Programma/onderwerpen Toledo september 2019
Sinds 2014/2015 is de eerstelijns zorg geïntensiveerd door wijzigingen in het zorgstelsel. De invoering
van de Jeugdwet en overheveling van de kinder- en jeugdpsychiatrie naar de gemeenten, de
invoering van de basis GGZ en de POH-GGZ in de eerste lijn en de transitie van de ouderenzorg. In
een aantal workshops gaan we in op de ontwikkelingen in de Jeugd GGZ, GGZ voor volwassenen en
de ouderenzorg en wat dit betekent voor de huisarts. We gaan dieper in op een aantal psychiatrische
ziektebeelden waar de huisarts regelmatig mee te maken heeft.
Harrie van Leeuwen, jeugdpsychiater np, adviseur en trainer
•
Weet u hoe de jeugdzorg in Nederland nu is georganiseerd? Wat is er de laatste tijd
veranderd? En waarom en waartoe? En bevalt het?
•
Psychische stoornissen bij kinderen. Wanneer is er sprake van een psychische stoornis? Wat
kan ik daar als huisarts iets mee? Wanneer stuur ik door en naar wie?
•
Samenwerkingsafspraken landelijke GGZ. Doorsturen naar POH-ggz, basis GGZ of
specialistische GGZ? Hoe overleg ik zinvol met mijn POH-ggz over casuistiek?
•
ADHD. Mijn kind is zo druk en heeft leerproblemen, is er sprake van ADHD? Wat zijn
interventiemogelijkheden en hoe bespreek ik het? Welke rol heb ik als huisarts?
•
Angst. Mijn kind is heeft last van extreme verlegenheid, angsten, tobben, is er sprake van een
angststoornis? Wat zijn interventiemogelijkheden en hoe bespreek ik deze? Welke rol heb ik als
huisarts?
•

Stemmingsstoornissen.

•

Psychische klachten in de huisartsenpraktijk.

Marian Quelle, klinisch psycholoog, psychotherapeut

•
Posttraumatische stress stoornissen, Wat is wel een PTSS en wat is alleen maar een nare
herinnering. Welke soorten PTSS onderscheiden we en welke behandeling past daarbij.
•
EMDR. Hoe werkt het en welke patiënten komen in aanmerking voor deze evidence based
behandeling

Jolanda Buwalda, gedragsdeskundige en bestuursvoorzitter Omring, V&VT organisatie

•
Welke impact heeft de overheveling van zorg van AWBZ naar WLZ, ZVW en WMO op het
werk van de huisarts?
•

Nieuwe ontwikkelingen in de ouderenzorg en de implicaties voor de huisarts:

o

Intensivering van de verpleeghuiszorg

o

De consultatiefunctie van de specialist ouderenzorg

o

De doorontwikkeling van de wijkverpleging

o

De functie eerstelijns verblijf

o

Geriatrische revalidatiezorg

•
Samenwerking tussen ouderenzorgorganisaties en huisartsen. De nieuwe ontwikkelingen
hebben een aantal gevolgen voor de nieuwe inrichting van cure en care in de ouderenzorg. Wat
vraagt dit van de huisarts in de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsketens (Huisarts, Ziekenhuis,
V&VT-organisaties, specialist ouderenzorg en wijkverpleegkundige)
•

Zorg op maat klinkt mooi, maar is dat wel altijd mogelijk?

Hans Padding, huisarts

•
Als huisartsvoorzitter van deze cursus, ga ik proberen er voor te zorgen dat alle informatie,
die u op deze cursus krijgt, toegesneden is voor de huisarts.
•

We kijken naar de standaarden en naar de landelijke afspraken

•

Deze cursus is ook heel geschikt om samen met uw POH te volgen.
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