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De Linde

Wilt u meer weten?

Zorgcoöperatie
          POH

Praktijkondersteuning GGZ

Voor kleine en grote huisartspraktijken  
in de regio Noord-Holland Zuid

Professioneel, flexibel, onafhankelijk



Professionals, direct bij u aan de slag

De praktijkondersteuner GGZ speelt in de huisartsenpraktijk 

een waardevolle rol. Hij/zij neemt de huisarts veel werk 

uit handen en draagt bij aan een effectievere inzet van 

psychische en psychosociale zorg. Dat ervaren patiënten en 

huisartsen, dat vindt de Landelijke Huisartsenvereniging 

en dat vindt de overheid; in elke huisartsenpraktijk zou een 

praktijkondersteuner GGZ beschikbaar moeten zijn.

Zelf een praktijkondersteuner GGZ in dienst nemen is niet 

meer nodig. Het kan veel eenvoudiger: vanaf september 2013 

kunt u de praktijkondersteuner eenvoudigweg inhuren bij 

zorgcoöperatie LindePOH.  

 

Daarmee kiest u voor gemak en flexibiliteit, professionele 

kwaliteit en voor de meerwaarde van De Linde, een 

multidisciplinair samenwerkingsverband van zelfstandige, 

onafhankelijke professionals in begeleiding van cliënten 

met (lichte) verstandelijke beperkingen en/of psychische 

problemen. 

De praktijkondersteuners van LindePOH (o.a. psychologen 

en sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen) zijn allemaal 

gecertificeerd als POH-GGZ. Het zijn betrouwbare 

professionals uit de eigen regio, goed ingevoerd in de 

regionale GGZ-structuur. De praktijkondersteuners van 

LindePOH kunnen zodoende direct bij u aan de slag. In 

de regel houdt de praktijkondersteuner op vaste tijden 

spreekuur in uw praktijk.

De praktijkondersteuner GGZ

Voor uw patiënten is de 

praktijkondersteuner uw 

medewerker. Conform 

de regelgeving behoudt 

u als huisarts in alle 

gevallen de regie en 

verantwoordelijkheid. 

De praktijkondersteuner 

GGZ neemt de huisarts 

veel werk uit handen

Waardevol

U behoudt  
de regie
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LindePOH is onderdeel van De Linde, een samen-

werkingsverband van zorg- en dienstverleners aan 

zelfstandig wonende mensen met GGZ en lichtere 

VB-problematiek. 

De praktijkondersteuners van LindePOH zijn 

zodoende vertrouwd met de achtergronden en 

achterliggende problemen van een belangrijk deel 

van de huisarts-patienten met psychische klachten. 

Vaker dan gedacht wordt, zijn dergelijke problemen  

- en vooral ook het voortduren ervan - te verklaren 

uit een beneden-gemiddele intelligente.

In overleg met de huisarts kunnen de praktijk-

ondersteuners van LindePOH voor deze patiënten 

een passend ondersteuningsaanbod organiseren, 

veelal binnen de kaders van de lokale AWBZ/WMO-

voorzieningen. Op die manier is (dure) specialistische 

hulp vaak niet nodig. Als die toch nodig blijkt te zijn, 

leiden wij cliënten toe naar GGZ en aanvullende 

behandeling. Praktijkondersteuners van LindePOH 

zijn onafhankelijk en dus niet verbonden aan een 

GGZ-instelling.

Als u al een POH-er in dienst heeft, is het mogelijk u 

aan te sluiten bij het netwerk en de dienstverlening 

van LindePOH.

De meerwaarde van De Linde

Professionals, direct bij u aan de slag

De praktijkondersteuner GGZ

Dikwijls hebben 

mensen met psychische 

klachten ook een lichte 

verstandelijke beperking 

(LVB). Voor hen is het 

extra moeilijk om 

psychische problemen op 

eigen kracht op te lossen. 

GGZ en LVB

In de visie van LindePOH 

is de praktijkondersteuner 

GGZ een onmisbare 

schakel in de zorgketen 

voor cliënten met 

psychische klachten. 

LindePOH slaat een 

brug tussen de AWBZ/

WMO, de GGZ en waar 

nodig (L)VB, waarmee het 

beste uit deze werelden 

in de huisartspraktijk 

beschikbaar komt.

