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De beste zorg voor psychische klachten, 
direct en dichtbij en in nauwe samen-
werking met de huisartsen. Dat zijn de 
uitgangspunten van Indigo, een lande-
lijk netwerk. De Parnassia Groep werkt 
via Indigo samen met ruim 600 huisart-
sen in en rondom de praktijken. Onze 
medewerkers bieden een samenhan-
gend pakket van preventie, advies en 
behandeling. Alles in nauw overleg met 
de huisarts. Hierdoor is onze zorg kort, 
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Mensen kunnen in hun leven last krij-
gen van psychische klachten, zoals 
stress, angst, depressie of een versla-
ving. Een eerste stap is deze klachten 
te bespreken met de huisarts. De huis-
arts beoordeelt en schakelt indien no-
dig Indigo in om samen de juiste zorg 
te bieden. Dat kan zijn door een Indigo 
medewerker in de huisartsenpraktijk 
voor een snelle diagnose en een korte 
behandeling, of een wat intensievere be-
handeling bij een psycholoog van Indigo 
die werkzaam is in of rondom de prak-
tijk. Natuurlijk zijn er ook patiënten die 
meer zorg nodig hebben dan Indigo kan 
bieden. Dan biedt de Parnassia Groep 
met haar specialistische behandelingen 
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Onze visie is dat mensen met psy-
chische klachten direct de juiste hulp 

moeten krijgen om hun problemen aan 
te pakken en erger te voorkomen. Wij 
werken met een digitaal screeningsin-
strument voor een snelle diagnose en 
een goede toeleiding naar de juiste zorg 
en geprotocolleerde behandeling. Waar 
mogelijk wordt gewerkt met inzet van e-
healthondersteuning.

Omdat Indigo in Noord en Zuid Holland 
onderdeel is van de Parnassia Groep, 
hebben onze medewerkers direct toe-
gang tot het netwerk en de kennis en 
kunde van de specialistische ggz. Hier-
mee zorgen wij daar waar nodig voor 
specialistische kennis bij onze mede-
werkers ter ondersteuning van de be-
handeling. Als de klachten veranderen 
kan er lichtere of zwaardere zorg in-
geschakeld worden zonder onnodige 
schakels. Zo worden zoveel mogelijk 
dubbele intakes, overdrachten en tijds-
verlies in de behandeling voorkomen 
zodat het herstel van de patiënt zo snel 
mogelijk plaatsvindt.

Voor meer informatie, neem contact op 
via 088-357 19 00 of kijk op 
www.indigo.nl.
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Indigo biedt psychische zorg bij u in de buurt Een nieuw geluid in online hulp
Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP) maakt e-health aantrekkelijk

“Online hulp raakt inmiddels ingeburgerd, 
maar wat wij wilden, bestond niet”, aldus 
Joann Hinrichs, programmaleider e-health 
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tieve behandelingen voor jongeren op een 
aantrekkelijke en gebruikersvriendelijke 
manier online aanbieden.”

“Internet en smartphones zijn overal, dus 
is het logisch dat digitale communicatie 
een integraal onderdeel is van de manier 
waarop zorginstellingen hulp verlenen. 
Voor cliënten is het prettig – qua school 
en werk – dat ze hun behandeling (deels) 
thuis kunnen volgen, waar en wanneer het 
schikt. En e-health houdt de zorg toegan-
kelijk, omdat het goedkoper is.

Een van de online projecten waarmee we 
ervaring hebben opgebouwd, is 99gram.nl, 
voor tienermeiden met eetproblemen. Een 
succesvolle site die speels en laagdrem-
pelig oogt, maar waarachter ook serieuze 
behandelingen hangen. De instellingen 
van het E-KJP (Accare, de Bascule, Curium, 
de Jutters, Karakter, Triversum en Yulius) 
besloten om ook op e-health terrein sa-
men te werken.

We wilden een forse stap verder en zoch-
ten een platform dat organisatie-breed 
kan worden gebruikt. Een omgeving voor 
behandelaren en cliënten om te communi-
ceren en waaraan op maat gemaakte mo-

dules en behandelingen kunnen worden 
toegevoegd. Waarbij de randvoorwaarden 
rondom privacygevoeligheid en EPD goed 
geregeld zijn.

We gingen met deze wens naar de makers 
van 99gram.nl.” Robbert Slotman van Jouw 
Omgeving: “Dat was eind 2011. Wij maak-
ten al tien jaar online hulpsites. Ook wij 
wilden een solide basis neerzetten die we 
kunnen blijven doorontwikkelen. Online 
hulp kan leuk zijn door een online dag-
boek bij te houden en stukjes daarvan te 
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uploaden over een probleemsituatie.”

