing in depressie hebben gehad?
Nou dat neem ik aan.
Nou ja het kan voorkomen in de nascholing en opleiding
Verschil nascholing POH-GGZ en huisarts
Huisarts 1
Ja, de POH heeft meer tijd dus die kan beter gebruik maken van de testen die beschikbaar zijn. Huisartsen zouden de eerste
screening dan voldoende kunnen doen obv de NHG-standaard criteria, het medisch dossier en voorgeschiedenis van patient.
Huisarts 2
Zou de nascholing voor de POH-GGZ anders moeten zijn dan voor een huisarts?
Ehm nou ik denk, mijn voorkeur zou zijn om het tegelijkertijd te doen, want dan krijg ik ook meer inzicht in wat hij
weet en hij krijgt meer inzicht in wat ik weet. Ik denk dat ik iets meer theorie krijg en dat hij ook wat meer weet
over de logistiek, hij moet beter weten hoe E-health werkt dan ik. Maar het kan geen kwaad om daar naar te
luisteren van elkaar.
Huisarts 3
Niet behandeld.
Huisarts 4
Aha Oké! Denkt u dat er een verschil moet zitten in de nascholing depressiescreening voor de POH-GGZ en die
voor de huisarts?
Ik denk het wel, ik denk dat de POH-GGZ wat ruimer in z’n jas zit, die heeft wat meer tijd, en ik denk dat het dan
wel goed is om soms behalve je consult ook toch met lijstjes te werken en dan denk ik dat je niet alleen maar aan
depressiescreening moet doen maar zo’n 4DKL bestrijkt eigenlijk de 4 dimensies van klachten in hetzelfde
gebieden, want soms heb je in kwestie alle kenmerken van depressie, maar is die persoon eigenlijk gewoon heel
angstig.
Dus als ik voor mezelf kijk zit ik niet te wachten op lijstjes, daar is in ons consult geen ruimte voor, maar ik denk
dat de opleiding van POH-GGZ daar meer op zou moeten focussen, daarin zou een verschil kunnen zijn.
Ervaring zorgverlener
Ervaring huisarts
Leeftijd
Huisarts 1
Wat is uw leeftijd?
42.
Huisarts 2
Oké, dan gaan we nu beginnen met het eerste onderdeel, dit zijn persoonlijke vragen.
Wat is u leeftijd?
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Ik ben 46 jaar.
Huisarts 3
Wat is uw leeftijd?
Ik ben 62 jaar.
Huisarts 4
Ik wilde graag wat vragen over uw persoonlijke achtergrond. Wat is uw leeftijd?
44 jaar.

Werkervaring huisarts
Huisarts 1
Hoe lang bent u al huisarts?
Ehm. Ruim 12 jaar.
Huisarts 2
Ah Oké! En hoelang bent u nu a huisarts?
Ik ben ongeveer 14 jaar huisarts.
Huisarts 3
…en toen meteen daarna heb ik de tropencursus gedaan. En het tropeninstituut was drie maanden in
Amsterdam. En voor het uitzenden zijn we anderhalf jaar op wereldreis geweest en toen we terugkwamen zijn we
naar Zimbabwe gegaan. Dat is dan geen studie, dat is werk. Al met al heb ik gestudeerd incl. tropenopleiding heb
ik dus na geneeskunde 1 ¾ jaar…. Was wel werk, een betaalde baan. Als artsen assistent werk je in het
ziekenhuis en dan leer je een heel hoop en dan doe je ervaring op dus voor de tropen opleiding.
En toen had u dus ook al de huisartsenopleiding gedaan?
Nee, toen ben ik in de tropen gaan werken, heb ik 3.5 jaar gewerkt. En toen wilde ik wel terug, ondertussen twee
kinderen. En toen was het idee wat wil je dan doen. ga je dan als algemeen arts of als je tijd gewerkt hebt als
manusje van alles dan kun je de chirurgie opleiding doen. Daar moet je allemaal voor solliciteren.
Hoelang bent u nu huisarts?
Ik ben begonnen met huisarts hier in 1990 en dus nu 26 jaar al.
Huisarts 4
Niet behandeld
Ervaring POH-GGZ
Leeftijd

Huisarts 1:
Wat is de leeftijd van uw POH-GGZ?
Ik schat haar tussen de 50-55 jaar oud.
Huisarts 2:
Wat is de leeftijd van uw POH-GGZ?
Hij is ongeveer 60 jaar oud.
Huisarts 3:
Wat is de leeftijd van uw POH-GGZ?
Zij is 60 jaar oud.
Huisarts 4:
Wat zijn de leeftijden van uw POH-GGZ’s?
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De vrouwelijke POH-GGZ is rond de 42 en de man is ongeveer 60.
Huisarts 1
Nou 2 jaar geleden was dus die verschuiving in de zorg, dat mensen überhaupt een DSM diagnose moeten
hebben voordat ze naar de psycholoog mogen. Dat betekent dat heel veel mensen met dysthyme klachten eerst
bij ons in de praktijk kwamen, en toen zijn we gaan kijken naar het inzetten van een POH-GGZ, dat scheelt
gewoon heel veel tijd voor de patiënten, sindsdien werk ik met een POH-GGZ.
Huisarts 2
Oké, en sinds wanneer heeft u een POH-GGZ in dienst? Want sindsdien heeft u het screenen aan hem
overgelaten?
Eh, ja sinds die wijziging dus dat is sinds twee jaar nu.
Huisarts 3
Huisarts 4
Hadden uw beide POH-GGZ’s ook ervaring met depressiescreeninng?
Ja één van beide zeker, die had met name de stemmingsproblematiek. De andere praktijkondersteuner zat toch
wat meer in de zwaardere psychiatrie. Dus die zag echt mensen met schizofrenie, psychoses en natuurlijk ook
een belangrijk stuk stemming in zat. Maar ik denk met name voor deze man dat het minder zware problematiek is
dan die gewend was.
Is dat dan een obstakel?
Nee dat is interessant. Ze zijn beiden ook wat ouder. Hij vindt het alleen maar leuk maar het is wel anders.
Oké, en hoe lang werkt u al met de praktijkondersteuners samen?
Met de mannelijke POH werk ik sinds 1 januari 2012 samen, en hij is even ziek geweest, en toen is de
vrouwelijke POH-GGZ in de praktijk gekomen sinds, ik denk ruim een half jaar nu. En zij werkt een paar uurtjes,
maar we moeten even kijken of zij kan blijven, qua formatie. Maar op zich is het prettig om een man en een vrouw
te bieden te hebben.
Ik weet niet hoe lang uw POH-GGZ’s al werken in die functie?
Nou die mevrouw werkt hier een jaar maar ze heeft al meer ervaring als POH-GGZ in verschillende andere
praktijken, dus ze heeft al ruime ervaring, ze werkte daarvoor als SPV’er (sociaal psychiatrisch verpleegkundige).
Dus dat is zeker wel aan bod gekomen. Ik heb overigens dezelfde POH-GGZ als huisarts 2, de man waar ik mee
gestart bent.

Omgeving afname
Omgeving wachtkamer
Sfeer
Huisarts 1
Dan komen we bij het puntje omgeving, het gaat er hier om hoe de omgeving de accuraatheid van
depressiescreening kan beïnvloeden. De eerste vraag die daarbij hoort is: welke wachtkameromgeving kan
bijdragen aan een accurate depressiescreening?
Ja, een prettige sfeer, maar ja hoe zeg je dat.
Huisarts 2
Welke wachtkameromgeving draagt bij aan een accurate depressiescreening?
Ik denk in ieder geval dat het prettig moet zijn, rustig maar niet doodstil, rustige kleuren, niet schreeuwerig maar
dat je niet al gespannen binnenkomt.
Huisarts 3
Oké, dan gaan we even over naar de omgeving. Welke wachtkamer omgeving draagt het best bij aan accurate
depressiescreening?
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Ik weet niet zeker of de wachtkamer daar wel zo relevant voor is. We denken allemaal dat het een prettige,
rustige, functionele ruimte moet zijn. De ene persoon is daar veel ontvankelijker voor dan de andere persoon.
Huisarts 4
Oké, dan gaan we naar omgeving. Welke wachtkameromgeving draagt het beste bij aan een goede
depressiescreening?
Ik kan me voorstellen dat als het heel druk is in de wachtkamer of heel warm, dan kan ik me voorstellen dat een
patiënt meer gespannen in die wachtkamer zit dus ik denk dat voor een patiënt of ie depressief is of gespannen of
angstig of wat dan ook, een patiënt die niet lekker in zijn vel zit gedijd over het algemeen ook niet lekker in een
wachtkamer. Maar ja, dat heb je niet altijd voor het zeggen.
Nee dat snap ik, maar als we nou uitgaan naar de optimale situatie, wat zou dan het beste bijdrage aan een
accurate screening?
Geluid
Huisarts 1
Kan dat te maken hebben met meubels, of meer met organisatorische aspecten bijvoorbeeld..
Ehm, een achtergrondmuziekje, misschien niet een te drukke wachtkamer
En waarom zou dit dan helpen?
Een muziekje misschien omdat je heel prikkelbaar bent en met al die geluiden is dat lastig.
Huisarts 2
Welke wachtkameromgeving draagt bij aan een accurate depressiescreening?
Ik denk in ieder geval dat het prettig moet zijn, rustig maar niet doodstil, rustige kleuren, niet schreeuwerig
maar dat je niet al gespannen binnenkomt.
Huisarts 3
Oké, dan gaan we even over naar de omgeving. Welke wachtkamer omgeving draagt het best bij aan accurate
depressiescreening?
Ik weet niet zeker of de wachtkamer daar wel zo relevant voor is. We denken allemaal dat het een prettige,
rustige, functionele ruimte moet zijn. De ene persoon is daar veel ontvankelijker voor dan de andere persoon.
Huisarts 4
Oké, dan gaan we naar omgeving. Welke wachtkameromgeving draagt het beste bij aan een goede
depressiescreening?
Ik kan me voorstellen dat als het heel druk is in de wachtkamer of heel warm, dan kan ik me voorstellen dat een
patiënt meer gespannen in die wachtkamer zit dus ik denk dat voor een patiënt of ie depressief is of gespannen of
angstig of wat dan ook, een patiënt die niet lekker in zijn vel zit gedijd over het algemeen ook niet lekker in een
wachtkamer. Maar ja, dat heb je niet altijd voor het zeggen.
Nee dat snap ik, maar als we nou uitgaan naar de optimale situatie, wat zou dan het beste bijdrage aan een
accurate screening?
Licht en kleur

Huisarts 1
Zachte kleuren, niet te druk.
En waarom zou dat dan helpen?
Als jij heel onrustig bent in je hoofd dat het prettig is dat de muren rustig zijn.
Huisarts 2
Welke wachtkameromgeving draagt bij aan een accurate depressiescreening?
Ik denk in ieder geval dat het prettig moet zijn, rustig maar niet doodstil, rustige kleuren, niet schreeuwerig
maar dat je niet al gespannen binnenkomt.
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Huisarts 3
Niet behandeld.
Huisarts 4
Niet behandeld.
Aanwezigheid posters, folders en/of wachtkamerscherm
Huisarts 1
Niet teveel folders, rustige wachtkamer.
En waarom zou dat dan helpen?
Als jij heel onrustig bent in je hoofd denk ik dat het prettig is dat er niet allemaal nog folders die op je afspringen
Huisarts 2
Welke wachtkameromgeving draagt bij aan een accurate depressiescreening?
Ik denk in ieder geval dat het prettig moet zijn, rustig maar niet doodstil, rustige kleuren, niet schreeuwerig maar
dat je niet al gespannen binnenkomt.
En wat betreft de aanwezigheid van foldertjes, posters, schilderijen?
Ik denk daarin een goede mate, het is goed om van je af te kunnen kijken maar ik ben bijvoorbeeld geen
voorstander van wachtkamerschermen, dat vind ik allemaal te schreeuwerig, maar ik denk wel dat het goed is dat
je iets hebt om naar te kijken. En dan met folders en tijdschriften daar kies je voor om dat te pakken of niet, en als
het je rust geeft dan is dat prima, maar als je zegt dat hoef ik nu niet te weten dan laat je het liggen.
Huisarts 3
Oké, dan gaan we even over naar de omgeving. Welke wachtkamer omgeving draagt het best bij aan accurate
depressiescreening?
Ik weet niet zeker of de wachtkamer daar wel zo relevant voor is. We denken allemaal dat het een prettige,
rustige, functionele ruimte moet zijn. De ene persoon is daar veel ontvankelijker voor dan de andere persoon.
Oké, u heeft het dan hier meer over de variabele zaken? Hebben die dan meer invloed op de patiënt dan de
elementen die u zelf kan aanpakken? Zoals kleur, licht, geluid?
Ja, nou… doen wel iets. Ja wat is dat, wachtkamer gerelateerd. We hebben een wachtkamer scherm, daar staat
heel veel informatie op. Sommige mensen vinden dat misschien prettig en andere mensen willen dat niet zien.
Die kunnen dan eindelijk een keer een dom Donald duckje lezen als ze willen.
Huisarts 4
Mensen moeten de mogelijkheid hebben om zich even terug te trekken, wij hebben bijvoorbeeld wifi in de
wachtkamer, zodat ze dingetjes kunnen doen en opzoeken in de tussentijd, en ook een tijdschrift kunnen lezen in
de tussentijd. Daarnaast hebben wij ook een wachtkamerscherm waarop zijn het journaal kunnen kijken of
informatie kunnen vinden over de praktijk. Op die manier allerlei dingen waarop mensen zich bezig kunnen
houden,
Meubels en inrichting
Huisarts 1
Hmm even specifiek naar een depressie kijken, wat zou iemand met een depressie nou prettig vinden… Ja..
misschien dat je de wachtkamer zo instelt dat je elkaar niet per se hoeft aan te kijken.
En waarom zou dat dan helpen?
Nou ik kan me voorstellen dat als jij somber bent dat het al een hele stap is om überhaupt naar de
huisartsenpraktijk te komen. Dat je het prettig vindt dat je niet zo aangekeken wordt door mensen, dat je geen
behoefte hebt aan ander contact.
Maar je bent ook afhankelijk van het gebouw, wij hebben nou eenmaal een kleine wachtkamer, die indeling van
de stoelen, die staat in een U-vorm, maa rja dat is heel lastig te veranderen. Dan zou je echt de muur open
moeten breken. Maar het is niet ideaal zo’n indeling.
Huisarts 2
En wat betreft de meubels?
Daarin moet je prettig en comfortabel kunnen zitten zonder dat het opvalt. Je moet eigenlijk zitten zonder dat je
denkt dat je zit.
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Huisarts 3
Niet behandeld
Huisarts 4
In hoeverre is de inrichting van de wachtkamer van invloed?
Ja dat ook, er moet voldoende ruimte zijn, mensen moeten niet het idee hebben dat ze bovenop elkaar zitten.

Wat prettig zou kunnen zijn, wat wij niet hebben maar wat huisarts 3 volgens mij wel heeft is een tafel, aan de
zijkant waar mensen ook aan kunnen zitten, eigenlijk willen wij de wachtkamer anders dan dat we hem nu
hebben, en zo’n tafel zou er ook aan kunnen bijdragen dat mensen zich comfortabeler voelen.
Waarom zou dat kunnen bijdragen?
Weet ik niet precies maar ik vind het zelf altijd wel prettig als ik zit te wachten en dat je dan een tafel hebt waar je
je tijdschrift op kan leggen waar je ja, ik weet niet zo goed waarom.
Het is wel zo dat je dan misschien meer aanstuurt op sociaal contact.
Ja ook daarom, het lijkt me heel goed maar ik kan niet helemaal precies zeggen waarom, ik ben wel benieuwd of
jou onderzoek daar wat over brengt of daar adviezen over heeft.
Nou wie weet, dit topic is wel besproken onder verschillende huisartsen en natuurlijk meegenomen in mijn
literatuuronderzoek.
Ik zou het wel leuk vinden om daar wat van te horen! Aangezien we aan het kijken zijn hoe we onze wachtkamer
kunnen veranderen.
Overig
Huisarts 1
Niet behandeld.
Huisarts 2
Wat is dan het belangrijkste element om aandacht aan te geven in de wachtkamer? Wat kan het beste invloed
hebben op de patiënt?
Ik denk het geluidsniveau, het licht en de geur het belangrijkste is.
Huisarts 3
Oké, dan gaan we even over naar de omgeving. Welke wachtkamer omgeving draagt het best bij aan accurate
depressiescreening?
Ik weet niet zeker of de wachtkamer daar wel zo relevant voor is. We denken allemaal dat het een prettige,
rustige, functionele ruimte moet zijn. De ene persoon is daar veel ontvankelijker voor dan de andere persoon.
Stel nou dat iemand daar wel ontvankelijk voor is, welke effecten kan een wachtkamer dan hebben op diegene?
Zowel in de plus als in de min? Ligt eraan wie er nog meer zit, kijk als je (naam van patiënt) kent, als die er zit, hij
is heel bekend in Babberich (nabijgelegen dorp). Iedereen kent hem, en dan wordt het gezellig in de wachtkamer
en dan gaan ze met elkaar praten. Maar aan de andere kant zitten er soms een aantal digitale autisten op hun
computertje..
Ik kan me voorstellen dat iemand met een mentale gezondheid klacht, dat wel van invloed is wat de omgeving
met diegene doet, veel eerder dan dat ie een somatische klacht heeft. Dus wat betreft is het misschien wel wat
meer van toepassing bij een depressie?
Mijn assistent doet bijvoorbeeld via de telefoon een screening en dan laatst ze weten dat iemand over de rooie is
en zij zien dat daar iemand helemaal over de rooie binnenkomt, dan staan ze op en zeggen kom even mee en
dan gaan ze apart zitten. Een kop koffie en vertel. Dan wordt er wel een lijntje gelegd. Ik denk wij allemaal
hechten wel aan personal care maar dat is situatie afhankelijk.