Visie
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In alle gevallen geldt dat u 

geen werkgeverstaken en 

-zorgen heeft. We maken 

duideliijke afspraken, we 

doen professioneel ons 

werk en sturen eens per 

maand een factuur.  

Eenvoudig

Flexibel en gemakkelijk

Kosten

LindePOH is een coöperatie van gecertificeerde 

praktijkondersteuners GGZ. De praktijkonder-

steuners van LindePOH verbinden zich in beginsel 

voor langere tijd met u. Dat leidt tot prettig 

samenwerken met meerwaarde. Tevens dragen zij 

zelf zorg voor intervisie. Bij ziekte en/of vakantie 

zorgen de praktijkondersteuners van LindePOH zo 

nodig zelf voor vervanging en goede overdracht. 

U heeft daar dus geen extra werk van. 

Vanaf vier uur per week kan POH-GGZ ingehuurd 

worden. Over de precieze taken en inzet van de 

praktijkondersteuner kunnen we u op basis van 

onze ervaring een goed advies geven. U beslist. 

Wilt u afspraken over een vaste inzet? Of houdt u 

het liever flexibel? In goed overleg vinden we altijd 

een vorm die past. 

De kosten van de POH-er kunt u als huisarts 

declareren bij bij het zorgkantoor. Op verzoek 

kunnen we u over de financiële aspecten  

uitvoeriger informeren. 
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Professioneel, flexibel, onafhankelijk
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Gemakkelijk en flexibel 
•  Geen werkgeverstaken en -lasten 

•  Inzet naar behoefte 

•  Geen gedoe bij vakantie of ziekte

Professionele kwaliteit 

•  Gecertificeerd 

•  Spreekuur in de vertrouwde huisartsenpraktijk 

•  Duurzame persoonlijke samenwerking 

•  Volledig behoud van regie en 

 verantwoordelijkheid van de huisarts

Meerwaarde 

•  Brede kennis van de lokale sociale kaart 

•  Groot netwerk (L)VB en GGZ 

•  Praktijkkennis van AWBZ en WMO 

•   Integrale benadering 

•  Onafhankelijk

De voordelen van  
praktijkondersteuning GGZ  
via LindePOH
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De Linde is een bovenregionaal opererende 

gespecialiseerde zorginstelling. De kern 

van het aanbod van De Linde bestaat uit 

praktische woonbegeleiding aan zelfstandig 

wonende GGZ/LVB-cliënten. Aanvullend 

biedt De Linde zo nodig beschermbewind 

(LindeBudget), dagbesteding (LindeActief) 

en andere vormen van gespecialiseerde 

ondersteuning (LindeAdvies). 

Zorgcoörporatie LindePOH

Telefoon: 023 557 51 74

U kunt ons op werkdagen telefonisch  

bereiken van 09.00 tot 13.00 uur.

 

E-mail: info@stdl.nl

Website: www.stdl.nl

Postbus5057

2000 CB Haarlem

De Linde

Wilt u meer weten?

Zorgcoöperatie
          POH

Aansluitend op de 

actuele veranderingen 

in het sociale domein 

(AWBZ, GGZ, WMO), 

heeft De Linde gekozen 

voor een nieuw flexibel 

organisatiemodel 

van samenwerkende 

zelfstandige 

zorgcoöperaties, 

waarin maatwerk 

vanzelfsprekend is.

Nieuw model



Als uw belangstelling is gewekt, dan gaan we graag met 

u in gesprek. Dan kan op twee manieren: op een van onze 

Informatieavonden of persoonlijk bij u in de praktijk. 

Maandag 16 september, Hoofddorp 
Dinsdag 24 september, Haarlem
Maandag 02 oktober, IJmuiden
Dinsdag 14 oktober, Heerhugowaard

LindePOH
Jansweg 26-28
2011 KN Haarlem

LindePOH
Hoofdweg 846C
2132 MC Hoofddorp

U bent van harte uitgenodigd!
Graag aanmelden bij onze contactpersoon GGZ van het 
Zorg Advies Team:, tel: 023 557 51 74  e-mail: poh@stdl.nl

Praktijkondersteuning GGZ
Informatieavonden

LindePOH
Dokweg 29
1976 CA IJmuiden

LindePOH
Bevelandseweg 20
1703 AZ Heerhugowaard
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          POH