Joann Hinrichs: “Met de standaard func-
tionaliteiten van Jouw Omgeving kunnen 
behandelaren en cliënten veilig mailen, 
chatten en een dossier bijhouden. Samen 
hebben we de eerste ‘blended’ behandel-
programma’s gemaakt, gebaseerd op 
‘evidence-based’ protocollen: behandelin-
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pelijk onderzocht is. Daarbij verloopt een 
deel van de behandeling via de PC en een 
deel via gesprekken met de behandelaar 
op de polikliniek. Zo is er Dappere kat 
voor kinderen met angststoornissen en 
Doepressie voor depressieve jongeren. 
Deze maand gaat de training voor ouders 

van kinderen met gedragsproblemen van 
start.”
Robbert Slotman: “Het papieren werkboek 
inscannen is niet toereikend. Samen met 
inhoudelijke experts en de gebruikers 
kiezen we de beste interactieve mogelijk-
heden. We zoeken per programma naar 
een eigen stijl die past bij de doelgroep. 
We vermijden vragenlijsten en bedenken 
visuele manieren om problemen en oplos-
singen te verhelderen. Aantrekkelijke pro-
gramma’s bevorderen de therapietrouw en 
het zelfvertrouwen van de gebruiker, ook 
bij degene die minder tekstueel ingesteld 
is.” 

Joann Hinrichs: “Het E-KJP loopt met Jouw 
Omgeving voorop in online hulp en kijkt 
actief hoe andere zorginstellingen gebruik 
kunnen maken van de opgebouwde ex-
pertise.”
Jouw Omgeving draait nu anderhalf jaar 
en er zijn grote plannen voor de toekomst. 
Eind 2013 komt de eerste app uit: een dag-
boek waarmee jongeren op hun mobieltje 
hun voortgang kunnen bijhouden.
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Parnassia Groep is een moderne orga-

nisatie en bestaat uit tien zorgmerken 

die gezamenlijk de beste psychische 

en verslavingszorg aanbieden die voor-

handen is. De behoefte aan gespecia-

liseerde geestelijke gezondheidszorg 

en verslavingszorg is de afgelopen 

jaren sterk gegroeid in Nederland. De 

Parnassia Groep wil als vernieuwende 

ggz-instelling voorop lopen, zeker als 

het gaat om kwaliteit. Het brede palet 

aan kennis en kunde op het gebied van 

de GGZ is onze kracht; van Basis GGZ 

tot heldere specialisaties en topklini-

sche GGZ. Hierdoor kunnen we steeds 
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geven op psychische gezondheidspro-

blemen.

De juiste zorg op het juiste moment, 

daar draait het om. Met Indigo bieden 

wij de eerste benodigde ondersteuning 

voor mensen met psychische klachten. 

Direct en dichtbij huis. Wij hanteren drie 

principes:

�� we willen ziekte voorkomen, of er zo 

vroeg mogelijk bij zijn om vererge-

ring te voorkomen;

�� we bieden zorg zo dichtbij mogelijk 

bij de patiënt aan, bijvoorbeeld door 

samen te werken met huisartsen;

�� onze zorg is zo kort en licht als ver-

antwoord, en langer en zwaarder in-

dien nodig.

U verdient de beste zorg, ook voor psychische en 
verslavingsproblemen

Meer informatie?

www.netwerk-kjp.nl
www.jouwomgeving.nl

Verschuiving GGZ richting huisarts
De GGZ gaat fundamenteel veranderen: patiënten worden daardoor sneller, dichterbij en korter, in 
vertrouwde omgeving behandeld. 

Zieke geest in een ziek lichaam
Van de mensen met een chronische lichamelijke ziekte heeft 20 tot 30% ook een psychisch pro-
bleem. 

Rotterdam-Zuid is een stadsdeel met veel ver-

schillende nationaliteiten en relatief veel men-

sen die laag zijn opgeleid. Net als elders in het 

land wonen hier mensen met psychische klach-

ten. Dr. Timmers, huisarts ter plekke, onderkent 

de extra problemen die dat op dit vlak met zich 

meebrengt. “Veel mensen die we voorheen ver-

wezen, kwamen nooit aan bij de zorginstanties. 

Last van drempelvrees of ze begrepen de taal 

in verwijzingsbrieven niet goed of ze konden 

het niet lezen. Bovendien rust er nog altijd een 

stigma op GGZ-problematiek, terwijl het juist 

belangrijk is om in een vroeg stadium in te grij-

pen om erger te voorkomen. Ook geldt dat de 
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guurlijk te groot was.”

In de wijk
In 2012 sloot minister Schippers een akkoord 

met verschillende partijen in de zorg in Neder-

land om zorg toegankelijker en meer betaalbaar 

te maken. GGZ-zorg drukte zwaar op de begro-

ting en het idee was om alle zorg die nu onnodig 

in de dure, specialistische zorg gegeven wordt, 

te verschuiven naar de huisartsenpraktijk, met 

als voordeel dat patiënten eerder en makkelij-

ker die zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat 

leidde tot de inrichting van de Basis GGZ, be-

staande uit twee onderdelen. De Praktijk On-

dersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) is de 

eerste stap in het organiseren van GGZ-zorg 

rondom de huisarts. De POH-GGZ zorgt bijvoor-

beeld voor intake, screening en begeleiding van 

patiënten. Het tweede punt van de Basis GGZ is 

dat patiënten met lichte en middelzware klach-

ten eveneens in de wijk behandeld worden. Dat 

wordt deels al ingevuld door vrij gevestigde psy-

chologiepraktijken, maar deze zijn zeker niet in 

alle achterstandswijken voldoende aanwezig. 