149

Huisarts 4
Oké, dan gaan we naar omgeving. Welke wachtkameromgeving draagt het beste bij aan een goede
depressiescreening?
Ik kan me voorstellen dat als het heel druk is in de wachtkamer of heel warm, dan kan ik me voorstellen dat een
patiënt meer gespannen in die wachtkamer zit dus ik denk dat voor een patiënt of ie depressief is of gespannen of
angstig of wat dan ook, een patiënt die niet lekker in zijn vel zit gedijd over het algemeen ook niet lekker in een
wachtkamer. Maar ja, dat heb je niet altijd voor het zeggen.
Nee dat snap ik, maar als we nou uitgaan naar de optimale situatie, wat zou dan het beste bijdrage aan een
accurate screening?
En stel er wordt verwacht dat de POH-GGZ de screening op dat moment in de spreekkamer gaat afnemen,
misschien heeft de wachtkamer dan wel op de gemoedtoestand van de patiënt. Welke elementen van de
wachtkameromgeving kunnen dan van invloed zijn op de patiënt?
Ehm, temperatuur en drukte.
Omgeving spreekkamer
Sfeer
Huisarts 1
Informele opstelling met de tafel.
Ik denk dat dat wat meer helpt om rust te creëren in hun hoofd waar natuurlijk van alles in omgaat. Ik denk dat het
ergens ook wel meer uitstraalt van ‘ik heb meer tijd voor je’ of iets van vertrouwen, dat weet ik niet hoor maar dat
zou ik me kunnen voorstellen.
Huisarts 2
En de omgeving van de spreekkamer, welke spreekkameromgeving draagt het beste bij aan de screening?
Ik denk wel ongeveer dezelfde elementen (sfeer, geluid, geur, licht, aanwezigheid folders, meubels etc.)
Huisarts 3
Welke spreekkamer omgeving draagt het beste bij aan een accurate depressiescreening?
Nou eh, deze! Je ziet weleens van die workshops over gastvrijheid in huisartsenland, welke spreekkamers een
zooitje zijn en dus ook chaos in communicatie. En net opgeruimde spreekkamer zegt toch iets over degene die
achter het bureau zit.
Huisarts 4
Want dan ook in de spreekkamer, in hoeverre heeft de spreekkamer invloed op de accuraatheid van
depressiescreening?
Ik vind het belangrijk dat de spreekkamer rustig is, we werken hier met verschillende mensen, we hebben wel
eens gehad dat deze vensterbank volstond met ieders boeken en toestanden, maar later hebben we ook gezegd
van die vensterbank moet leeg, we moeten rust in onze spreekkamer creëren. Dus dat vind ik belangrijk in de
spreekkamer, dat er niet allerlei dingen zijn die kunnen afleiden, dat er rust is, je moet het er niet overvol maken.
Geluid
Huisarts 1
Niet behandeld.
Huisarts 2
En de omgeving van de spreekkamer, welke spreekkameromgeving draagt het beste bij aan de screening?
Ik denk wel ongeveer dezelfde elementen (sfeer, geluid, geur, licht, aanwezigheid folders etc.)
Huisarts 3
Niet behandeld.
Huisarts 4
Niet behandeld.
Licht en kleuren

150

Huisarts 1
Oké, en dan de spreekkamer? Welke spreekkamer-omgeving draagt het beste bij aan een accurate
depressiescreening?
Ook een rustige kamer met zachte kleuren.
Wat voor invloed kan een raam hebben op de patiënt.
Ja, licht dat kan inderdaad goed helpen voor rust denk ik.
Ik denk dat dat wat meer helpt om rust te creëren in hun hoofd waar natuurlijk van alles in omgaat. Ik denk dat het
ergens ook wel meer uitstraalt van ‘ik heb meer tijd voor je’ of iets van vertrouwen, dat weet ik niet hoor maar dat
zou ik me kunnen voorstellen.
Ja ik zou zelf toch wel graag nog mijn muur willen verven, want ik heb echt geen rustige kleur muur. Knalblauw,
vind ik wel heel gaaf. Maar het is niet echt rustig. {gelach}
{gelach}
Ik heb nu een nieuw staaltje, het wordt nu groen. Maar wel wat zachter.
Huisarts 2
En de omgeving van de spreekkamer, welke spreekkameromgeving draagt het beste bij aan de screening?
Ik denk wel ongeveer dezelfde elementen (sfeer, geluid, geur, licht, aanwezigheid folders etc.)
Huisarts 3
En de omgeving van de spreekkamer, welke spreekkameromgeving draagt het beste bij aan de screening?
Ja beetje wel. Maar ook de persoonlijke uitstraling: dat je tijd hebt, dat je belangstelling hebt en dat je niet als een
ongeïnteresseerde erbij zit, en hoe je je kleedt, of je nonchalant kijkt. In de huisartsenopleiding is daar zeer veel
over. Er worden ook video-opnames gemaakt, daar doen ze erg veel mee in de opleiding. Feedback vragen: heb
ik dat goed gedaan, heb ik dat goed gedaan. Patiënten communicatie, vraagverheldering. Alles in het spectrum
goed ruimte gegeven tot mededinging. Die eerder zeer bepalend zijn dan of de muur lichtgrijs of wit is.
Huisarts 4
Niet behandeld.
Spoed of telefonische onderbreking
Huisarts 1
En dat je niet continu gestoord wordt door de telefoon of de assistente die binnen komt lopen.
Ik denk dat dat wat meer helpt om rust te creëren in hun hoofd waar natuurlijk van alles in omgaat. Ik denk dat het
ergens ook wel meer uitstraalt van ‘ik heb meer tijd voor je’ of iets van vertrouwen, dat weet ik niet hoor maar dat
zou ik me kunnen voorstellen.

En wat ik ook nog denk, eigenlijk moet je gewoon echt tijd hebben, eigenlijk geen spoed hebben, zodat je volledig
die tijd kunt bieden. Maar dat is alleen in de meest ideale situatie.
Huisarts 2
En de omgeving van de spreekkamer, welke spreekkameromgeving draagt het beste bij aan de screening?
Huisarts 3
Huisarts 4
Niet behandeld.
Meubels en inrichting
Huisarts 1

Oké, en dan de spreekkamer? Welke spreekkamer-omgeving draagt het beste bij aan een accurate
depressiescreening?

Huisarts 2
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En de omgeving van de spreekkamer, welke spreekkameromgeving draagt het beste bij aan de screening?
Ik denk wel ongeveer dezelfde elementen (sfeer, geluid, geur, licht, aanwezigheid folders etc.)
ik zou eigenlijk willen kiezen voor de gelijkheid van de onderzoeker en de patiënt. Bij mijn spreekkamer is dat
eigenlijk niet goed dat ik al heel anders zit dan jij, maar de screening wordt hier ook nooit gehouden, die wordt bij
de POH gehouden. Maar daarin moeten de meubels zo zijn dat het geluid, geur en licht optimaal kan realiseren.
Maar je moet ook comfortabel kunnen zitten en op basis van gelijkheid.
Oké, en u zegt het wordt hier niet gedaan maar bij de POH, is dat in een andere kamer?
Ja dat is inderdaad in een andere ruimte.
En hoe ziet die ruimte er dan uit?
Nou je zit dan op één niveau met de patiënt {rolt naar de andere kant van de tafel met bureaustoel} gewoon op
dezelfde stoelen met dezelfde hoogte en dezelfde lichtinval.
Huisarts 3
Welke spreekkamer omgeving draagt het beste bij aan een accurate depressiescreening?
Nou eh, deze! Je ziet weleens van die workshops over gastvrijheid in huisartsenland, welke spreekkamers een
zooitje zijn en dus ook chaos in communicatie. En net opgeruimde spreekkamer zegt toch iets over degene die
achter het bureau zit.
Zoals iets in de spreekkamer is ingericht bedoelt u?
Ja beetje wel.
Huisarts 4
Want dan ook in de spreekkamer, in hoeverre heeft de spreekkamer invloed op de accuraatheid van
depressiescreening?
Ik vind het belangrijk dat de spreekkamer rustig is, we werken hier met verschillende mensen, we hebben wel
eens gehad dat deze vensterbank volstond met ieders boeken en toestanden, maar later hebben we ook gezegd
van die vensterbank moet leeg, we moeten rust in onze spreekkamer creëren. Dus dat vind ik belangrijk in de
spreekkamer, dat er niet allerlei dingen zijn die kunnen afleiden, dat er rust is, je moet het er niet overvol maken.
En zijn er dan nog dingen specifiek voor depressie? Als je een optimale ruimte zou willen creëren?
Ja ik denk als je een optimale ruimte hebt dan zit je zo tegenover elkaar, dan heb je gewoon een prettige stoel en
misschien zit ik dan ook niet tegenover je maar naast de patiënt. Maar dat is niet binnen de huisartsenpraktijk iets
wat ik zou willen nastreven, maar ik denk in de psychologenpraktijk zit je niet zo tegenover elkaar, dan heb je
vaak een stoel waar je alletwee in zit, zit je laag.
Oké, en de POH-GGZ neemt die de consulten ook af in deze ruimte?
Ja in deze ruimte, dus daar is ook niet de mogelijkheid om anders te doen. En daar hebben we eigenlijk ook nog
nooit over nagedacht, maar nou.. het zou wellicht voor de toekomst iets kunnen zijn.
Budget POH-GGZ
Kennis kostenregeling POH-GGZ
Huisarts 1
Leuk! Oké, we komen nu bij het volgende puntje aan, over het budget. Sinds de stelselwijzingen van 2014 is er
wat veranderd in het budget wat er aan geestelijke gezondheid besteed kan worden door de huisarts. Bent u op
de hoogte van de budgetswijzigingen?
Ja, ik weet dat het budget is vergroot, dat er uitbreiding is op die regeling, de huisarts mag nu geloof ik 1 POHGGZ aannemen per normpraktijk?
e

Ja dat klopt. De huisarts kon in 2015 maximaal 1/3 fte (fulltime-equivalent) oftewel 1/3 van een fulltime functie
POH aannemen in de praktijk, dat ‘budget’ kreeg de huisarts. En sinds 2016 is dat verhoogd naar 1 fulltimefunctie
per normpraktijk.
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Ah zo ja.
Huisarts 2
. Dan gaan we nu over naar het budget. Sinds 2014 zijn er dus een aantal wijzigingen geweest in de GGZ,
patiënten komen nu eerder terecht bij de huisarts met lichte klachten. Toen werden er steeds vaker POH-GGZ’s
ingeschakeld. Bent u op de hoogte van de bekostigingsregelingen van de POH-GGZ?
Ik weet wel wat ik nu meer kan declareren ik weet ook wel wat er veranderd is, ik weet niet de grote cijfers
hoeveel huisartsen er een POH inschakelen en dergelijken.
Nee daar doel ik inderdaad niet op, meer op of u de bekostigingsregeling die bij u van toepassing is weet.
Ja nee dat weet ik allemaal.
Huisarts 3
Dan over het budget. Sinds 2014 zijn er dingen veranderd in de GGZ. Sommige huisartsen vinden dat dat wat
minder invloed op hun heeft, anderen meer. Bent u op de hoogte van de bekostigingsregelingen van de POHGGZ?
Ja een beetje, maar de POH-GGZ toevalllig is ook praktijkmanager, alles wat over financiën gaat weet zij. Ze
weet dus ook heel erg veel over de opzet van de POHGGZ. Je bent wel zorggroep maar dat er individueel ook
veel geldstromen zijn. Wij hebben bijvoorbeeld een geldstroom die heeft huisarts 2 niet. Wij kunnen consultants
aanvragen met psychologen vanuit ons eigen budget. Daar hebben wij iets van 5000 euro per jaar voor, wij als
praktijk. En dan kun je wij aan psycholoog A, psycholoog B zeggen, wil jij een patiënt zien? Stuur de rekening
maar naar ons en dan krijgen wij hem, hebben we een aparte pot voor. Mareike die in de kinderschoenen heeft
gezeten van het hele zorggroep systeem en die heeft er zelfs gewerkt, dus die weet meer van de organisatie dan
ik.
Bij een normpraktijk mag nu één fulltime POH’er in dienst komen. Ik weet niet hoeveel patiënten u hier heeft?
2800 ongeveer.
Ja dat zijn er net iets meer dan een normpraktijk, dat zijn er 2350.
Huisarts 4
Er zijn de afgelopen jaren wat beleidswijzingen geweest waardoor lichte klachten eerder terecht komen in de
eerste lijn. Daarvoor kiezen veel huisartsenpraktijken ervoor om een POH-GGZ in te schakelen, en zijn de
kostenregelingen daarvan de laatste jaren ook telkens veranderd. Bent u op de hoogte van de wijzigingen van de
kostenregelingen van de POH-GGZ?
Ja, daar ben ik precies van op de hoogte.
Geschiktheid kostenregeling POH-GGZ
Huisarts 1
In hoeverre denkt u dat de budgetswijziging zinvol is?
Ik denk dat het mooi is dat er uitbreiding is. Per saldo loop je met een POH precies quitte, je krijgt als huisarts een
bedrag vanuit de zorgverzekeraars en dat komt precies overeen met het bedrag dat je ook betaalt. Je speelt dus
1 op 1, maar het kost je wel tijd omdat je ook dingen moet nabespreken met de assistentie/POH, maar het levert
ook heel veel op. Zij heeft echt de tijd voor de patiënten die wij niet hebben. Dat is gewoon fijn. En voor de patiënt
is het laagdrempelig omdat het gewoon in de eigen praktijk is en het kost patiënten geen eigen risico.
Zou deze regeling nog optimaler kunnen?
Ja {gelach} ze zouden natuurlijk nog wat meer geld mogen geven.
{Gelach}, ja dat is nooit verkeerd he?
Na het is wel echt een beetje idioot eigenlijk, dat we precies quitte spelen. Maaar, ze doet wel héél veel werk voor
de patiënten en dat kan je dan weer niet declareren. Dus ik vind het altijd een beetje een geforceerde, ja
verhouding. Maar goed, ik weet niet of dat interessant is voor je onderzoek.
Huisarts 2
Oké, want per normpraktijk van 2350 patiënten kan er 1 fulltime POH-GGZ in dienst worden genomen, hoeveel
patiënten heeft u in uw praktijk?
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Ik heb 3200 patiënten dus ik heb recht op meer uren dan die mijn POH nu werkt, dus ik kan meer uren
financieren maar ik werk graag met deze man en hij kan niet nog meer dagen/uren erbij. Dus hij werkt iets harder,
zodat ie dan wel bij mij in dienst kan werken.
In hoeverre denkt u dat het een geschikte regeling is, per normpraktijk 1 fulltime praktijkondersteuner?
Ik vind de regeling niet zo gunstig, de regeling is zo de menzis bepaald in feite zijn salaris, dus ik heb daar geen
kosten aan maar toch maak ik wat extra kosten. De ruimte moet beschikbaar zijn, de boodschappen voor de
praktijk zoals koffie enzo, elektriciteit enzovoort. In feite vind ik, nou het is een illusie om te denken dat wij alleen
lichte gevallen hier in de praktijk krijgen, vandaag speelde het ook weer iemand met een zware depressie die
eigenlijk niet op de rit te krijgen is met behulp van gesprekken en medicatie, waarbij we toch geen afspraken
kunnen maken met GGnet en de psychiater gewoon omdat die geen tijd hebben, maar hij blijft ook veel langer bij
mij onder controle dan dat ik zou willen en ook dan dat goed voor hem zou zijn. In die zin beperkt het zich dus
niet tot de lichte gevallen. Het traject erna is gewoon zo gewoon zo geminimaliseerd dat er eigenlijk te weinig tijd
is.
Wat zou de meest geschikte kostenregeling zijn volgens u?
Nou gewoon kunnen declareren op basis van uren, dat je de uren die de POH werkt gewoon direct bekostigd
worden.
Huisarts 3
Wat denkt u daarvan? Één fulltime POH’er is dat genoeg?
Meer dan genoeg. Maar dat komt omdat ik zelf ook heel veel doe.
Ja want als dat niet zo is dan zou er eventueel meer mogelijk moeten zijn?
Onderbreking door telefoon geinterviewde.
Is genoeg. Hoeft niet te veranderen.
Huisarts 4
Mooizo, als het goed is mag er nu per één normpraktijk één POH-GGZ fulltime in dienst zijn. In hoeverre denkt u
dat dit een geschikte regeling is?
Nou er is nu natuurlijk heel veel over te doen he in het nieuws. Ik moet zeggen dat wij er iets overheen zitten, wij
hebben 2700 patiënten dus we zitten iets boven de normpraktijk. En we hebben 12,5 uur POH-GGZ in de praktijk
en daarnaast dus nog eigenlijk de E-health. Want je mag 12,5 uur inzetten in de praktijk en daar moet 3 uur Ehealth van zijn, op dit moment nog. Eh en dat gaat volgend jaar wel veranderen, die E-health gaat er af als
verplichting, dus die mensen kun je gewoon hier in de praktijk hebben. Ik vind het voor mijn praktijk wat ik heb
genoeg, ik hoor de rumoer dat het te weinig is, maar ik denk, onze spreekuren zitten gewoon vol en eigenlijk kan
ik een nieuwe patiënt ergens binnen twee weken ergens plaatsen, dus dat vind ik goed.
Invloed kostenregeling POH-GGZ
Huisarts 1
Nou maar ja, in hoeverre denk je dat het budget van invloed is op het inschakelen van een POH-GGZ in de
huisartsenpraktijk?
Nou ik weet wel van collega’s, die dan zeggen van ja daar begin ik niet aan dat kost me veel teveel tijd, het levert
je niks op, meer van het levert je niks extra’s op. Het kost alleen maar tijd. De artsen die er niet veel mee hebben
die sturen patiënten liever door naar de psycholoog.
Wat denkt u van deze keuze?
Ja, dat vind ik echt een gemiste kans. Ik vind het écht een meerwaarde hebben voor de praktijk.
Huisarts 2
In feite vind ik, nou het is een illusie om te denken dat wij alleen lichte gevallen hier in de praktijk krijgen, vandaag
speelde het ook weer: iemand met een zware depressie die eigenlijk niet op de rit te krijgen is met behulp van
gesprekken en medicatie, waarbij we toch geen afspraken kunnen maken met GGnet en de psychiater gewoon
omdat die geen tijd hebben, maar hij blijft ook veel langer bij mij onder controle dan dat ik zou willen en ook dan
dat goed voor hem zou zijn. In die zin beperkt het zich dus niet tot de lichte gevallen. Het traject erna is gewoon
zo gewoon zo geminimaliseerd dat er eigenlijk te weinig tijd is.
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Zijn dat dan gevolgen van die bezuinigingen?
Ja, ja de tweede lijn is gewoon heel duur. Maar de eerste lijn is wel een lage drempel voor mensen, er zitten heel
veel goede dingen aan, maar daar waar het niet meer kan, daar hoort het toch in de tweede lijn.
Dus daar waar het niet meer behandelt kan worden bedoelt u dan, meer gericht op de behandeling?
Ja, inderdaad de behandeling.
Huisarts 3
Niet behandeld.
Huisarts 4
Oké, in hoeverre heeft het invloed gehad op uw keuze? Jullie zijn in 2012 begonnen met de POH-GGZ, waarom
hebben jullie die keuze gemaakt?
Wij zijn begonnen met 4,5 uur en dat is 9 uur geworden, en nu zelfs al weer 12 uur. Dus we zijn de afgelopen
jaren flink in onze formatie gestegen.
En waarom maakten jullie dan deze keuze?
Nou omdat we met 4,5 uur wisten van nee dit redden we niet, omdat we te krap zaten. En 9 uur was wel goed
opzich, maar we wilden graag een man en een vrouw, en dat is de reden dat er nog iemand bij is gekomen, en
die uren die vullen zich wel weer. Dus ja als je negen uur hebt red je het wel weer en als het er twaalf zijn, dan
vullen die zich ook wel weer.
Oké, dus teveel kun je misschien niet te snel hebben?
Nou niet zo heel snel nee.
Tijd voor consult
Lengte consult
Huisarts 1
U had het net al een beetje over de hoeveelheid tijd. Daarmee komen we bij de volgende categorie, de tijd voor
een consult. Welke lengte van een consult zou bijdragen aan een accuratere vorm van depressiescreening? Wat
is de optimale hoeveelheid tijd daarvoor?
Bij de POH hebben ze officieel 40-45 minuten, per gesprek. En volgens mij moet dat voldoende zijn, want dat heb
je ook bij de psycholoog. Bij ons heb je maximaal 20 minuten, dat is gewoon echt heel weinig. Maar de POH loopt
bij ons bij de screening soms ook wel uit tot een uur, dan heeft ze wat meer tijd nodig. Maar het kan dan zijn dat
ze de volgende keer maar een half uurtje nodig heeft. Op die manier pak je dan wel weer terug.
Huisarts 2
Oké, dan gaan we door naar de categorie tijd. Welke lengte van een consult draagt er volgens u het beste bij aan
een accurate depressiescreening?
Ja huisartsen zelf hebben eigenlijk maar maximaal een dubbel consult, 20 minuten, en dat is gewoon veel te kort
voor een screening. Daarom doe ik het ook niet zelf. Ik denk dat drie kwartier toch wel het absoluut minimum is.

