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De GGZ-module helpt de POH-GGZ bij het
eenvoudig en overzichtelijk registreren van
alle voor de behandeling relevante zaken
rondom psychische klachten. Door de koppeling met het HIS worden deze
gegevens via bijvoorbeeld de SOEP-regels ook teruggestuurd naar het HIS.
Indien ketenpartners, bijvoorbeeld de consultatieve dienst, hiervoor geautoriseerd zijn hebben zij de mogelijkheid deze gegevens in te zien. Op deze
manier kan er een zo goed mogelijk advies rondom vervolgstappen worden
bepaald. Het gaat namelijk om meer dan screeningsuitkomsten alleen.

SCREENING & ECHELONADVIES
Met de module GGZ is het eenvoudig om één of meerdere screeners naar
keuze af te nemen bij de patiënt. Dit kan in de huisartsenpraktijk maar ook
op eigen tempo thuis via het ingebouwde patiëntenportaal. Op basis van
de uitkomst van de screener kunnen automatisch vervolgvragenlijsten
worden toegewezen. Daarnaast genereert het systeem op basis van de
uitkomsten een echelonadvies welke de POH-GGZ en huisarts helpt bij het
zo goed mogelijk doorverwijzen van een patiënt naar de voor hem of haar
geschikte behandeling.

DOORVERWIJZING

Na het verzamelen van alle
informatie kan de huisarts,
indien nodig in overleg met de
POH-GGZ, de patiënt elektronisch of schriftelijk doorverwijzen. De GGZ-module ondersteunt deze doorverwijzing door alle noodzakelijke en relevante
informatie automatisch in te laden in de verwijsbrief. Daarnaast is het mogelijk nog aanvullende informatie te delen of vragenlijsten toe te voegen.

CONSULTATIE

Het is voor de huisarts en POH-GGZ
mogelijk om een specialist, zoals een
psychiater of verslavingsarts, te consulteren
voor adviezen rondom medicatie, behandeling en diagnostiek. De GGZmodule ondersteunt deze consultatie. De consulent kan meekijken in de
historie van de patiënt en kan zijn advies via de GGZ-module versturen.

EHEALTH

De module GGZ biedt de POH-GGZ de mogelijkheid
om binnen dezelfde omgeving eHealth-interventies
aan te bieden aan de patiënt. Hierdoor hoeft de POHGGZ niet te wisselen van systeem en geen informatie dubbel in te voeren.
Daarnaast werkt ook voor deze eHealth-interventies de koppeling met het
HIS voor patiëntgegevens. De POH-GGZ kan kiezen uit een bibliotheek van
bewezen interventies en kan die eenvoudig klaarzetten voor de patiënt.
De patiënt kan deze interventies thuis volgen waarbij de POH-GGZ, binnen
de module, altijd inzicht heeft in de voortgang. Deze bewezen effectieve
interventies zijn ontwikkeld door o.a. het Trimbos-instituut. Voorbeelden
van preventieve interventies zijn Minderdrinken, Kleurjeleven.nl, FearFighter,
Rebalance en Psyfit.
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Koppeling met uw HIS

Beschikbaar als module
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