Met de komst van de Basis GGZ kan dit verder 

vormgegeven worden, met de huisarts meer en 

meer als een spin in het web.

Overleg en netwerk
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kelijk van het aantal patiënten in de praktijk. 

In de gedeelde praktijk van dr. Timmers is vier 

maal per week een POH-GGZ aanwezig, die di-

rect onder regie van de huisarts werkt. “Je kunt 

met elkaar overleggen en gebruik maken van 

het netwerk. Hij is een belangrijke schakel in de 

doorverwijzing als specialistische zorg wel aan 

de orde is. De ondersteuning is zeer welkom. 

Met enkele gesprekken kan hij een patiënt al in 

de goede richting zetten.”

Beter en goedkoper
Belangrijk is dat de GGZ op deze manier wijkge-

richt en laagdrempelig wordt, van preventie tot 

de wijkgerichte zorg voor patiënten met middel-

zware klachten. Maar niet elke huisarts(praktijk) 

heeft de ruimte om een POH-GGZ te kunnen 

huisvesten. Daarnaast moet de huisarts zelf wel 

openstaan voor de ondersteuning en teamwork 

is vereist. Anja Verhaegh, manager Basis GGZ 

constateert “dat mensen die de zorg nodig heb-

ben, sneller op de juiste plek de benodigde zorg 

krijgen. Mildere problemen kunnen eerder on-

dervangen worden waardoor erger voorkomen 

wordt en mensen sneller weer grip op hun leven 

krijgen. Het totale aantal patiënten wat wordt 

gezien, groeit weliswaar, maar de gemiddelde 

behandelduur wordt korter en daarmee wordt 

de zorg goedkoper. Dus uiteindelijk betere zorg 

voor minder geld.”
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het gevolg van het ander zijn. Maar het 
meest waarschijnlijke is, dat sommige 
chronische lichamelijke ziekten op de-
zelfde manier ontstaan als bepaalde 
psychische problemen. Adriaan Honig, 
hoogleraar ziekenhuispsychiatrie aan 
het VUmc en het Sint Lucas Andreas 
Ziekenhuis onderzoekt deze samen-
hang al jaren. Hij legt uit: “Chronische 
ziekten zoals diabetes en hart- en 
vaatziekten ontstaan doordat het im-
muunsysteem wordt opgejaagd. Bij psy-
chische problemen zoals angst en de-
pressie is dat eveneens het geval. Ook 
het stresshormoon cortisol speelt bij 
beide ziekten een rol.”

Twintig jaar eerder dood
Psychiatrische stoornissen blijken 
een risicofactor voor het beloop van li-
chamelijke aandoeningen. Zo hebben 
mensen met een hartinfarct en een 
depressie drie keer zoveel kans om te 
overlijden dan niet-depressieve mensen 
met een hartinfarct. Bij hen blijken hart-
medicijnen bovendien minder goed te 
werken en is de kans op heropname in 

het ziekenhuis aanmerkelijk groter. De 
invloed andersom is zelfs nog schrijnen-
der: chronisch psychiatrische patiënten 
leven gemiddeld twintig jaar korter dan 
de gemiddelde Nederlander. Deze over-
sterfte komt vooral door chronische li-
chamelijke aandoeningen. “Dit getal is 
al twintig jaar hetzelfde”, weet Honig. 
“Het heeft deels met onze veranderde 
levensstijl en leefgewoonten te maken, 
maar ook met de stoornis zelf, de medi-
catie en het feit dat we als psychiaters 
te weinig medisch lichamelijke zorg le-
veren.”

Gezondheidswinst
Om patiënten met een dergelijke ‘over-
lap’ beter te herkennen en te behande-
len, pleit Honig voor een intensievere 
samenwerking tussen specialisten op 
beide gebieden. “Psychiaters zouden 
veel moeten bijleren over wat wij soma-
tische problematiek noemen”, vindt hij. 
“Maar centra voor geestelijke gezond-
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door bezuinigingen, dus dat wringt.” 
Andersom zouden behandelaars van 
chronische lichamelijke aandoeningen 

hun patiënten moeten screenen op ang-
sten en depressie, zo stelt Honig. Bo-
vendien moeten zij worden getraind om 
patiënten tools aan te reiken waarmee 
zij stress kunnen verminderen die met 
hun ziekte te maken heeft. “Het is niet 
aangetoond dat hierdoor de overleving 
van deze mensen verbetert, maar hun 
NZDOLWHLW�YDQ�OHYHQ�YHUEHWHUW�ZpO�HQ�GH]H�
mensen worden minder snel opgeno-
men”, vertelt Honig. Momenteel wordt 

onderzocht of het mogelijk is om in te 
grijpen op het proces waardoor beide 
soorten aandoeningen ontstaan. Het 
PRPHQW�ZDDURS�ppQ�SLO�DOOHV�]DO�JHQH�
zen, lijkt echter nog ver weg.
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