Huisarts 3
Welke lengte van een consult draagt het beste bij aan een accurate depressiescreening?
Drie kwartier.
Dat is wel de tijd van een POH, want een huisarts heeft maar 20 minuten.
Ja.
Huisarts 4
Ehm, dan hadden we het al eventjes over de tijd van een consult, u zei zelf al wij als huisartsen zijn afhankelijk
van tijd. En als het goed is heeft een POH-GGZ 45 minuten voor een patiënt?

155

Ja een POH-GGZ heeft 45 minuten voor een eerste gesprek en in principe een half uur voor de rest van de
gesprekken maar dat mag de POH-GGZ zelf indelen. Dus er zijn wel patiënten waar ik zie dat hij dan een uur
voor plant, maar er zijn er ook een paar waar een half uur is gepland en het met 20 minuten klaar is, het ligt er
heel erg aan, het is maatwerk. Dus je kunt het nooit precies zeggen. Maar standaard is dat ze starten met een
gesprek van 3 kwartier.
Declaratie consulttijd
Huisarts 1
En hoe wordt dat dan gedeclareerd? In twee consulten of in drie?
Nou dat mag dus niet, je mag maar 1 consult per gesprek declareren, maakt niet uit hoe lang je er over doet.
Oké, dat is altijd bij elk gesprek?
Ja, als zij een telefoontje tijdens de screening pleegt met de psychiater, dan kun je dat allemaal niet declareren.
Dat kost jezelf gewoon tijd.
Oké.
Zij is heel zorgvuldig en neemt gewoon de tijd, maarja.
Tijd kost ook wel geld he, in die zin.
Ja helaas wel.
Bij u is dat ook zo, dat u maar één consult kunt declareren?
Bij ons is het zo, een enkel consult is 10 minuten, een dubbel consult is 20 minuten.
Oké, en als het langer wordt dan blijft het twee consulten, verder dan dat gaat het niet?
Nee dat klopt, een enkel consult is 9 euro, en een dubbel consult 18.
Oké, dus eigenlijk heeft u maximaal 20 minuten beschikbaar, anders kost het uzelf geld?
Ja precies.
Huisarts 2
Als u een uur inplande voor deze patiënten, hoe werkte dat dan met declareren?
Ja dat kan je dus niet declareren, dus dan declareer je gewoon 20 minuten, verder gaat het niet. En hoe dat dan
dus gaat: die tijd heb je niet voor alle patiënten, misschien voor de eerste 3 maar nummer vier die stuur je dan
door naar de tweede lijn voor een traject, en dat is dan in feite een hele dure patiënt. Die heeft dan de screening
nog niet gehad maar komt wel terecht in de tweede lijn, in een traject wat misschien helemaal niet bij diegene
past.
Huisarts 3
Niet behandeld
Huisarts 4
Oké, en zij werken dan met andere declaratie voor een consult?
Nee, nee je krijgt een consult van: je kunt een gewoon consult of een dubbel consult declareren, een gewoon
consult is korter dan 20 minuten en een lang consult is langer dan 20 minuten. Als ik 22 minuten doe krijg ik een
bepaald tarief en als ik 60 minuten consult doe krijg ik datzelfde tarief. Dus zij krijgen niet een ander tarief, dat is
sinds dit jaar hetzelfde als de huisarts. En dat was vorig jaar, mocht ie een paar dubbeltjes meer declareren maar
daar zat het hem ook niet in.
Ah Oké, maar ik dacht dat het zo was voor jullie dat een enkel consult 10 minuten is en een dubbel consult 20.
Nee, nou het is dus inderdaad, een enkel consult is van 0 tot 20 minuten en een dubbel consult, want je mag een
dubbel consult rekenening bij meer dan 20 minuten. Soms komt iemand met een exceemplekje en ben ik in 3
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minuten klaar, declareer ik een enkel consult. En soms heb ik een wat langer gesprek van 18 minuten, en dan
declareer ik ook een consult.
Denkt u dat het systeem van declaratie zoals we net bespraken, dat dat geschikt is?
Ehm, dat vind ik een beetje een lastige. Ik denk wel dat de tendens is dat er steeds meer naar de huisarts
teruggaat en ik denk dat de huisarts daar eigenlijk relatief niet heel ruim voor beloond wordt, dus opzich,
verdienen we er wel weer aan, het feit dat we hier extra mankracht hebben zitten, maar het is wel zo, dat de huur
van de kamer of de overlegtijd met mij of dat soort voorwaarden zijn dingen die nergens in verdisconteert zijn, en
daar is het mij ook niet zo om te doen, ik vind het belangrijk dat de patiënt goede zorg krijgt. Maar er zijn wel
mensen die zich wel meer opnemen voor die belangen en daar begrijp ik wel dat dit maar heel matig beloond
wordt eigenlijk. Maargoed.
Want wat zijn dan de gevolgen van deze manier van declareren?
Ik denk dat huisartsen soms vinden dat consulten korter moeten, dat zou zo kunnen zijn. Dat heb ik helemaal
niet, ik heb ook echt veel vertrouwen in mijn POH-GGZ, ik heb ook het idee dat ze hun tijd goed besteden, en als
ze zeggen heb ik tijd voor een uur nodig voor deze patiënt dan zeg ik declareer maar een uur. Hoewel ik dus dan
eigenlijk 3 keer een consult van 20 minuten had kunnen doen, als je het dan puur kosteneffectef bekijkt zou dat
een verleiding kunnen zijn.
Beschikbare tijd
Huisarts 1
Wat denkt u van die beschikbare tijd voor de huisarts? Is dat voldoende?
Ik vind dat ik altijd tijd tekort kom {gelach}, maar ja volgens mij heeft iedereen dat… in een ziekenhuis, in de
verpleging, dat hebben we natuurlijk allemaal he. Denk ik, ja idealiter zou je meer tijd willen hebben, zeker bij
oudere mensen. Het is soms ook wel lastig omdat wij de eerste screening doen iemand komt met somatiek, en
voordat je dan uiteindelijk op die depressie zit, daar gaat best wel wat tijd overheen. En dan is het fijn dat we de
POH hebben, want dan doen we vaak al even de somatiek, en dan laat je diegene terugkomen voor de somatiek
bij ons. En dan kan de POH-GGZ ondertussen al verder denken op het tweede spoor.
Waarvan is de lengte van een consult afhankelijk?
De complexiteit van de vraag van een patiënt, ja.

En wat ik ook nog denk, eigenlijk moet je gewoon echt tijd hebben, eigenlijk geen spoed hebben, zodat je volledig
die tijd kunt bieden. Maar dat is alleen in de meest ideale situatie.
Huisarts 2
Oké, en toen u zelf die screening afnam? Waarvan was de lengte van die screening dan echt afhankelijk?
Ja dat is van een hele hoop factoren afhankelijk, is iemand op zn gemak, snapt hij de vragen, ben ik op mijn
gemak, begrijp ik wat hij zegt, klikt het? Dat soort dingen.

Ja maar dan liet ik mensen vaak aan het einde van de dag komen, en dat is ook niet ideaal want dan ben ik moe
en zijn zij moe, en dan trok ik er een uur voor uit.
En hoe werkte dat dan met declareren?
Ja dat kan je dus niet declareren, dus dan declareer je gewoon 20 minuten, verder gaat het niet. En hoe dat dan
dus gaat: die tijd heb je niet voor alle patiënten, misschien voor de eerste 3 maar nummer vier die stuur je dan
door naar de tweede lijn voor een traject, en dat is dan in feite een hele dure patiënt. Die heeft dan de screening
nog niet gehad maar komt wel terecht in de tweedelijn, in een traject wat misschien helemaal niet bij diegene
past.
Huisarts 3
Als u zelf een screening afneemt, wat zijn dan uw ervaringen als u een consult afneemt, komt u dan tijd tekort? Is
het dan vaak dat er een nieuwe afspraak wordt gemaakt?
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In principe moet er een nieuwe afspraak gemaakt worden. Het is geen moment, het is een proces wat je aangaat.
Er zit een ontwikkeling in en die wil je volgen. Je wil horen als je bijvoorbeeld medicijnen begint hoe dat gaat.
Heel vaak hoeven er helemaal geen medicijnen
Huisarts 4
Duidelijk, ehm oke. Wat zijn uw ervaringen met de beschikbare tijd voor een consult, als er iemand met een
mogelijke depressie binnenloopt?
Je moet niet als iemand op het inloopspreekuur komt en je hebt een volle wachtkamer, dan kun je niet tot een
diagnose depressie komen, dan doe je de patiënt echt tekort. Dan plan ik een nieuwe afspraak.
Klachtenlimiet binnen consulttijd
Huisarts 1
Oké, en stellen jullie nog een limiet aan het aantal klachten die per consult behandeld mogen worden? Hoeveel
klachten per consult behandelen jullie?
Ja in principe is het één klacht per consult, en als je twee klachten hebt krijg je een dubbel consult. En als je er
drie of vier hebt dat moet je een keer terugkomen.
Ja, en dat zeggen jullie dan ook tegen de patiënt als diegene bijvoorbeeld toch nog met meer klachten aan komt
zetten?
Ja je hebt inderdaad ook mensen die met twee dingen komen en dan zeggen ze bij de deur nog van ‘oh ja ik had
ook ineens gister dat ik dacht, nou het hoeft allemaal niet meer zo van mij’, dan kan je niet zeggen kom maar
terug volgende week.
Aha, en wat doet u dan met zo’n situatie?
Ik probeer dan kort even te kijken van kan het wachten, kom dan morgen even terug bij mij, maar stel dat gaat
niet, dan laat ik iemand weer zitten en dan loopt het uit. Een vervolgconsult geldt weer als een nieuw consult,
wordt apart gedeclareerd.
Wat vind u van een limiet aan de klachten?
Ja ik vind dat wel goed, hoe meer klachten je tijdens een consult wil behandelen hoe minder tijd je dan hebt per
klacht, de klacht krijgt dan niet de aandacht die hij verdient.
Huisarts 2
En in hoeverre stellen jullie een limiet aan het aantal klachten die de patiënt mag benoemen?
Ligt er een beetje aan, ik heb een inloopspreekuur, je mag daar alles vertellen wat je wilt, daarbij is geen
tijdslimiet of klachtenlimiet, iedereen weet daar je kan snel aan de beurt zijn maar het kan ook zijn dat je lang
moet wachten, de limiet zit hem erin wat ik kan onthouden, want als dat teveel wordt zeg ik van nou ik moet dat
allemaal noteren en ik ga een nieuwe afspraak met je maken, als je een afspraak bij mij maakt mag je het alleen
hebben over de dingen waarvoor er een afspraak is gemaakt. Want ik vind als je een afspraak maakt mag je
verwachten dat je op tijd aan de beurt komt en dat kan alleen maar als we het zo concreet mogelijk houden.
En om hoeveel klachten er consult?
Eigenlijk om maar één, of twee maar dan heb je een dubbel consult (20 minuten).
En je mag het dus allemaal benoemen maar vaak maken we dan toch een nieuwe afspraak.
En zou dat niet minder moeten zijn? Is één per 10 minuten genoeg of toch 1 per 20 minuten?
Ja dat hangt gewoon heel erg af van de klacht. Iets psychisch of een somatische klacht daar zit een heel verschil
in.
Huisarts 3
In hoeverre stelt u een limiet aan de klachten die een patiënt kan benoemen in een consult?
Wij zouden willen dat de limiet één klacht per consult is. Bij sommige huisartsen lukt dat, bij deze huisarts lukt dat
niet. Het komt weleens voor, dan komt iemand die heeft een jeuk aan zijn neus en die heeft ook een ingegroeide
teen en die heeft ook een knobbeltje in de borst gevoeld. Dan zeggen we: waar zit je het meeste mee? Nou het
knobbeltje in de borst heeft dan toch een hogere prioriteit.
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Wat gebeurt er met die andere klachten?
We behandelen ze goed of we behandelen ze niet.
Op basis waarvan wordt er bepaald of dat wel of niet wordt behandeld?
Als het niet zo’n hogere prioriteit heeft. Dan weet je wat, laten we eerst dit probleem tackelen en als dat in rustig
vaarwater is dan doen we de rest wel.
Vaagt die klacht dan niet weg?
Nee stel iemand zegt ik heb hier een vlekje en ik wil dat je die weg schraapt. Dan zeg ik weet je wat, laten we
eerst jouw stemmingsprobleem te pakken krijgen en als we dan volgende keer gaan verder praten doen we dat
ook eventjes. Puur praktisch. Het is echt heel pragmatisch maar alle klachten moeten aan bod kunnen komen.
Zegt u weleens die klacht heeft prioriteit, ik heb nu geen tijd voor die andere klacht, er moet een andere afspraak
komen voor die andere klachten?
KOMT NOG WAT BIJ!
Huisarts 4
Oké, duidelijk, stellen jullie ook een klachtenlimiet bij een consult?
In een consult met de POH-GGZ of?
Nee ik bedoel eigenlijk gewoon in het algemeen.
Nou eigenlijk niet, maar we hebben wel hier op het wachtkamerscherm in het inloopspreekuur staan dat het is
bedoeld dat je voor één korte klacht komt. Als mensen daar komen dan is het niet de bedoeling als ze met een
heel klachtenlijstje komen. Maar het is ook heel lastig van tevoren te zeggen, soms komen mensen nog met iets
heel kleins en dan is het prima, maar het gaat er bij elk consult om of ik vind of ik de patiënt niet tekort doe door in
een consult alle 18 klachten te bespreken. Dat kan natuurlijk niet dus dat leg ik dan uit aan de patiënt van u doet
zich op deze manier tekort, dit moeten we op een andere manier doen, want op deze manier is dat niet
verstandig.
Omgang tijdsnood
Huisarts 1
Duidelijk, heeft u wel eens tijdsnood tijdens de screening?
Ja..
En hoe handelt u hier dan naar?
Dan loop ik toch een beetje uit.
Geeft u dan de mogelijkheid om een vervolgafspraak te plannen?
Ja.
Huisarts 2
Ervaarde u dan ook tijdstekort?
Ja maar dan liet ik mensen vaak aan het einde van de dag komen, en dat is ook niet ideaal want dan ben ik moe
en zijn zij moe, en dan trok ik er een uur voor uit.

En hoe gaat u om met tijdsnood bij een screening?
Ja ik loop gewoon uit, kijk het enige is dat als ik gebeld word dat er spoed is en ik moet weg, dan is het niet
anders. Dan zeg ik we moeten helaas toch een andere afspraak maken.
Oké, dus u geeft de mogelijkheid om een vervolgafspraak te plannen?
Ja.
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Ik hoor verschillende huisartsen die op een andere manier omgaan met tijdsnood, misschien later nog eens
bellen of op bezoek kunnen gaan. Hoe denkt u daarover?
Als je het hebt over de screening van depressie doe ik dat graag hier, of ja dan laat ik dat graag in de
huisartsenpraktijk over aan de POH. Bij mensen die bij mij kunnen komen ga ik eigenlijk nooit langs, gewoon
omdat dat veel efficiënter is, tenzij ik even thuis wil kijken omdat ik twijfel aan de situatie, hoe het in elkaar zit,
mensen waarin in het verleden is gebleken dat de thuissituatie heel erg meespeelt. Ik bel veel op gewoon om
even te horen hoe het gaat. En ik heb een website waarbij je ook vragen aan mij kunt stellen, E-consulten, dat
kan dus. En ik ben nu bezig met een cameraverbinding, een soort van Skype. Maar dan een beveiligde versie.

