
Krachtige Basiszorg
in Den Haag



Multiproblematiek

• Eenzaamheid

• Verslaving

• Schulden

• Opvoedingsproblematiek

• GGZ problematiek

• Overbewoning en 
huisvestingsmisstanden

• Hoge zorgconsumptie

• Gefragmenteerde zorg

• Onoverzichtelijk zorgaanbod

• Groot verloop zorgprofessionals

• Grote caseload



Implementatie 
GHPL

• KBZ past missie en visie beleidsplan maten en 
medewerkers

• Aanbieden 4D gesprekken 

• Arts van de dag (regiearts)

• 2 artsen beschikbaar voor gem 1-2 4D gesprekken 
per week

• Overige maten nemen waar bij afwezigheid ivm
overleg buiten de praktijk (opbouw kernteam) en 
voeren 4D gesprek collega



Implementatie SHG

• Arts vrijgesteld van patiënten zorg voor implementatie/netwerk

• Extra huisartsenuren ingeschakeld.

• 15 minuten spreekuur



Samenwerking SHG

• Projectmanager (coördinatie, verantwoording, begroting)

• Combineren netwerken

• Aantrekken POH KBZ

• Samenstellen kernteam KBZ

• Uitrollen KBZ verder in Den Haag



Kernteam

Huisarts en POH KBZ

Welzijn op recept

Parnassia

Wijkverpleegkundige

WMO

CJG

AMW



POH KBZ

Wijkgericht

• Organiseert structureel overleg kernteam a 6-8 weken (planning, agenda, deelnemers)

• Onderhoudt en legt contacten wijk (zorg) professionals

• Organiseert intern overleg (huisarts - POH GGZ - POH KBZ)

• Ondersteunt bij uitrollen KBZ

Patiënt gericht

• 4D gesprekken

• Leidt pt toe naar juiste hulpverlener ander domein

• Vervolgt patiënt in deze reis



Hoe kijken we er op terug?

• Patiënten krijgen meer regie over hun hulpvraag

• Zorgconsumptie daalt

• Inhoud van vervolgconsulten verandert

• Medewerkers in de huisartsenpraktijk meer plezier in 
hun werk

• Goede samenwerking in de wijk

• Hoe gaan we verder zonder een POH KBZ………



Hoe kijken we er op terug?

Helpend

• Gelijkgestemde collega’s

• Geen patiënten op naam

• What matters to you question 
van patiënt is leading

Belemmerend

• Financieringsstromen 
/systemen/2 bewakers van de 

schatkist

• Continuïteit collega’s in de wijk

• Gemis structurele financiering 
van mn de niet-declarabele uren

• Veel tijd aan administratie 
rondom project



De toekomst

• Focus op duurzame, toekomstbestendige samenwerking KBZ 
kernteam

• Focus op behoud van POH KBZ (S3, gesprekken gemeente, 
ZV)

• Uitrollen van KBZ 