Huisarts 3
Als u zelf een screening afneemt, wat zijn dan uw ervaringen als u een consult afneemt, komt u dan tijd tekort?
Zo ja, hoe gaat u hier dan mee om?
In principe moet er een nieuwe afspraak gemaakt worden. Het is geen moment, het is een proces wat je aangaat.
Er zit een ontwikkeling in en die wil je volgen. Je wil horen als je bijvoorbeeld medicijnen begint hoe dat gaat.
Heel vaak hoeven er helemaal geen medicijnen.
Zegt u weleens die klacht heeft prioriteit, ik heb nu geen tijd voor die andere klacht, er moet een andere afspraak
komen voor die andere klachten?
Ik zeg niet gauw ik heb nu geen tijd. Ik zou dat misschien vaker moeten zeggen. Mensen moeten er maar
rekening mee houden dat ik niet zo lang tijd heb. Ik werk liever een hele dag langzaam met een tamelijk langere
klok en je zult wel merken, huisarts 2 is ‘s middags om vier uur helemaal munt en dan moet ie echt naar huis. En
dan heeft ie ontzettend veel werk verzet. Ik werk langzaam en lang, hij werkt verdomd snel en goed. Dat is waar
jij je goed bij voelt. Dat is heel belangrijk. Wij moeten werken waar wij ons goed bij voelen. En als ik zorgzaam
ben voor mijn eigen systeem dan kan ik ook voor een ander zorgen. Ik ga niet zitten haasten als het niet kan.
Maar als iemand een hartinfarct heeft dan ben ik ook binnen vijf minuten weg hier. Daar zullen mensen rekening
mee moeten houden. De gemiddelde Nederlander is natuurlijk vreselijk ongeduldig en is gewend om op zijn
wenken bediend te worden, maar als je in Afrika hebt gewerkt dan maak je je druk om belangrijkere dingen. Daar
is ook dat scherm voor bedoeld, is ook bedoeld om de wind uit het zeil te nemen. Daar staat ook: de wachttijd is
zoveel. Dat hou ik bij, zo kunnen mensen zien als het bijvoorbeeld een half uur, kan ik nog even naar de Albert
Heijn.
Hoe gaat u om met tijdsnood bij een screening, de consult?
Wij plannen vier patiënten per uur en de assistenten plannen meer tijd als de patiënten meer klachten aangeven.
Van huis uit wordt men opgevoed tot 8 patiënten per uur/ 6 patiënten per uur. Ik zie dat niet zitten. Dat is een
zichzelf stroppend systeem. Ik werk relatief langzaam.
Dan loopt u gewoon uit als er langer nodig is?
Soms is het ijzer heel heet en dan moet het gesmeden worden op dat moment en dan let ik niet op de klok. Stel
iemand komt nieuw bij mijn praktijk dan hebben we een kennismakingsgesprek en een van de dingen die ik altijd
zal zeggen is: ik vind mijn werk hartstikke leuk en ik het belangrijk dat we elkaar zeggen waar het op staat. En ik
heb ook nadelen en dat is dat ik niet op de tijd let. Het kan dus zijn dat je even moet wachten als je een afspraak
hebt. Ik vind een half uur wel lang maar het kan gebeuren. En dan zal mijn assistente je even proberen te bellen.
Van iedereen willen we de 06 nummers weten. En dan hebben we een wachtkamer scherm waar op staat hoe
ver ik uitloop ongeveer. En als ik een spoedgeval heb dan kost het ook vaak een half uur.
U zegt ik maak het consult gewoon af maar als er spoed is maak ik een vervolgafspraak?
Ja.
Huisarts 4
Oké, nog heel even kort over het gebruik van de tijd, heeft u een bepaalde opbouw die u tijdens het consult
aanhoudt?
Nee ik ben niet zo heel goed in tijdsmanagen, ik loop vaak uit.
Oké, en als u dan tijdsnood heeft hoe gaat u daar dan verder mee om?
Ik loop dan dus uit, en dan probeer ik anders een nieuwe afspraak te maken.
Relatie zorgverlener-patiënt
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Opbouw relatie
Huisarts 1
Hoe bouw je zo’n relatie dan op?
In een huisartsenpraktijk is dat toch wel wanneer je iemand vaker hebt gezien, voor andere dingetjes, en dat
iemand denkt van ‘oh dat is wel een prettig persoon, daar kan ik ook wel een keer niet-lichamelijke klachten mee
delen’. Dat je dingen meemaakt, dat vind ik ook het leuke van huisarts zijn, die hele familiegeneeskunde, dat je al
een keer bij de geboorte van iemand bent geweest, of een ouder die overleden is, dat bouwt wel een band op.
Huisarts 2
Ja en hoe bouw je zoiets op?
Ik denk door jezelf te zijn en niet te jokken. Want dan ben je altijd hetzelfde, jezelf.
Haha niet te jokken, ik denk dat dat voor iedereen een goeie is. Maar heel duidelijk.
Huisarts 3
De arts patiënt relatie, dat heeft natuurlijk te maken met dat contact dat u al heeft. Hoe bouw je verder zoiets op
naast het vragen hoe het gaat met de patiënt?
Het antwoord kun je het beste zelf geven. Wat is jouw ervaring waar je je goed bij voelt? Dat is in de loop van de
tijd en ik doe met het ene mens dit en met het andere mens dat. Als iemand mij een maand geleden heeft verteld
dat ie ondeugend is geweest met een andere partner, dan gaat een hele andere lijn lopen dan wanneer zijn
moeder vroeg is overleden. Dat vergeet ik allemaal niet, alsof dat vanzelf gaat.
Huisarts 4
En hoe wordt zo’n band opgebouwd?
Ehm, dat bouw je op door de patiënt ruimte en vertrouwen te geven en dat heeft ook te maken met tijd, hoe
langer je in een praktijk werkzaam bent, hoe meer je met patiënten hebt meegemaakt, en dat heeft dus ook met
tijd te maken.
Belang relatie
Huisarts 1
En de arts-patiënt relatie, in hoeverre is een goede arts-patiënt relatie belangrijk voor een depressiescreening?
Is ook heel belangrijk, mensen moeten vaak over een drempel heen om zo’n gesprek aan te gaan. Ik denk als je
er een beetje vroeg bij wil zijn, dat het wel helpt als je een goede relatie hebt. Het helpt denk ik wel mee als je
denkt ‘ik kan het haar wel vertellen’.
Huisarts 2
Ja, begrijpelijk. , en de arts-patiënt relatie in hoeverre is dat belangrijk voor een accurate screening?
Ja dat is super belangrijk, zoals we net al zeiden er moet een lage drempel zijn en ze moeten me zo volledig
mogelijk vertrouwen. Als er geen vertrouwen is dan heeft het weinig waarde.
Huisarts 3
Nou hij heeft helemaal niet gevraagd over dat mijn man overleden was, hoe is het met je? Dat is heel typisch.
Hartstikke belangrijk. Een goed arts patiënt contact is heel belangrijk. Zeker in geestelijke processen stellen
mensen zich kwetsbaar op en daar hebben ze dan heel lang tegenaan gehikt. Als je dan meteen zegt: wat goed
dat je bent gekomen. Dat creëert ruimte. Dat maak ik bijna elke mee.
Dan leg je dat lijntje tussen die klachten en dan vraag je of ze die eerder heeft gehad, klopt dat? Ja dat was toen
ook zegt ze dan en dan vraag je: hoe was je er toen uit gekomen? Over geestelijke dingen. Die hebben
ontzettend goede intrinsieke motivatoren die ze zelf weer zijn vergeten.
Huisarts 4
Oké, dan even kijken, over de arts-patiënt relatie. In hoeverre denkt u dat een goede arts-patientrelatie belangrijk
is voor accurate depressiescreening?
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Ja is verschrikkeljk belangrijk, een patiënt moet zich bij je op je gemak voelen, de dingen waar we het net over
gehad hebben, als die relatie niet goed is kun je helemaal niks, dan kun je nog wel een keelpijn beoordelen maar
dan gaat de patiënt jou echt niet vertellen hoe die zich voelt, dan laat ie niet zien waar het om gaat, en dat is heel
belangrijk.
Invloed relatie op accuraatheid
Huisarts 1
Op welke manier heeft zo’n band dan invloed?
Om het verhaal op tafel te krijgen is het belangrijk om een goede band te hebben, maar als je heel precies naar
dat lijstje kijkt van de symptomen, iedereen kan dat wel vragen, maarja, uiteindelijk zijn dit soort dingen wel
gewoon heel belangrijk volgens mij.
Misschien is het zo dat dat lijstje inderdaad door iedereen gevraagd kan worden, maar op het moment dat het
volgens dat lijstje niet duidelijk is, dat het dan op deze dingen aankomt. Op het rekening houden met de
thuissituatie, met het medisch dossier en de arts-patient-relatie.
Ja precies, dat is dan een doorslaggevende factor. Dat is precies zoals ik het bedoel. Om het echt goed op tafel
te krijgen is die band vooral belangrijk.
Huisarts 2
Niet behandeld
Huisarts 3
Niet behandeld
Huisarts 4
Niet behandeld

Samenwerking zorgverleners
Samenwerking POH-GGZ

Motivatie inschakelen POH-GGZ
Huisarts 1
Dan nog even terug naar wat vragen over de POH-GGZ. U werkt met een POH-GGZ, waarom heeft u hiervoor
gekozen?
Nou 2 jaar geleden was dus die verschuiving in de zorg, dat mensen überhaupt een DSM diagnose moeten
hebben voordat ze naar de psycholoog mogen. Dat betekent dat heel veel mensen met dysthyme klachten eerst
bij ons in de praktijk kwamen, en toen zijn we gaan kijken naar het inzetten van een POH-GGZ, dat scheelt
gewoon heel veel tijd voor de patiënten.
Huisarts 2
Dan nog even terug naar de POH-GGZ, u vertelde dat u een POH-GGZ in dienst heeft genomen, waarom heeft u
hiervoor gekozen?
Omdat ik merkte dat ik te weinig tijd heb om heel veel zaken te ondernemen en hij ook de expertise heeft. Dus
niet alleen bij depressie, maar wat voor mij echt de thrigger was, er zijn gewoon patiënten die weinig ziekteinzichten hebben, of besef, en daar heb je toch enige pressie nodig om daarmee verder te komen, en dat is tegen
mijn natuur. Mijn mening is: ik geef advies, en als iemand 180 graden de andere kant uit wil is dat ook goed, en ik
vind het heel moeilijk om iemand echt min of meer geforceerd naar een therapie toe te praten en met zijn
bemoeizorg heeft hij daar veel meer achtergrond in. Dus dat was voor mij de grootste reden.
Huisarts 3
De structuur POHGGZ is destijds in het leven geroepen om de zorg meer in de eerste lijn te houden, de tweede
lijn werd overbelast met niet zo hele zware pathologie en dat is heel erg duur. De minister heeft wel tamelijk
inzichtelijk gemaakt dat daar een hoop winst te behalen valt. Huisartsen zijn gemotiveerd om dat meer in eigen
beheer te houden, al die versnippering van mensen. Dan zeggen we oke als jullie dat gaan doen en organiseren
dan heb je daar een zak met geld en regel het maar.
Huisarts 4
Niet behandeld.

Wijze van samenwerking met POH-GGZ

Huisarts 1
Oké, dus dan begint de POH-GGZ met het opvangen van de patiënt. Maar hoe werkt dat dan precies?
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Meestal belt de patiënt de assistente, die vraagt dan waarvoor die komt. Dan komen ze in principe eerst bij ons,
de huisartsen. 10 minuten als dat kan maar 20 minuten meestal, en als we dan denken het is somatiek maar het
is ook depressie, dit komt vaak bij ouderen voor, dan komen ze eerst bij ons nog terug en wordt de behandeling
vaak opgepakt bij de POH.
Hebben jullie ook een open spreekuur?
Nee dat hebben wij niet in onze praktijk.
Oké dan was dit het laatste puntje van structuuraspecten. Schieten er u nog dingen te binnen, dingen die er nodig
zijn, structuur die er nodig is, om accurate depressiescreening te kunnen verlenen?
Nou een heel goed punt van de POH-GGZ is ook dat die ook op visite kan gaan bij de patiënt. Een psycholoog
die kan dat niet echt, ze doen dat denk ik zelden.
Is dat {POH-GGZ bezoek aan patiënt) een essentieel iets?
Na het kan ook wel zonder, maar soms kom je bij iemand thuis en dan denk je ‘jeetje oh goh ja’, dan heeft
diegene hele grote verzamelingen of is het eigenlijk maar een rommeltje, die thuissituatie zie je dan soms pas als
je daar bent. Als diegene in de praktijk komt, komt ze dan keurig aan, maar thuis zie je gewoon dat ze alles niet
op orde heeft.
Oh ja ik kan me voorstellen dat dan verhelderend werkt. Jeetje.
Ja, precies.

Oké, en sinds wanneer heeft u een POH-GGZ in dienst? Want sindsdien heeft u het screenen aan hem
overgelaten?
Eh, ja sinds die wijziging dus dat is sinds twee jaar nu.
En daarvoor deed u de screening zelf?
Ja.

Oké, nou dan hebben we ongeveer alle vragen gehad. Schieten er jou nog andere dingen te binnen over de
handelingen van de POH en de huisarts die belangrijk zijn om een accurate depressiescreening te realiseren.
Ehm, nou de samenwerking, daar hebben we het misschien nog niet zozeer over gehad. Het is belangrijk dat je
als huisarts laagdrempelig bereikbaar bent voor de POH en dat je samen de verantwoordelijkheid neemt.
Oké, en hoe werkt dat zich uit in de praktijk?
Je bent laagdrempelig omdat de POH jouw kan bellen, naar binnen kan lopen, en we hebben elke dag in de
middagpauze 20 minuten overleg. Maar ook tijdens het consult, soms denk ik ‘oeh dit is toch best een crisis’ dan
kan zij ook even uit haar kamer erbij komen, en andersom ook.
Huisarts 2
Wordt die screening soms ook door u gedaan?
Nee de screening doet altijd de praktijkondersteuner. Of thuis nu met die E-health.
En u maakt gebruik van een instrument?
Ja nou, in mijn praktijk is het laat maar zeggen zo ik ken de mensen beter dan mijn praktijkondersteuner, dus
kleine verschillen merk ik eerder op, dus als ik denk van nou mogelijk speelt er een depressie of hebben we het
over eenzaamheid of rouw, dan vraag ik mijn praktijkondersteuner om dat te onderzoeken en dat dan ook met
een vragenlijst te onderzoeken. Dus zelf gebruik ik nooit een vragenlijst. Ik doe het eigenlijk op gevoel, en dan
vraag ik de praktijkondersteuner om dat te doen, maar die vragenlijsten hebben we op papier maar ze kunnen dat
tegenwoordig ook via de computer doen hè. Dan krijgen ze gewoon een inlogcode mee en doen ze hem zelf
thuis.
Huisarts 3
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En we hebben één praktijkondersteuner die zich bezighoudt met GGZ , die zit hier minstens één dag in de week
en soms anderhalve dag.
Hoe doet u dat als u merkt dat er gescreend moet worden voor depressie moet worden? Neemt u dat zelf af?
Dan maak ik een nieuwe afspraak, of een nieuwe afspraak of bij de POHGGZ. Dat is iets dat kan de POHGGZ
veel beter dan ik, of die heeft er meer tijd voor en wij overleggen toch met elkaar. En weet je wat als je nou de lijst
invult dan kijk ik in de agenda en dan zal ik kijken of Mareike even contact met je opneemt om een afspraak te
maken.
Op basis waarvan beslist u dat het bij Mareike (POH-GGZ) komt of bij u?
Wat mijn eerste idee is. Kan Mareike dit beter dan ik? Zij is meer een procesbegeleider, ik zit meer in de diagnose
hoek. In het begin moet je altijd een beetje brede overview hebben. Soms kan iemand een hele slome schildklier
hebben en daardoor niet lekker in zijn vel zitten. Dan is het eigenlijk toch een en-en verhaal.
En dan houdt u het liever bij uzelf?
Ja, totdat ik het op scherp heb, totdat ik weet dit kan Mareike goed, of dit kan ik zelf beter.
Huisarts 4
Werkt u hier op de praktijk samen met een praktijkondersteuner POHGGZ?
Ja.
Ik gebruik zelf geen vragenlijsten in mijn consult, dat doet de praktijkondersteuner wel. Die gebruikt de 4dkl
vragenlijst. Ik luister gewoon eerst goed naar het verhaal. Ik wil weten: wat is er aan de hand, waar loopt de
patiënt tegenaan. Ik vraag de symptomen van een depressie uit maar er zit heel veel meer tussen de set
antwoorden en het gevoel wat ik in de consult krijg. Daar zit een stuk houding van de patiënt in, daar zit een stuk
last in . Want er zijn mensen die slapen niet, kunnen prima functioneren en hebben daar geen last van. Ik denk
dat dat het complete plaatje volgens mij is.
En dan heb je het dus over eh, want die screening vindt niet plaats in de wachtkamer, dus ik denk dat je, eh ja
nou wat de praktijkondersteuner vaak doet, die laat de 4DKL die vragenlijst in de thuissituatie invullen, ik denk dat
het belangrijk is dat als een patiënt een vragenlijst invult, dat hij zich comfortabel voelt. Dus eh, dan maakt het op
zich niet zoveel uit, dat ie dat doet op een moment wanneer ie zich fijn voelt en niet gespannen, op een moment
waarin ie dat in alle rust kan doen.
Je moet niet als iemand op het inloopspreekuur komt en je hebt een volle wachtkamer, dan kun je niet tot een
diagnose depressie komen, dan doe je de patiënt echt tekort.
En komt die patiënt dan terug bij u of bij de POH-GGZ?
Nou dat ligt er een beetje aan, als ik gewoon zelf in die 10 of 5 minuten zeker weet, deze patiënt is bij de POH op
de goede plaats, dan kan het zijn dat ik hem meteen doorstuur, maar het kan ook zijn dat ik voor mezelf denk ik
heb meer tijd nodig want misschien is er wel meer geschikt voor specialistische GGZ, dus ik wil voor mezelf heel
helder, ik hoef de diagnose niet rond voor mezelf, maar ik wil voor mezelf wel helder waar moet ik deze patiënt
hebben, moet ik hem doorverwijzen.
Ervaringen samenwerking POH-GGZ
Huisarts 1
Ja, dat vind ik echt een gemiste kans. Ik vind het écht {het hebben van een POH-GGZ} een meerwaarde hebben
voor de praktijk. Ook voor patiënten vind ik dat, met name.
Wat zijn uw ervaringen hiermee? (Net ook al een beetje besproken)
Ja heel goed, we zijn er heel tevreden mee, en de patiënten.
ook.
Huisarts 2
Niet behandeld.
Huisarts 3
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De ervaringen met POHGGZ? Hebben we het al over gehad, hoe ervaart u die samenwerking?
Ja, prima.
Huisarts 4
Niet behandeld.

Invloed accuraatheid screening

Huisarts 1
Heeft dit invloed op een accurate depressiescreening?
Jazeker. De POH-GGZ heeft toch wat meer tijd om te kijken wat voor stoornis het is, ze kan dit toch wat meer
uitdiepen, en als zij merkt dat het echt een depressie is dan kijken we hoe ernstig het is. Of ze stuurt de patiënt
naar mij door voor een medicatiebehandeling, of ze neemt de behandeling zelf af door middel van gesprekken.
Denkt u dat het ook invloed heeft op de correctheid/accuraatheid van de screening?
Waar heeft het invloed op?
Ik denk dat iedere huisarts een goede diagnose kan stellen, daar zijn ze gewoon voor opgeleid. Maar dat geld
meer voor de behandeling, een huisarts zal je toch sneller doorverwijzen want die heeft gewoon de tijd niet. En de
POH-GGZ wel.
Duidelijk!
Huisarts 2
Oké, draagt het dan ook bij aan een accuratere depressiescreening? De inzet van een POH-GGZ in de
huisartsenpraktijk?
Ik denk dat de inzet van de POH-GGZ bijdraagt aan een accuratere screening. Door het meer te doen krijg je
meer ervaring en dan zal je ook minder fouten maken.
Huisarts 3
Niet behandeld.
Huisarts 4
Niet behandeld.
Collaborative care
Gebruik collaborative care
Huisarts 1
Oké. Maakt u daarnaast ook gebruik van collaborative care? Dat is eigenlijk zorg waarbij er samen wordt gewerkt
op verschillende niveaus, bijvoorbeeld in deze situatie dat de psycholoog de screening afneemt en dat de patiënt
bij de huisarts in behandeling wordt genomen?
Ja dat doen wij inderdaad. Maar ook wel als je bijvoorbeeld denkt wat is dit nou, stoornissen lijken toch vaak op
elkaar, dan kun je iemand naar de psychiater ouderengeneeskunde sturen voor een screening en dat kan ook in
het ziekenhuis, je kunt een eenmalige screening doen.
Huisarts 2
Werkt u wel eens samen met de tweede lijn in situaties dat er een screening wordt afgenomen in de tweede lijn
en dat u de patiënt daarna verder in behandeling neemt?
Eigenlijk niet. De screening gebeurt of hier en dan vindt de behandeling plaats in de tweede lijn, of het gebeurt in
de tweede lijn en er is daar dan ook de behandeling. Behalve medicatie-advies, daarbij heb ik wel invloed, dus
dan hebben we hier de screening gedaan en vindt de behandeling plaats in de tweede lijn, en dan bel ik de
psychiater op dit en dit is er aan de hand, wat zou u adviseren qua medicatie.
Huisarts 3
We hebben het de vorige keer ook al gehad over collaborative care. Dat gaat erover wanneer er in de tweede lijn
een diagnose wordt gesteld en hier bijvoorbeeld in behandeling wordt genomen of toch iemand doorsturen.
In onze verwijssysteem, ik weet niet of Huisarts 2 je dat heeft laten zien via het zorgdomein, staat er ook in. Kun
je ook aanklikken diagnose retour eerste lijn, opname, second opinion, dat is een heel mooi verwijssysteem. Dat
verwijssysteem is ook in ontwikkeling waarin jij, stel je voor je verwijst iemand naar de GGZ, GGNet of de
psychiater, dan kun jij dus in zorgdomein goed je vraag formuleren en kun je ook de bemoeienissen van vroeger,
die brieven kopiëren in die brief. Zodat ik als verwijzer goed informeer. En dat gaat ook naar GGNet zo. Mensen
die hebben vaak al een heel traject achter de rug en dan is het belangrijk dat ze al bij psychiater A,B en C zijn
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geweest en dan kunnen ze die brieven van die psychiaters erbij klikken zodat de hulpverlener niet het wiel gaat
uitvinden.
Hoe vindt u dat als een screening daar wordt afgenomen, denkt u dan: ik zou de screening net zo goed zelf
kunnen afnemen? Meer of minder?
Nee daar wordt daar niet de screening afgenomen.
Ja de diagnose gesteld?
Huisarts 4
Niet behandeld.

Ervaringen collaborative care

Huisarts 1
Wat zijn uw ervaringen met collaborative care?
Die ouderenpsychiater is een eerstelijnspsychiater, die zit niet in het ziekenhuis, die heeft korte lijntjes, dat werkt
heel goed. Die kan ik makkelijk bereiken. Mijn ervaring met het ziekenhuis is dat je gewoon echt lang moet
wachten, je bent dan zo vijf/zes weken verder, dat duurt gewoon eigenlijk te lang.
Huisarts 2
Huisarts 3
We hebben het de vorige keer ook al gehad over collaborative care. Dat gaat erover wanneer er in de tweede lijn
een diagnose wordt gesteld en hier bijvoorbeeld in behandeling wordt genomen of toch iemand doorsturen.
In onze verwijssysteem, ik weet niet of Huisarts 2 je dat heeft laten zien via het zorgdomein, staat er ook in. Kun
je ook aanklikken diagnose retour eerste lijn, opname, second opinion, dat is een heel mooi verwijssysteem. Dat
verwijssysteem is ook in ontwikkeling waarin jij, stel je voor je verwijst iemand naar de GGZ, GGNet of de
psychiater, dan kun jij dus in zorgdomein goed je vraag formuleren en kun je ook de bemoeienissen van vroeger,
die brieven kopiëren in die brief. Zodat ik als verwijzer goed informeer. En dat gaat ook naar GGNet zo. Mensen
die hebben vaak al een heel traject achter de rug en dan is het belangrijk dat ze al bij psychiater A,B en C zijn
geweest en dan kunnen ze die brieven van die psychiaters erbij klikken zodat de hulpverlener niet het wiel gaat
uitvinden.
Hoe vindt u dat als een screening daar wordt afgenomen, denkt u dan: ik zou de screening net zo goed zelf
kunnen afnemen? Meer of minder?
Nee daar wordt daar niet de screening afgenomen.
Ja de diagnose gesteld?
Huisarts 4
Niet behandeld.
Bijdrage van collaborative care aan accuraatheid screening
Huisarts 1
Draagt dit bij aan een accurate screening?
Ja ook aan de screening inderdaad, zij nemen die screening dan over. Zij doen dan nog uitgebreide testen en
hun basisachtergrond is veel breder dan de achtergrond die wij hebben.
Huisarts 2
Niet behandeld.
Huisarts 3
Hoe vindt u dat als een screening daar wordt afgenomen, denkt u dan: ik zou de screening net zo goed zelf
kunnen afnemen? Meer of minder?
Nee daar wordt daar niet de screening afgenomen.
Ja de diagnose gesteld?
Ik verwijs alleen maar als ik niet tevreden ben over mijn eigen dingen. En dan ben ik ook heel benieuwd.
Bijvoorbeeld deze meneer die heeft heel erg veel klachten van depressiviteit en ik heb dat geprobeerd, dat
gedaan en dat gedaan. Lukt van geen kanten. Denk met mij mee, is dit een persoonlijkheidstoornis? Een
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persoonlijkheidsstoornis kunnen wij niet veranderen daar moet de maatschappij mee leren leven. We hebben
allemaal wel een tik maar sommige mensen hebben het vreselijk.
Huisarts 4
Niet behandeld.
Structuur eerste en tweedelijnszorg
Depressiescreening in de eerstelijnszorg
Huisarts 1
Oké, dan komen we aan bij het laatste puntje van het onderdeel structuuraspecten. Dit gaat over de structuur van
de eerstelijnszorg en de GGZ. De afgelopen jaren is deze structuur onderhevig geweest aan een aantal
veranderingen. Zoals we al een paar keer hebben genoemd komen lichte psychische klachten nu vaker bij de
huisarts terecht, en wordt er vaker in de eerste lijn op depressie gescreend.
In hoeverre denkt u dat depressiescreening past binnen de eerstelijnszorg (de huisartsenpraktijk)?
Ik vind dat het er volledig in hoort, omdat wij als eerste kúnnen screenen. Mensen komen nu bij ons binnen, als je
dat als huisarts uit handen gaat geven, ja dan mis je gewoon een heleboel.
Huisarts 2
Oké, op die manier! De screening vindt dus eigenlijk altijd bij uw praktijkondersteuner plaats hier op de
huisartsenpraktijk, in de eerstelijnszorg dus. Denkt u dat de screening ook thuishoort in de eerstelijnszorg?
Ik denk dat de screening thuishoort in de eerstelijnszorg, dat heeft te maken met de regiefunctie die ik vind dat ik
moet hebben, en dat kun je niet doen zonder een screenend instrument, dan pas kun je bepalen wat het
behandelplan wordt, en als het behandelplan wordt tweede lijn dan is dat zo, dat kun je pas bepalen op het
moment dat je iemand gescreend hebt.
Huisarts 3
Wat was uw eigen mening daarover?
Ja de organisaties die zijn volop in ontwikkeling en feitelijk klinkt het wel goed om dat in de eerste lijn te houden
want er gaat heel veel iets minder goed in de tweede lijn. Wij als poortwachters van de eerste lijn, wij moeten
zinvol gebruik maken van de tweede lijn. Daarnaast de tweede lijn die heel erg duur is adequaat kunnen maken.
Het is niet anders. Wij moeten op zekere hoogte tegen mensen kunnen zeggen van dat kan ik ook wel, dat is niet
nodig. Maar nou moet je wel geopereerd worden want het gaat niet goed.
Er zit hier ook een stukje care en cure. Wij zijn ook een stuk care en soms al mensen dan een keer aan de
telefoon hebt gehad en je hebt ze aangehoord dan is het ook goed. Heb je alleen maar een luisterend oor gehad.
Dan heb je geen echte oplossing, die is er heel vaak niet eens.
Ja snap ik.
Oh jij snapt het? Heel veel mensen snappen het niet.
Ja ik snap het wel. Mensen kunnen vaak meer oplossen dan ze zelf denken. En als je er al over praat dat kan al
heel veel doen.
Daar sla je wel een interessante spijker op de kop. Dan hoeven we niet meteen in oplossingen te denken of
meteen te labelen. En in de GGZ is dat wat ik denk dat mensen tegenstaat. Mensen weten wel dat ze een
probleem hebben. Dat probleem is wat meer aanwezig op maandag dan op dinsdag en dan is het prettig om er
even met iemand over te sparren.
In hoeverre is daar ruimte voor in de eerste lijn?
Ik vind dat wel leuk ja, bij mij is daar wel wat meer ruimte voor. .
Zijn er nog andere dingen die u te binnen schieten over structuuraspecten? Omgeving? Kennis?
Personeelsinzet?
Ja nou mijn assistenten moeten door de telefoon wel weten wie ze aan de telefoon hebben, vind ik wel belangrijk.
Een soort van ik snap jou. De goede vragen stellen.
Huisarts 4
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Oké duidelijk, dan even over de structuur van de GGZ en de Eerstelijnszorg, dat is door de beleidsveranderingen
gewijzigd, zoals we net al zeiden dat meer psychische klachten terechtkomen bij de eerste lijn. En dus ook
depressiescreening vooral in de eerste lijn nu plaatsvindt, omdat het in eerste instantie gezien wordt als lichte
psychische klacht. Denkt u dat depressiescreening ook in de eerstelijn thuishoort?
Ja.
Waarom denkt u dat?
Nou het is een eh, het is een problematiek wat heel veel voorkomt. Het is iets wat de huisarts veel ziet, waar een
huisarts veel ervaring mee heeft, wat een huisarts prima beoordelen kan.
Depressiescreening in de tweedelijnszorg
Huisarts 1
En in de tweedelijnszorg in hoeverre hoort het daar thuis?
Nou ja je zou die screening natuurlijk ook over kunnen laten aan een psycholoog in de tweede lijn. Dit gebeurde
voorheen inderdaad meer, toen kwamen lichte klachten daar ook terecht. Maar ik vind de beleidsveranderingen
wel goed, er is meer ruimte om een POH-GGZ aan te stellen en die heeft meer tijd voor de patiënt, en in de
eerstelijnszorg is er denk ik meer grip op de mensen die er anders toch net tussendoor glippen. Als iemand
ineens niet meer op controle komt bij de POH dan zie je diegene toch ineens bij ons, en dan kun je zeggen van
‘hee u bent niet meer bij de POH-GGZ geweest’, ‘nee, oja’.
Ah zoo. En in de tweede lijn heb je dat minder?
Dat denk ik wel ja..
Huisarts 2
Ik kan me namelijk voorstellen dat een huisarts aangezien die allerlei soorten klachten en ziekten behandeld,
minder ervaring met depressiescreening zal hebben dan zorgverleners uit de tweede lijn die een specifieker
richting hebben in hun werk. Heeft dat invloed op de accuraatheid van de screening?
Ja dan is de accuraatheid zeker hoger bij meer ervaring, ik kan je verzekeren dat die accuraatheid van die
screening daar dan hoger is dan de screening bij de huisarts. Daarom vind ik een praktijkondersteuner zo goed,
want die doet ook vooral vaak hetzelfde en door die ervaring is hij zo goed. Die is vijf dagen in de week daar mee
bezig.
Huisarts 3
Ook hadden we het al even over de structuur van de GGZ in de eerstelijnszorg, dat er nu meer licht psychische
klachten bij de huisarts terecht komen. U zegt zelf al: depressiescreening past goed in de eerstelijnszorg.
Waarom past dat beter in de eerstelijnszorg dan de tweedelijnszorg?
De ernst van de depressie bepaalt ook de consequenties. Iemand die echt een gevaar is voor zichzelf die hoort
beslist thuis in de acute depressie GGZ. Dat is niet het ziekenhuis maar bij GGNet. Iemand die een ernstige
diagnose heeft die moeilijk te tackelen is, hoort in de tweede lijn thuis. En vaak is dat ook een samenwerking. Er
zijn heel veel mensen die hebben ernstige problemen maar die weten mij ook wel te vinden.
Huisarts 4
Oké, want het was eerder ook meer in de tweede lijn, maar ten gevolge van deze wijziging dus vooral in de eerste
lijn. Past het nog steeds goed in de tweede lijn?
Nou het ligt aan de mate van depressie, en aan de comorbiditeit, dus als iemand depressief is of ook schizofreen
of een andere persoonlijkheidsproblematiek heeft, dan hoort diegene wel in de tweede lijn thuis denk ik. Maar de
gewone depressie, ja, die wordt te duur betaald in de tweede lijn, dus als dat is wat er over blijft dan denk ik dat
dat prima is dat dat terug gaat naar de huisarts.

Procesaspecten
Gedrag zorgverlener
Eigenschappen zorgverlener
Huisarts 1
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Welke eigenschappen denkt u dat er belangrijk zijn voor een zorgverlener bij het uitvoeren van een accurate
depressiescreening?
De huisarts moet er open voor staan, moet er begrip voor uitstralen. Hij moet er actief naar vragen en de tijd
voor nemen.
, misschien kunnen we dit dan even vertalen naar eigenschappen? Begrip uitstralen, dat valt dan meer binnen
betrokkenheid. En er tijd voor nemen is aandachtigheid en tijdsmanagement.
Ja precies. En dan nog iets van eh, compassie ofzo? Je wil gewoon dat het goed gaat met de patiënt. Dat je daar
ook aandacht voor hebt en niet alleen maar voor andere dingen.
Ja want ik kan me voorstellen dat huisartsen met alle drukte, wijzigingen in het stelsel, etc. ook beïnvloed worden
door een hoop andere dingen. En dan zijn misschien patiënten met mentale klachten daar als eerste de dupe
van.
Huisarts 2
De eerste categorie die daar bij hoort is de categorie gedrag van de zorgverlener. De eerste vraag gaat over de
eigenschappen van de zorgverlener: Welke eigenschappen van de zorgverlener dragen bij aan accurate
depressiescreening?
Ik denk dat je goed moet kunnen luisteren en de rust moet hebben. Je moet zelf rust in je hoofd hebben, als je
zelf met een hoop andere dingen bezig bent heb je ook geen aandacht voor de patiënt.
Huisarts 3
Dan proces aspecten, dat gaat meer over het gedrag van de arts, handelingen om een hoge kwaliteit van zorg te
bieden. Wat zijn belangrijke eigenschappen van de zorgverlener om een goede depressiescreening te kunnen
bieden?
Luisteren. Belangstelling van nature hebben.
Huisarts 4
Oké, dan gaan we nog even naar de procesaspecten, dat gaat meer over de handelingen van de arts en het
consult zelf. Ten eerste dan het puntje gedrag zorgverlener, we komen dan eerst uit bij de eigenschappen van de
zorgverlener. Welke eigenschappen zijn belangrijk bij het uitvoeren van een accurate depressiscreening denkt u?
Mmm, rust, een open houding, goed kunnen luisteren, niet te snel oordelen.
Houding zorgverlener
Huisarts 1
Er open voor staan, dat gaat meer over een open houding, open-minded zijn. En er actief naar vragen, dat gaat
meer over een proactieve houding?
Ja.
Oké, en we hadden het al een beetje over de houding, een open pro-actieve houding. Zijn er nog meer dingen
waar de houding van de zorgverlener aan moet voldoen tijdens een depressiescreening?
Ja je moet rust uitstralen en contact maken, een luisterende houding. En wat ik ook nog denk, eigenlijk moet je
gewoon echt tijd hebben, eigenlijk geen spoed hebben, zodat je volledig die tijd kunt bieden. Maar dat is alleen in
de meest ideale situatie.
Huisarts 2
Uit de vorige interviews kwamen er nog wat dingen aan bod wat betreft de houding, een pro-actieve houding
bijvoorbeeld? Wat denkt u daarvan?
Ja pro-actief, ik weet niet of dat helemaal de goede term is ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je
geïnteresseerd bent. Bij pro-actief denk ik toch misschien sneller aan veel vragen stellen, en ik denk dat luisteren
heel belangrijk is. Ik vind het belangrijk om diegene zelf zijn verhaal te laten vertellen.
Ja want dat is wel een interessante, de verhouding tussen vragen stellen en luisteren?
Ik vind luisteren vooral belangrijk, en een pro-actieve houding linkt vooral naar meer vragen stellen, dus ik
denk dat dat niet per se bijdraagt aan de accuraatheid. Als je mensen laat uitpraten komen zij ook met de
dingen die zij belangrijk vinden, en dat is niet altijd gelijk aan de dingen die ik van nature belangrijk vindt. Dat
denk ik.
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Huisarts 3
Ik had het met de andere huisartsen ook over. Twee van drie zeggen luisteren. Die andere zegt dat een
proactieve houding ook belangrijk is. Dan denk ik zelf aan meer vragen. Wat denkt u daarvan? Hoe zou die
balans moeten zijn?
Dat is een hele goeie vraag. In principe zou het zo moeten zijn dat een goede hulpverlener minder praat dan
een patiënt. Het is helaas heel vaak andersom. Bij de vraagverheldering zal je veel verder moeten vragen. Wat
bedoel jij met niet lekker in je vel? En hoeveel invloed heeft dat op jou? Lig je er snachts van wakker? Ga je er
weleens alcohol door drinken omdat je je dan beter ontspant?
Gaat het dan om verdieping of verbreding? Meer over hetzelfde onderwerp of het aantippen van een ander
onderwerp?
Vervolgens geven mensen wel hun klachten al van ik voel me niet lekker en ben daarbij ook heel erg duizelig. En
dan vraag je wat doe je daar dan bij? Val je dan om? Of ga je van je stokje? Of ben je een beetje licht in je
hoofd? Of zou ook kunnen zijn dat je bang bent dat je iets engs gaat krijgen? En zo ben je aan het exploreren.
Dus misschien eerst goed luisteren en wat later meer vragen?
Ja maar vragen die aansluiten bij het vorige.
Huisarts 4
En u noemde net al houding, misschien zit daar een verschil in ten opzichte van de eigenschappen? Zijn er nog
meer dingen wat betreft de houding?
Ehm, nou, ja een luisterende houding, denk ik, een open luisterende houding. Ja. En de patiënt moet zich veilig
voelen, en dat, ja, dat is voor elke patiënt wat anders. Maar je moet je een beetje verplaatsen in het type patiënt
dus als ik iemand tegenover met heb die niet zo slim is dan gebruik ik ook andere woorden dan wanneer ik met
iemand aan het praten ben die hoogopgeleid is, dus je probeert je een beetje te verplaatsen in de lijn waarop
die persoon zit.
Screeningsmethode
Screeningsinstrument
DSM
Huisarts 1
Oké. Dan over het gebruik van screeningsmethode. Gebruikt u een specifiek screeningsinstrument?
We gebruiken die DSM lijst uit de standaard, maar dat is meer een criterium. Bij ouderen gebruiken we die OLD
lijst en de GDS lijst.
Wat zijn uw ervaringen met de DSM?
Ik denk dat die criteria wel voldoen, de juiste criteria staan er in om een correcte screening af te nemen, als je dan
verder gaat vragen kom je nog achter andere dingen, maar als je die dingen hebt dan moeten er toch wel
alarmbellen gaan rinkelen.
Huisarts 2
Oké, dan gaan we naar screeningsmethoden. U vertelde zelf al dat u bepaalde screeningsinstrumenten gebruikt,
welke instrumenten zijn dat?
Dat is de 4DKL, de DSM5 en mijn praktijkondersteuner gebruikt nog een vragenlijst maar die heb ik zelf nog nooit
gebruikt. Ik kan dat nog wel even nakijken voor je.
Wat zijn uw ervaringen met de DSM4/5?
Ik heb dat altijd prettig gevonden, bij GGnet werken ze ook met de DSM 4/5, ik merk dat GGnet ook altijd via de
DSM 4/5 terugantwoordt.
Ah dat lijkt me wel makkelijk als je hetzelfde instrument gebruikt.
Dat klopt, dat werkt heel gemakkelijk.
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Huisarts 3
Niet behandeld.
Huisarts 4
Oké, u zei net zelf al, ik gebruik niet echt lijstjes voor een screening?
Nou nee inderdaad, niet echt zo zodat ik ze erbij pak, maar ik heb wel standaardvragen. En die komen uit de
DSM.
Ah Oké! Hoe vaak pakt u de DSM er dan nog echt bij?
Eigenlijk niet echt.
In het begin misschien wel?
Ja denk ik, waarschijnlijk wel.

4DKL
Huisarts 1
Heb je wel eens gebruik gemaakt van de VierDimensionale KlachtenLijst [4DKL]?
Nee, eigenlijk niet. Heb er geen ervaring mee. Onze POH gaat starten met e-consulten ergens dit jaar. Dan zal
deze lijst wel voorbij komen denk ik.
Huisarts 2
Oké, dan gaan we naar screeningsmethoden. U vertelde zelf al dat u bepaalde screeningsinstrumenten gebruikt,
welke instrumenten zijn dat?
Dat is de 4DKL, de DSM5 en mijn praktijkondersteuner gebruikt nog een vragenlijst maar die heb ik zelf nog nooit
gebruikt. Ik kan dat nog wel even nakijken voor je.
De 4DKL is nu wel het belangrijkste instrument.
Oké, en waarom is dat zo?
De huisartsengroep heeft dat zo bedacht, de coöperatie heeft bedacht: die bedacht we moeten het liefst gewoon
allemaal hetzelfde doen, en daar is die 4DKL gewoon het beste geschikt voor. Ik denk omdat het gewoon een
relatief eenvoudig instrument is.
En wat behandelt dat instrument?
Het behandelt eigenlijk gewoon die vier dimensies.
Hoe gedetailleerd is de 4DKL?
Nou ja want je kan beantwoorden wat je wil, de vragen zijn heel open. En wat ik me dan ook dus niet weet is hoe
accuraat dan die vragenlijsten zijn. Dat weet ik eigenlijk niet, dat is eigenlijk wel slecht.
Huisarts 3
Wat zijn uw ervaringen met deze lijst? Prettig gebruik?
Ik heb er niet zoveel mee. De POHGGZ zit er meer in hoor en psychologen ook wel. Die hebben dat soort lijsten
wel. Wat zij ook meegeven als huiswerk hoor, om meer in het volgende gesprek wat meer te kunnen aangeven.
De POH werkt ook met deze lijst?
Mareike vast wel.
Misschien kan ik daar met haar nog even over hebben.
Huisarts 4
4DKL door POH: Ik gebruik zelf geen vragenlijsten in mijn consult, dat doet de praktijkondersteuner wel. Die
gebruikt de 4dkl vragenlijst.
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Nascholing POH-GGZ: Ik denk dat het dan wel goed is om soms behalve je consult ook toch met lijstjes te
werken en dan denk ik dat je niet alleen maar aan depressiescreening moet doen maar zo’n 4DKL bestrijkt
eigenlijk de 4 dimensies van klachten in hetzelfde gebied, want soms heb je in kwestie alle kenmerken van
depressie, maar is die persoon eigenlijk gewoon heel angstig.
4DKL thuis: Eh ja nou wat de praktijkondersteuner vaak doet, die laat de 4DKL die vragenlijst in de thuissituatie
invullen, ik denk dat het belangrijk is dat als een patiënt een vragenlijst invult, dat hij zich comfortabel voelt.
4DKL in E-health: XIOS is Therapieland, die maken gebruik van Therapieland, daarin wordt de 4DKL uitgezet en
afhankelijk daarvan wordt er een therapieprogramma aan de patiënt aangeboden.

OLD
Huisarts 1
Wat zijn uw ervaringen met de OLD?
Die lijst geeft wat meer richting aan geheugenstoornissen die mee kunnen spelen. Volgens mij zit daar ook iets in
waarbij de partner aangeeft welke dingen opvallen en herhalen, achterdocht. Dan zou ik eigenlijk even moeten
kijken.
Heeft u daar ook goede ervaringen mee?
Ja ik gebruik hem nog niet zo heel lang, sinds die opleiding eigenlijk. Ik zal hem er even bijpakken. Ja je hebt dan
het onderdeel cognitie en dagelijks functioneren/gedrag, dus je kijkt dan wat meer naar of iemand niet op
woorden kan komen en of iemand tijden door elkaar haalt. Dat is zo’n leuke lijst omdat dat ook partners dwingt
om even goed kritisch te kijken wat er dan aan de hand is.
Dus dan neem je niet in je eentje zo’n besluit.
Nee, dan doe ik dat met de partner van de patiënt. We doen het nog niet heel vaak hoor, maar daar gaan we wel
vaker mee werken, het is een hele goede methode.
Huisarts 2
Niet behandeld.
Huisarts 3
Niet behandeld.
Huisarts 4
Niet behandeld.
GDS
Huisarts 1
Oké! En de GDS?
Ja dat is ook zo’n vragenlijst, of je somber bent en of je je vaak schuldig voelt, lijkt erg op die vragen van de DSM.
En wat denkt u daarvan?
Ik vind het wel een prettige houvast, ouderen denken heel vaak van dat hoort wel een beetje bij het leven, dat
somber worden, laat ik maar niet zeuren. En als je dan zo’n lijstje hebt helpt het mij om die vragen toch te stellen.
Oké, en ligt dat aan het hebben van die houvast? Je handelt volgens een ‘officiële’ structuur? Dat de patiënt het
eerder zou ‘toelaten’ dat je dit vraagt? Waarom helpt het jou?
Het helpt mij om die patiënt toch die vragen te stellen, want soms is het moeilijk om bij ouderen te beginnen over
somberheid omdat er dan een heel verhaal komt over kinderen en altijd maar van het hoort bij het leven we gaan
allemaal dood en bla bla bla, maar dan kun je toch zeggen maar ik wil toch nog even deze vraag stellen. En
zeggen van nou u zegt het hoort misschien bij het leven maar u hebt wel heel veel puntjes in deze vragenlijst die
niet goed zijn, er kan wat anders achter zitten.
Oké dus echt meer een houvast.
Ja.
Huisarts 2
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De vorige respondent gebruikte wel eens de GDS, gebruikt u die ook wel eens?
Oh ja.. die gebruiken we ook wel, maar alleen dan echt voor ouderen, maar dat is toch wel heel beperkt, daar
staan ook vragen in van ‘denk je dat iemand georiënteerd is in de tijd, plaats of persoon?’ Ja weet je dat is zo
subjectief {gelach}.
{gelach} En dat gaat dan echt over dementie zo’n vraag, waarschijnlijk.
Ja.
Huisarts 3
Niet behandeld.
Huisarts 4
Niet behandeld.
Gebruik NHG-Standaard
Wijze van gebruik
Huisarts 1
Gebruikt u de NHG Standaard Depressiescreening, ik hoorde dat u hier recent al een nascholing over heeft
gehad. Gebruikt u deze ook tijdens het consult?
Ik pak hem er nu eigenlijk niet zo vaak meer bij, maar eerder wel.
Huisarts 2
Oké, dan hadden we het even over de NHG standaard depressiescreening, bent u daarvan op de hoogte?
Ik weet wel wat het is maar ik ben niet tot zover op de hoogte dat ik je zou kunnen vertellen wat er allemaal in
staat.
In hoeverre gebruikt u deze standaard?
Eigenlijk dus niet.
Huisarts 3
Dat zijn de dingen die u geleerd heeft en ervaren heeft. En dat komt vooral uit die standaard NHG.
Ja dat zijn de kenmerken van depressie maar ook klachten die een beetje lijken op een depressie.
Huisarts 4
Oké, duidelijk. Kent u ook de NHG standaard depressie?
Ja, het is niet dat ik hem echt gebruik, ik weet in ieder geval dat ie er is en hij is dus besproken in een FTO vorig
jaar, ik heb hem toen gelezen maar ik weet niet meer exact hoe en wat.
Leest u de NHG Standaard nog wel eens?
Nee ik lees meestal de NHG Standaard als ie uitkomt, en dan stop ik hem in mijn klapper, en dan is het nog maar
zelden dat je daar echt naar kijkt.

Ervaringen van gebruik
Huisarts 1
Waarom deed u dit eerder wel en nu niet meer?
Ik heb nu het idee dat ik het redelijk herken, het is soms alleen een soort van check. Hij is eigenlijk al weer oud
het, 2011. Er veranderd zo veel, er zal hopelijk wel weer een nieuwe komen binnenkort.
Ja dat is zo, er verandert veel, volgens mij zit er ook geen tijdsframe aan vast, dat het bijvoorbeeld één keer in de
vijf jaar zou moeten zijn.
Ja dat weet ik ook niet.
Huisarts 2
Oké, dan hadden we het even over de NHG standaard depressiescreening, bent u daarvan op de hoogte?
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Ik weet wel wat het is maar ik ben niet tot zover op de hoogte dat ik je zou kunnen vertellen wat er allemaal in
staat.
In hoeverre gebruikt u deze standaard?
Eigenlijk dus niet.
Huisarts 3
U gaf aan dat u op de hoogte bent van de NHG depressie standaard. Gebruikt u die nu nog weleens?
Jawel, soms kijk nog weleens en dat valt onder het onderwijs natuurlijk.
Wat denkt u van die standaard?
Het raamwerk is fantastisch. Zit goed in elkaar. Voor alle protocollen is een raamwerk maar er zijn heel veel
uitzonderingen op te bedenken. Als denktrant denk ik dat de NHG standaarden internationaal bekend zijn.
Huisarts 4
Het zijn wel bepaalde standaarden die ik regelmatig weer terugpak, want dan vraag ik me af wat is dan de
dosering van die medicijnen of wat is mijn eerste keus. Maar met depressie heb ik dat niet.
Waarom heeft u dat met depressie niet denkt u?
Omdat ik het gevoel heb dat ik het beheers. Misschien moet ik hem er wel vaker bijpakken hoor, dat ik mezelf
overschat, maar dat doe ik niet echt, ik pak hem er niet bij.
Screeningscriteria
Thuissituatie
Huisarts 1
Allereerst met betrekking tot de thuissituatie. In hoeverre houdt u rekening met de thuissituatie van de patiënt bij
een depressiescreening?
Dat is heel belangrijk! Niet zo zeer in de screening, maar meer in de behandeling. Je wil wel weten of iemand een
goede thuisbasis heeft, of hij opgevangen wordt of het een veilige situatie is, of er een beetje structuur is, of er
alcoholisme of drugsgebruik is.
Ah ja, zoals ik het nu begrijp heeft die thuissituatie dan invloed ook op de gewoonten van de patiënt. Een
achtergrond met drugs of alcoholgebruik bijvoorbeeld zoals u noemt. Heeft zo’n achtergrond dan invloed op het
ziektebeeld, als je bijvoorbeeld kijkt naar een depressie?
Volgens mij wel, volgens mij werkt het zo ook wel als je dat leest bij de standaarden, dat zijn verhoogde
risicofactoren. Als de ouders alcoholisten zijn is een stemmingsstoornis goed mogelijk, dan heb je familiaire
belasting.
In hoeverre kan dit dan bijdragen aan een accuratere depressiescreening?
Ik denk dat het belangrijk is dat je het vraagt bij je intake. Hoe is je thuissituatie, dat je dat uitvraagt, omdat er een
connectie kan zijn met omgevingsfactoren en familie en het ziektebeeld.
Wel de thuissituatie, voorgeschiedenis, gewoon de anamnese, en die dingen waar we het over hebben gehad. En
natuurlijk de standaard symptomen, de dingen uit de DSM.
Huisarts 2
Oké duidelijk, dan over het contact tussen de zorgverlener en de patiënt. In hoeverre houdt u rekening met de
thuissituatie van de patiënt tijdens een accurate depressiescreening?
Nou de screening wordt gedaan met de patiënt en die wordt dan gedaan op het moment dat het de patiënt het
beste uitkomt, maar wel in kantoortijd.
Oké, maar misschien ook meer de achtergrond van de patiënt, de gezinssituatie en cultuur de sociale omgeving,
dat soort dingen?
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Ik denk dat daar automatisch rekening mee wordt gehouden door de patiënt. Daar hou je wel rekening mee, maar
op wat voor manier hou je daar rekening mee, dat is lastiger, bij het afnemen van een vragenlijst is daar weinig
ruimte voor, dan wordt er gewoon een interview gehouden, maar wel als ik die mensen zie in het eerste consult
en ze voelen zich niet lekker, dan heb ik het er ook over of het er mee te maken heeft, die achtergrond, hoe de
ouders zijn of waren en of ze drinken/drugs gebruiken etcetera.
Is het essentieel om deze criteria altijd te bevragen of is dat afhankelijk van de situatie?
Ik denk dat het essentieel is om wel te weten, daar waar je het niet weet moet je het vragen.
Huisarts 3
Dan over het contact tussen de zorgverlener en de patiënt. Als je contact hebt met de patiënt weet u
waarschijnlijk ook wat af van de thuissituatie van de patiënt. In hoeverre houdt u dan rekening met de thuissituatie
van de patiënt als u een screening doet?
Dan vraag van hoe was de vakantie. Ik weet nog dat je naar Mallorca ging, hoe was het?
Dat is belangrijk?
Ja, ja. Ik weet alles.
Dat wordt altijd gevraagd?
Nou dat is situatie afhankelijk. Als jij hier komt met een pukkeltje op je neus, dan kan ik de ene keer vragen of je
vader nog fietst.
Maar ik kan me voorstellen dat bij mentale gezondheid het best wel belangrijk is.
Je moet een goede bodem hebben, heel belangrijk. Bij mij gaat dat meestal wel automatisch. Ik heb wel als
iemand komt en die zegt ik ga volgende week op vakantie. Dan vraag ik: goh waar ga je naar toe?
Ja dat vinden mensen ook leuk.
Dat is wel interessant wat je nu zegt. Mijn schoonvader overlijdt in Nijmegen en twee maanden later komt mijn
schoonmoeder bij de huisarts omdat ze last heeft van de knie. En die man gaat de knie onderzoeken en zij komt
thuis en zegt: ik vond het echt waardeloos. Ik zeg: hoezo dan? Nou hij heeft helemaal niet gevraagd over dat mijn
man overleden was, hoe is het met je? Dat is heel typisch. Hartstikke belangrijk.
Huisarts 4
Het gaat dan nu alleen nog even over de criteria tijdens de screening. Bijvoorbeeld het criterium thuissituatie. In
hoeverre wordt er rekening gehouden met de thuissituatie bij een accurate depressiescreening?
Ehm, dat komt misschien in mijn consult altijd terug, in vel gevallen weet ik het ook omdat het mijn patiënt is, ehm
maar dat komt in het consult van de POH zeker terug en ik vind het een heel belangrijk punt op het moment dat je
met iemand in behandeling bent.
Oké, en waarom vindt u dat?
Nou omdat eh, je moet, ik vind dat je moet weten wat het systeem is van de patiënt, wat wordt er van hem
gevraagd, hoe is het thuis, hoe is die weegschaal, hoe lastig zijn die kinderen en hoe moeilijk is die baas? Je
moet weten in welke omgeving een patiënt zich bevindt.
Medisch dossier
Huisarts 1
In hoeverre houdt u rekening met het medisch dossier van de patiënt bij een depressiescreening?
Dat nemen we ook mee, maar als huisarts moet je ook zeker kijken naar comorbiditeit, kan het niet een
schildklierprobleem zijn, is het een gevolg van cognitieve stoornissen of hartfalen, noem maar op. Er kan goed
een somatische oorzaak zijn waardoor iemand somber is, omdat diegene misschien beperkt is door zijn COPD.
In hoeverre kan dit dan bijdragen aan een accuratere depressiescreening?
Het is belangrijk, maar het ligt dus ook aan de co morbiditeit. Als je een jonge lichamelijk gezonde patiënt hebt
kun je die makkelijker doorsturen naar de POH-GGZ, betreft het iemand met somatisch ook veel klachten, dan
kun je er beter voor kiezen om diegenen nog even zelf te behandelen.
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Wel de thuissituatie, voorgeschiedenis, gewoon de anamnese, en die dingen waar we het over hebben gehad. En
natuurlijk de standaard symptomen, de dingen uit de DSM.
Huisarts 2
Oké, duidelijk. En dan het medisch dossier, het medisch verleden van de patiënt, in hoeverre wordt dat
meegenomen?
Nou dat is wel relevant, dat wordt wel meegenomen, maar niet alles, en het lastige is dat je moet ontdekken wat
wel en niet relevant is om mee te nemen. Dat is toch ook een beetje wat ik of de praktijkondersteuner op dat
moment relevant vindt, en dat hangt er weer van af, heb ik net een nascholing gehad dan vind ik op dat moment
waarschijnlijk iets anders relevant dan een paar jaar later.
Huisarts 3
Het medisch dossier, in hoeverre houdt u daar rekening mee met een depressiescreening?
Heel erg.
Met andere comorbiditeitsfactoren?
Weet ik al. Vaak kijk ik eventjes. Had ik vroeger niet gedacht dat ik zoveel zou weten
Huisarts 4
En het medisch dossier, meer de voorgeschiedenis ook van de klachten, in hoeverre komt dat terug bij een
accurate vorm van depressiescreening?
Dat heb ik nog wel regelmatig als ik de patiënt nog niet goed genoeg ken of de geschiedenis nog niet goed
genoeg ken dan bekijk ik dat dossier weer eens, maar dat doe ik vaak na afloop, dan maakt het me nieuwsgierig
en dan vraag ik ook de assistente vaak om het volledige dossier, dus ook wat nog niet in de computer staat, om
dan het dossier nog even te bekijken. En dan mijn collega, die werkt hier al meer dan 30 jaar in de praktijk, die
bevraag ik dan ook nog van goh vertel eens wat meer, vindt het wel belangrijk om het in de historie te kunnen
plaatsen.
En waarom is dat voor u belangrijk?
Nou ik vind het gewoon belangrijk van: wat is er allemaal al geweest, waar heeft de patiënt het goed mee gedaan
en waar heeft de patiënt het minder goed mee gedaan. Misschien is er nooit iets geweest en valt ‘ie nu om,
waarom is dat dan?
Oké, duidelijke reden. En de comorbiditeit daar had u het zelf al even over, in hoeverre komt dat dan terug?
Dat is wel redelijk standaard, wat ik al zei, een depressie heeft kenmerken maar die kenmerken kunnen afkomstig
zijn van heel iets anders, en daar hoort het hele plaatje bij.

Anamnese
Huisarts 1
Wel de thuissituatie, voorgeschiedenis, gewoon de anamnese, en die dingen waar we het over hebben gehad. En
natuurlijk de standaard symptomen, de dingen uit de DSM.
En welke criteria zijn dan het belangrijkst?
De anamnese en de symptomen zoals somberheid voor langere tijd en verminderde interesse in dingen.
Huisarts 2
Niet behandeld.
Huisarts 3
Niet behandeld.
Huisarts 4
Niet behandeld.
Symptomen
Huisarts 1
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Wel de thuissituatie, voorgeschiedenis, gewoon de anamnese, en die dingen waar we het over hebben gehad. En
natuurlijk de standaard symptomen, de dingen uit de DSM.
En welke criteria zijn dan het belangrijkst?
De anamnese en de symptomen zoals somberheid voor langere tijd en verminderde interesse in dingen.
Huisarts 2
We hadden het ook al over een aantal criteria, de thuissituatie, het medisch dossier, zijn er nog andere criteria die
belangrijk zijn voor het screening van een depressie en de accurate uitvoering daarvan?
Andere criteria die belangrijk zijn zijn denk ik heeft diegene andere somatische verschijnselen en ja als iemand
onder invloed van drugs of alcohol op de praktijk verschijnt, dan zijn de resultaten natuurlijk niet bruikbaar. Dus
verslavingen spelen ook zeker mee.
Huisarts 3
Dan de screeningsmethode, deze lijst legde u net al neer, dat is een screeningsinstrument, 4dkl. Heeft u nog
andere screeningslijsten die u gebruikt?
Nou jawel, in mijn hoofd.
En wat voor een lijsten zijn dat dan?
Nou bijvoorbeeld iemand, volgens de definitie van depressie: gevoelens van somberheid, concentratieverlies,
lusteloosheid gedurende meer dan twee weken, grootste deel van de dag, gebrek aan eten of aan slapen of
teveel slapen of te weinig slapen, teveel eten of te weinig eten, je niet kunnen concentreren, waardeloos voelen.
Huisarts 4
Ik wil weten: wat is er aan de hand, waar loopt de patiënt tegenaan. Ik vraag de symptomen van een depressie
uit maar er zit heel veel meer tussen de set antwoorden en het gevoel wat ik in de consult krijg. Daar zit een stuk
houding van de patiënt in, daar zit een stuk last in . Want er zijn mensen die slapen niet, kunnen prima
functioneren en hebben daar geen last van. Ik denk dat dat het complete plaatje volgens mij is.

Overig
Huisarts 1
Niet behandeld.
Huisarts 2
Niet behandeld.
Huisarts 3
In feite snap ik wel een beetje dat men daar oog voor wil hebben. Na een paar minuten heb ik het zelf al door die
vragen en daar heb ik niet zo’n afvink lijstje voor nodig. Dan zet je er een instrument tussen en dat instrument is
eigenlijk een goedmakertje om de patient de deur uit te werken. Je krijgt wel wat meer handen en voeten voor het
vervolgcontact, dat wel. Maar als iemand zegt: ik zit niet lekker in mijn vel. Dan is het oooh vul even deze lijst in,
volgende patient.
Huisarts 4
En voordat u een POH-GGZ in dienst nam in de praktijk, hanteerde u toentertijd een lijstje?
Nee, nee. Het is ook niet mijn doel om een diagnose te stellen. Het is niet mijn doel om de diagnose depressie
wel of niet rond te krijgen, het gaat mij erom, hoe voelt de patiënt zich, meer daar op inspelen, ik vind het niet zo
belangrijk iemand is het wel of iemand is het niet, maar het is meer, waar heb je last van en waar willen we
naartoe. Ik vind het niet zo Opbouw
belangrijkgesprek
om een diagnose te stellen.
Opbouw
Huisarts 1
Oké, het gebruik van tijd. We hebben het al gehad over de hoeveelheid tijd, deze vragen gaan over het gebruik
van die tijd. Houdt u bijvoorbeeld een bepaalde opbouw aan tijdens de uitvoering van de screening?
Ja meestal doe ik het zo dat ik bij het eerste consult er ook wel somatiek bij pak. Iemand is bijvoorbeeld altijd moe
en heeft hartkloppingen weet ik wat en dan doe ik een onderzoekje, laat ik de mensen de volgende keer
terugkomen en dan bespreken we de resultaten daarvan, van de lichamelijke dingen. En als dat goed is, wat
meestal zo is, dan kunnen we verder.
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Huisarts 2
Welke opbouw wordt er dan gebruikt tijdens het gesprek?
Nou allereerst geruststellen en iemand uit laten praten, formeel aankondigen dat je met de officiële screening
gaat beginnen. Dan de vragenlijst afwerken en dan de afsluiting.
Huisarts 3
Oké, en het gebruik van tijd. Houdt u een bepaalde opbouw aan tijdens het uitvoeren van een screening?
Ja! Met de SOEP, subjectief objectief evaluatie plan. Dat geldt voor geestelijke stoornissen, alle stoornissen.
Subjectief: wat is de klacht. Objectief: geen bijzonderheden.
Wat is dan objectief? Fysiek?
Ja bijvoorbeeld blauwe plek.
Alles wat je kan zien dat duidelijk is?
Bloeddruk, gewicht.
E is van de diagnose scorelijst. Er zijn er heel veel. Je kunt er niet neerzetten moe en ook niet solk. Solk is
somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten. Heel groot gebied natuurlijk. En P is plan: bijvoorbeeld
gerustgesteld of uitleg.
Dat noteren jullie ook allemaal?
Ja.
(Hij legt uit op de computer.)
Dit is heel belangrijk. En omdat ik dus ook opleider ben moet de HAIO ook SOEP kennen want als ik een keer op
vakantie ben moet bijvoorbeeld Huisarts 2 bij mij kunnen kijken en zo moet ik dat opschrijven.
Deze opbouw gebruikt elke huisarts neem ik aan?
Ja maar soms zit de dokter al een plannetje te maken van: ooh dit is volgende week weer over. Dan gaat ie
daarna pas lichamelijk onderzoek doen. Eigenlijk is dat niet goed, de volgorde.
Zijn er nog dingen die u toevoegt bij een opbouw van een depressiescreening?
Dat is alleen dan de S. En de O is dan misschien: ziet er somber uit. Maar dat is mijn subjectieve indruk.
U bedoelt dat er dan bijna geen objectieve kenmerken zijn waar te nemen?
Nee valt niet zoveel over te zeggen.
Huisarts 4
Oké, nog heel even kort over het gebruik van de tijd, heeft u een bepaalde opbouw die u tijdens het consult
aanhoudt?
Nee ik ben niet zo heel goed in tijdsmanagen, ik loop vaak uit. En nee ik heb niet een speciale opbouw, maar in
die zin kan het wel zijn dat ik zeg van goh ik denk dat we meer tijd nodig hebben, het lijkt me verstandig dat we
een nieuwe afspraak maken. En dan plan ik vaak al 20 minuten op voorhand.
Ervaringen opbouw
Huisarts 1
Oké, en hoe bevalt u die opbouw?
Goed, je begint dan met het uitsluiten van die somatische klachten, dat is heel fijn. Je weet dan zeker dat dat het
niet kan zijn, en soms komt het anders later toch weer terug.
Huisarts 2
En hoe bevalt u zo’n opbouw?
Ehm, joa bevalt wel goed. Na ja weet ik weet geen betere. Ik vind wel altijd de overgang van op je gemak stellen
tot de core business is een hele lastige, is altijd een beetje gekunstel, maar ik weet gewoon geen betere.
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Huisarts 3
Dit is heel belangrijk. En omdat ik dus ook opleider ben moet de HAIO ook SOEP kennen want als ik een keer op
vakantie ben moet bijvoorbeeld Huisarts 2 bij mij kunnen kijken en zo moet ik dat opschrijven.
Hoe ervaart u het om te werken met deze methode.
Goed, het is gewoon heel belangrijk, je krijgt een goed overzicht als je in de juiste volgorde handelt.
Huisarts 4
Niet behandeld.
Gebruik E-health
Wijze van gebruik
Huisarts 1
Oké, dan het laatste puntje, maken jullie ook gebruik van E-health?
Nou, mijn POH-GGZ gaat zich daar nu in verdiepen, op dit moment nog niet echt.
Huisarts 2
Oh wat gaaf, leuk hoor. Nou dan hebben we het eigenlijk ook over E-health. U gebruikt dus online consults, doet
u dan ook een screening op zo’n consult?
Nee, dat doe ik niet. Screening doen we hier maar je kan dus ook de vragenlijst thuis op de computer doen als je
dat prettiger vind en sommige mensen kiezen daarvoor, die vinden het fijn om het terug te lezen en dan te
beantwoorden.
Oké, dat is dan een soort zelftest eigenlijk
Huisarts 3
Ook met oudere mensen. Ik whatsapp ook met patienten en dan sturen ze foto’s door. Met deze dingen kan ik
ook facetimen. Er zitten wel een paar haken en ogen aan. Formeel mag ik niet whatsappen want whatsapp is van
google. Niet beveiligd. Er zijn dus allemaal juridische, daar heb ik geen last van, kan me niet schelen maar
officieel is het wel zo. Wij als huisartsengroep praten daarover. We zijn er nog lang niet over uit, over het lsp. Ik
ben sterk voorstander van lsp maar de meeste huisartsen vinden het maar niks.
Wat is lsp?
Landelijk schakelpunt. Als ik savonds op de dokterspost dienst heb, dat ik dan kan kijken in een dossier wat die
patient nog meer op zijn lever heeft. Daar moet je wel toestemming voor hebben. Het is niet veilig genoeg. Maar
zolang ze in een bank kunnen inbreken. Mijn mailtjes met mijn kinderen zijn soms ook heel prive maar mijn
buurman interesseert zich daar niks voor. Maar wat jij zegt, huisarts 2 en ik zijn daar heel ver in maar dat wordt
meer. Gelukkig maar. Ik vind dat een goede ontwikkeling. Mensen die ernstig ziek zijn moeten makkelijk een
beroep op ons kunnen doen. De mensen thuis geef ik allemaal mijn 06 nummer.
Dat is de manier waarop u werkt maar misschien vinden anderen dat nog lastig?
Wij vinden dus steeds uit wat voor ons van toepassing is.
Huisarts 4
Maakt u gebruik van E-health?
Vanuit de zorggroep maak ik gebruik van XIOS.
Oké. En wat is XIOS precies?
XIOS is Therapieland, die maken gebruik van Therapieland, daarin wordt de 4DKL uitgezet en afhankelijk
daarvan wordt er een therapieprogramma aan de patiënt aangeboden.
Huisarts 1
Aha. En wat is de reden daarvoor?

Motivatie bij wijze van gebruik

Het is een beetje koud watervrees denk ik. Ik heb het op dit moment nog niet voor ogen hoe ik dan per mail
vragen moet beantwoorden en de patiënt te helpen zonder diegene dan te zien, dat vind ik nog heel lastig.
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Ja heel begrijpelijk.
Huisarts 2
Denkt u dat het belangrijk is dat huisartsen voor depressiescreening op een bepaalde manier met E-health gaan
werken?
Ja, dat denk ik wel. Je kunt via Skype dan ook die screening doen, mijn patiënten die vragen daar ook om en ik
vind het belangrijk om mijn praktijk een beetje af te stemmen op de wensen van de patiënt en het tijdschema van
de patiënt, maar of anderen dat ook moeten doen hangt van je patiëntenpopulatie af. Ik heb ook een aantal
patiënten die niet in de regio wonen, die doen we dan via Skype, als die dan ecxtra een middag vrij moeten
nemen om hier in de regio te komen, nou dat hoeft dan niet.
Oké, ja. Nou dan hebben we het wel ongeveer gehad.
Huisarts 3
Daarentegen moeten de patiënten die meedoen aan e-health het ook doen, hè er zijn allerlei
veranderingsprocessen. Ze moeten niet denken van die ander lost mijn problemen op.
Ik snap de link niet helemaal met e-health.
Mensen moeten zelf in ontwikkeling willen komen. Wij hebben daar zelf de instrumenten voor om ze daar aan te
laten werken. Dan moeten ze die instrumenten wel gebruiken. Ze moeten wel hun huiswerk maken. Of wij moeten
erachter zien te komen: wat houdt jou tegen om aan jezelf te werken? Daar zit een grote winst. Niet alleen in
geestelijke zorg
Huisarts 2 is bezig met een soort Skype, een beveiligde versie, daar zijn ze mee bezig dat ze met camera’s dat
doen.
Hij is daar heel erg ver in. Ik denk dat het er geheid gaat komen en dat het goed is.
Huisarts 4
Maar daarmee (XIOS) heb ik nu even een pas op de plaats gemaakt, vanwege redenen van privacy van de
patiënt, dat ben ik nu aan het uitzoeken. We hadden XIOS en daar maakten onze POH’s gebruik van, maar er is
een voorval geweest, wat heeft gemaakt dat ik daar een pas op de plaats heb gemaakt, en ik wil zeker weten dat
de privacy van de patiënt gewaarborgd is, en ik heb nu een gesprek met de directeur van XIOS en weet ik het wat
allemaal, en ik wil dat de zaken duidelijk zijn wie welke verantwoordelijkheid heeft voordat we verder gaan. Ehm,
dus op het moment doen we het niet.
Online zelftesten
Huisarts 1
Ik lees namelijk dat er bij sommige huisartsen op hun online zelfscreeningstesten beschikbaar zijn, die dan gaan
over depressie, die huisarts kan dan wel bij de uitslag maar die neemt het dan niet zelf af. Wat denkt u hiervan?
Ja ik heb daar nog niet zo’n mening over. Misschien kan het ook wel goed zijn, de drempel kan ook lager worden
als je het goed aanbiedt, ik sta er wel open voor maar ik weet het gewoon nog niet zo.
Huisarts 2
Oh wat gaaf, leuk hoor. Nou dan hebben we het eigenlijk ook over E-health. U gebruikt dus online consults, doet
u dan ook een screening op zo’n consult?
Nee, dat doe ik niet. Screening doen we hier maar je kan dus ook de vragenlijst thuis op de computer doen als je
dat prettiger vind en sommige mensen kiezen daarvoor, die vinden het fijn om het terug te lezen en dan te
beantwoorden.
Oké, dat is dan een soort zelftest eigenlijk
Hoe ervaart u dat?
Ja, ik denk dat het bijdragend werkt maar nooit kan vervangen.
Maar waarom dan?
Ja omdat je kan antwoorden en antwoorden en ik merk dat als iemand niet tegenover je zit dan krijg je toch dat je
niet door kan vragen, maar wat verassend is, soms lees ik iets terug, en dan denk ik van ‘hee daar heb ik
helemaal niet aan gedacht of naar gevraagd’ dus dan door op sommige dingen even een nachtje te slapen
komen patiënten misschien ook wel op andere dingen om in te vullen.
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Huisarts 3
Sommige artsen gebruiken ook een online test op een website en dan krijgt de arts het resultaat toegestuurd, wat
denkt u daarvan? In vergelijking met een screening in de spreekkamer?
Ik zie liever de mens er ook bij.
Waarom?
Een email contact kan het consult niet goed vervangen want tijdens een consult zitten meer andere dingen bij.
Soms komt er iemand binnen en dan weet ik binnen dertig seconden de fout. En vraag me niet precies hoe, dat is
een heel stuk intuitie. Stel er komt een jongedame van 21 bij mij en die zegt: ik ben zo mager, ik heb echt een
hekel aan mijn eigen lichaam. Lukt het dan niet met eten? Jawel, jawel ik eet wel goed. Ik heb wel een beetje
stress want ik moet examen doen. Hoelang heb je al dat je zo mager bent? Ja wel een half jaar. Dan weet ik
binnen dertig seconden wat het is. Dan ga je verder vragen. En ze ontkent alles, is allemaal onbewust. Ik weet
dan dat zij iets niet weet.
En dan komt nog dat moment om het te delen?
Dan moeten we dus het kwartje laten vallen. Zij heeft een hele andere agenda dan ik. Dat is een heel spannend
moment. Want hoe kun jij dan die communicatie vasthouden. Dat vind ik wel heel interessant. Stel nou dat deze
vrouw deze vragen stelt tijdens een online consult, dan was het helemaal fout gegaan.
Huisarts 4
Dus het is een soort online zelftest.
Ja, en dan kun je zelf kijken van is er sprake van overspannenheid of een echte depressie, en dan pak je een
programma wat daar bijhoort.
Want zo’n test stelt dan eigenlijk iets vast, en ik vergelijking met een screening in een consult, is dat dan
accurater of minder accuraat?
Ehm, hij was wel heel voorzichtig, de screening van XIOS was wel vaak dat je denkt van nou er komt hier hele
grote pathalogie uit terwijl dat er eigenlijk niet zo is als je met de patiënt praat. Dus de sensitiviteit is dan heel
hoog.
Oké, en wat denkt u zelf, zo’n zelftest in het algemeen, misschien is deze voorzichtig, maar er zijn waarschijnlijk
ook lijsten die minder voorzichtig zijn..
Nou ik laat patiënten thuis wel eens vaker zelftesten invullen, zo van dit is een depressie, ga thuis is lezen vind je
nou dat je dit zelf ook hebt, en dan komen ze terug en komen ze met dit heb ik dat heb ik en dat heb ik etc. dus
dan kan ik het op die manier terugkoppelen en ik denk dat dat wel zinvol is.
In hoeverre levert het voordelen op voor de patiënt, wat betreft tijdsnood tijdens het consult, het ervaren van een
drempel?
Ja wellicht heeft het invloed op het gemak van de patiënt, ervaren ze een lagere drempel door het thuis te kunnen
doen. Dus dat laat ik de mensen dan thuis doen.
Online consult
Huisarts 1
Nou hetzelfde geldt een beetje voor een online consult, ook dit wordt vaak afgenomen door de huisarts. Heeft u
misschien een idee hoe dit zou kunnen bijdragen aan een accurate depressiescreening?
Nee dat zou ik ook nog niet zo snel weten. We zijn al zo druk en als je zoiets er ook nog bij moet doen op een
dag, als iemand lekker even langskomt bevalt dat mij nu gewoon nog het beste.
In hoeverre zou het tijd kunnen besparen?
Nou ja, voor de patiënt inderdaad wel, maar voor ons eigenlijk niet. Of we nou een consult doen in de
wachtkamer of online, het vraagt misschien nog wel meer tijd wegens administratie.
Huisarts 2
En ik heb een website waarbij je ook vragen aan mij kunt stellen, E-consulten, dat kan dus. En ik ben nu bezig
met een cameraverbinding, een soort van Skype. Maar dan een beveiligde versie.
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Oh wat gaaf, leuk hoor. Nou dan hebben we het eigenlijk ook over E-health. U gebruikt dus online consults, doet
u dan ook een screening op zo’n consult?
Nee, dat doe ik niet.
Huisarts 3
Online consult, doet u dat al?
Ja.
Ook met zo’n lijst werken?
Zou je kunnen doen, dat is heel situatie afhankelijk. Op een gegeven moment in de toekomst worden wij daar
steeds handiger in. Dan zou het kunnen zijn, heb ik nog niet gedaan hoor, dat de mensen bellen van goh ik zit
heel slecht in mijn vel en ik zie het niet meer zitten, dan zou de assistent kunnen zeggen dit is toch ernstig. Willen
we dit goed aanpakken dan kan die vast een lijst invullen. En kom dan morgenmiddag even.

Een online consult betekent vragen naar u mailen?
Het kan gebruikt worden maar mensen moeten weten via de informatie site van onze praktijk dat niet alle vragen
zich lenen hiervoor.
Huisarts 2 is bezig met een soort Skype, een beveiligde versie, daar zijn ze mee bezig dat ze met camera’s dat
doen.
Hij is daar heel erg ver in. Ik denk dat het er geheid gaat komen en dat het goed is. Ook met oudere mensen.
Huisarts 4
Gebruikte u bij XIOS ook online consults?
Ja, daar kon men een online consult met de psychiater aanvragen.
Oké, dus niet met u als huisarts verder, met een online consult of online vragen stellen?
Nee dat doe ik niet, ik wil de patiënt zien, ik heb het al druk genoeg met de telefoon en correspondentie, dus eh ik
wil eh, huisarts 2 doet dat wel he? Die doet van die e-consults?
Ja huisarts 2 is druk bezig om een soort Skype verbinding te kunnen ontwikkelen.
Ja die is wat dat betreft een stuk moderner, ik voel me daar niet prettig bij, maar dat doet elke huisarts op zijn
eigen manier.
Welke methode zou het meest accuraat zijn voor depressiescreening?
Voor mij een gesprek in real life, als dokter heb ik het nodig om een patiënt te zien, voor mij dus niet.
Resultaataspecten
Accuraatheid depressiescreening
Precisie
Huisarts 1
Wanneer is een depressiescreening nauwkeurig denkt u?
Volgens mij wanneer je zo’n bestaande depressiemeters gebruikt,, dus als je het puur volgens die schalen doet
de DSM-criteria, bij oudere mensen heb je de Geriatric Depressin Scale (GDS), bij ouderen kun je dan nog kijken
of het dementie is of beginnende Alzheimer, dat is volgens de OLD, zo heb je nog meer van die meters.
En wanneer kan je dan een precieze / nauwkeurige screening afnemen? Kunt u dat beschrijven?
Als je iemand verdenkt op een depressie en je gebruikt daarna ook nog eens die screeningslijsten, en je hebt
daarnaast een goed gesprek wat het bevestigd en voldoet aan criteria, dan ben je denk ik heel zorgvuldig.
Huisarts 2
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Niet behandeld.
Huisarts 3
Dus als het juiste resultaat eruit komt? En wanneer …
Het is accuraat als het juiste resultaat eruit komt. Dan vraag je eigenlijk naar specificiteit en sensitiviteit. Dat is
natuurlijk een statistisch model.
Huisarts 4
Tijdens het consult, of er depressie kan spelen of niet, wanneer kun je dat nauwkeurig of precies screenen?
Voorwaarden om dat nauwkeurig te kunnen doen is dat je voldoende tijd hebt in een consult. Het gebeurt dat
mensen bij wijze van spreken bij de inloop bij mij komen en dat ik denk oei hier zou weleens een depressie
kunnen spelen dan moet ik me niet laten verleiden om tot een diagnose te komen. Het heeft tijd nodig om tot een
diagnose te komen. Vaak gaat dat in meer dan één keer of laat je het verder uit pluizen door de praktijk
ondersteuner die wat meer tijd heeft. Dus dat is denk ik een belangrijke voorwaarde. Ik denk dat het belangrijk is
dat de patiënt zich veilig voelt om te vertellen wat hem echt bezig houdt. Dus dat je die veiligheid moet scheppen
door de houding die je aanneemt als huisarts maar ook de tijd die de patiënt voelt om zijn verhaal te vertellen. De
veiligheid dat ie mag vertellen wat er aan de hand is.
Correctheid
Huisarts 1
En wanneer is zo’n screening dan correct? Wat houdt een correcte screening in?
Je moet punten scoren op zo’n lijst voor symptomen, dus stel een patiënt scoort genoeg punten en de anamnese
past erbij en het plaatje klopt, dan heb je een correcte screening.
Schieten er nog andere dingen bij u te binnen over een accurate depressiescreening?

‘Ik denk dat je met de lijsten en de basis die je hebt, de afname van de anamnese, dat je dat best heel goed kunt
screenen. Dat zou dan accuraat zijn, ja.’
Huisarts 2
U spreekt hier vooral over het screeningsinstrument, maar wat betreft bijvoorbeeld het gedrag en de houding?
Wat draagt bij aan een correcte screening?
Ehm, nou het heeft met het instrument te maken, maar ook met het gedrag van de zorgverlener en van de
patiënt.
Huisarts 3
Wanneer is dat dan accuraat? Wat denkt u dat accuraat inhoudt?
Accuraat is als het goed werkt.
Dus als het juiste resultaat eruit komt? En wanneer …
Dan vraag je eigenlijk naar specificiteit en sensitiviteit. Dat is natuurlijk een statistisch model.
Dat gaat dan over deze lijst {4DKL ligt op tafel} bijvoorbeeld, maar in hoeverre wordt er nog meer gevraagd naast
die lijst?
Je moet ook vragen of iemand die een depressie heeft, en of ie ook nog wel eens lacht en lekker slaapt. En of ie
sport en of ie is afgevallen. Je kunt de lijst tamelijk uitbreiden. Soms moet je dus door de bomen het bos zien. En
dan staat de stemmingsstoornis op de voorgrond. En dan moet je kijken, zitten we nu in de hoek van de angsten,
zitten we in de hoek van de depressies en zijn er allerlei variaties tussen mogelijk. Dat hele spectrum moet je een
beetje handen voeten geven. Een andere manier, er zijn natuurlijk meer wegen die leiden naar Rome, om handen
en voeten te geven aan gedachten van patiënten. Dan zeg je weet je wat, ik heb hier een hele goede informatie
site over depressies. En ik heb een hele goede informatie site over angsten, lees dit een even door en ik zou het
prettig vinden als je je daarop oriënteert. En dan krijg je ondertussen deze vragenlijst, kom dan volgende week.

Wat leidt dan naar het beste resultaat? Met betrekking tot de twee aanpakken, de lijst van symptomen en criteria
uitbreiden of informatie meegeven naar huis, wat leidt naar het beste resultaat?
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Een combie. Maar soms als ik degene ben die het nog niet wil delegeren naar de praktijkondersteuner. Dan zal ik
het doen met deze lijst en de website thuisarts.nl. Als ik ze nou meteen zou sturen naar de praktijk ondersteuner
dan zou ik alleen deze lijst doen en mag de praktijkondersteuner het verder aanpakken. Ligt ook een beetje aan
de persoonlijke klik die je met iemand hebt. Als ik nog niet voel dat ik de spijker op de kop heb geslagen dan wil ik
ze nog eens terugzien. Even laten bezinken, voor die mensen.
Huisarts 4
Ik luister gewoon eerst goed naar het verhaal. Ik wil weten: wat is er aan de hand, waar loopt de patiënt
tegenaan. Ik vraag de symptomen van een depressie uit maar er zit heel veel meer tussen de set antwoorden en
het gevoel wat ik in de consult krijg. Daar zit een stuk houding van de patiënt in, daar zit een stuk last in . Want er
zijn mensen die slapen niet, kunnen prima functioneren en hebben daar geen last van. Ik denk dat dat het
complete plaatje volgens mij is.
Onderscheidend vermogen
Huisarts 1
Dus, wat denkt u zelf dat een accurate depressiescreening inhoudt?
Wat denk ik dat een accurate depressiescreening inhoudt? Ik denk dat een voorwaarde is dat je een depressie
kunt onderscheiden van bijvoorbeeld een angststoornis, of een dysthyme stoornis. Je moet een test hebben die
dat kan onderscheiden, dan heb je een hele goede screening denk ik.
Huisarts 2
Wat denkt u dan dat er bedoelt wordt met de accuraatheid van depressiescreening?
Hoe goed het instrument werkt om er een depressie uit te halen. Dat je het met zekerheid kan onderscheiden.
Huisarts 3
En dan moet je kijken, zitten we nu in de hoek van de angsten, zitten we in de hoek van de depressies en zijn er
allerlei variaties tussen mogelijk. Dat hele spectrum moet je een beetje handen voeten geven.
Huisarts 4
Ik wil weten: wat is er aan de hand, waar loopt de patiënt tegenaan. Ik vraag de symptomen van een depressie uit
maar er zit heel veel meer tussen de set antwoorden en het gevoel wat ik in de consult krijg. Daar zit een stuk
houding van de patiënt in, daar zit een stuk last in . Want er zijn mensen die slapen niet, kunnen prima
functioneren en hebben daar geen last van. Ik denk dat dat het complete plaatje volgens mij is.

Je moet natuurlijk als huisarts op de hoogte zijn: wanneer noem je iets een depressie en wanneer niet. Dat heeft
te maken met je eigen kunnen.
Overig
Huisarts 1
Schieten er nog andere dingen bij u te binnen over een accurate depressiescreening?
Nou ik vind het een beetje een moeilijke term. Het is vaak niet zo in de praktijk, het is een beetje een klinische
term dat je gaat bekijken van wanneer is het accuraat. Ja.. voor een heel groot deel werk je met je gevoel en met
je anamnese, en dan ga je dat een beetje toetsen aan die schalen, zo een beetje in je hoofd. Ja, een accurate
screening, het blijft een lastige term.
Huisarts 2
Niet behandeld
Huisarts 3
Accuraat is dus ook waar de betrokkene zich het meest in herkent. Soms kom je dan tot een beter model dan jij
zegt, van dit is het: een depressie en stemmingsstoornissen zijn persoonlijk. Dan gaat het om zelfinzicht.
Huisarts 4
Wat denkt u dat accurate depressie screening in die zin zou betekenen?
Heb je het dan over de depressiescreening door de POHGGZ of door de huisarts?
Nu nog over beide omdat er steeds meer een POHGGZ ingeschakeld wordt maar de huisarts is ook nog nodig in
dat proces, de samenwerking verschilt per huisarts.
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Dan vind ik het ook nog belangrijk, want ik denk dat het screenen in zijn algemeenheid in je praktijkpopulatie niet
zinvol is als mensen geen hulp vragen. Dus het begint ermee dat een patiënt bij je moet komen met een
hulpvraag. En dat je dan op basis van die hulpvraag denkt: zou er hier sprake kunnen zijn van een depressie. Je
zou bij wijze van spreken ook vragenlijsten naar je totale populatie sturen.
Ik wil weten: wat is er aan de hand, waar loopt de patiënt tegenaan. Ik vraag de symptomen van een depressie uit
maar er zit heel veel meer tussen de set antwoorden en het gevoel wat ik in de consult krijg. Daar zit een stuk
houding van de patiënt in, daar zit een stuk last in. Want er zijn mensen die slapen niet, kunnen prima
functioneren en hebben daar geen last van. Ik denk dat dat het complete plaatje volgens mij is.
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