POH GGZ

www.psyzorghk.nl

De gebieden waar de POH GGZ van PsyZorg
werkzaam zijn.

Kijkt u eens rustig rond op onze website
www.psyzorghk.nl voor meer informatie en maak
een persoonlijke keuze voor uw aanmelding.
Wij bieden als PsyZorg al zo’n 30 jaar psychologische
zorg dichtbij u in de wijk. Een samenwerking van
vrijgevestigde psychologen en praktijkondersteuners
met hart voor kwaliteit van hun vak. We leveren
in deze samenwerking basis GGZ, generalistische
GGZ en specialistische GGZ voor lichte tot ernstige
psychische problemen. De GZ-psychologen en POH
GGZ zijn aangesloten bij diverse beroepsverenigingen
als het NIP of LVVP.
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PsyZorg Haarlemmermeer Kennemerland
Zijlweg 77, 2013 DD Haarlem
www.psyzorghk.nl jeugd@psyzorghk.nl

Coöperatie van vrijgevestigde psychologen
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Uitgeest • Velsen • Zandvoort

POH GGZ

Zoekt u een deskundige POH GGZ voor uw huisartsenpraktijk met kennis van de sociale kaart?
Gespecialiseerd in jeugd of volwassenen en met
een persoonlijke aanpak?
PsyZorg biedt u als coöperatie van psychologen en
psychotherapeuten in de regio Haarlemmermeer en
Kennemerland, een goed gekwalificeerde POH GGZ
die uw praktijk versterkt op het gebied van psychologische en diagnostische capaciteit en direct bij u
aan de slag kan.

Werkwijze

Wij bieden u een POH GGZ met een universitaire
of HBO opleiding. De POH GGZ heeft naast een
afgeronde studie, vaak extra deskundigheid verworven op het gebied van jeugd- of ouderenzorg door
relevante werkervaring.
Hij/zij heeft ervaring met diagnostiek en is als professional goed in staat om mensen met psychische
klachten te begeleiden. Tevens kan de POH GGZ
worden ingezet bij het helpen opzetten van een
e-health traject of groepssessies en voor screening
en doorverwijzing, waardoor uw patiënt de juiste
behandeling krijgt.
PsyZorg biedt deze POH GGZ all-in consultatie,
intervisie en supervisie. Tevens zijn er mogelijkheden tot opleiding, om zo de inhoud en de kwaliteit van de functie verder te ontwikkelen. De POH
GGZ is lid van het NIP en valt onder het betreffende
klacht- en tuchtrecht.

Onderhandeling

PsyZorg levert een POH GGZ op maat. U kunt kiezen
voor een detachering, waarbij PsyZorg het werkgeverschap voor zijn rekening neemt, maar een
constructie met de zorgverzekeraar voor zelfstandigen
of een dienstverband bij de huisarts is ook mogelijk.
Wij leveren basispsychologen voor een aantrekkelijke prijs van € 50,= per uur. Indien u buitengewoon
lid wordt van PsyZorg dan betaalt u geen btw over
dit tarief. Het aanbod is inclusief professionele
begeleiding en consultatie door onze ervaren BIG
geregistreerde psychologen. Zij hebben al veel
ervaring in de GBGGZ en/of SGGZ in deze regio.
Het is mogelijk klein te beginnen en uit te breiden
waar nodig. Dit betekent optimale flexibiliteit in
het benodigde aantal uren. Bij de selectie wordt
uw praktijk nadrukkelijk betrokken. We houden
rekening met de persoonlijke match tussen POH GGZ
en uw praktijkmedewerkers, de gewenste afstudeerrichting, de kennis van de sociale kaart in uw
omgeving en eventuele aanvullende eisen.

Kosten

PsyZorg kan u geheel ontlasten doordat alle werkgevers- verplichtingen bij PsyZorg liggen. U wordt
optimaal ondersteund en ontzorgd! Bovendien is er
geen btw van toepassing, doordat u bijzonder lid
van de coöperatie wordt.

Samenwerking

Uw POH GGZ werkt in de regio Zuid-Kennemerland,
Haarlemmermeer en de IJmond nauw samen met
jeugdzorg, CJG coaches, huisartsen, jeugdartsen,
psychiaters en fysiotherapeuten. Dat is een voordeel voor u als huisarts. Lastige problemen zijn
sneller en beter op te lossen in goede samenwerking.

Contact

Heeft u interesse of wilt u een oriënterend gesprek
over de werkwijze, opleiding en intervisie of het
bijzonder lidmaatschap? U kunt direct contact
met ons opnemen via pohggz@psyzorghk.nl.
Onze zorgcoördinator S. van der Poel voorziet u
graag van informatie, kan uw vragen beantwoorden en u mogelijk begeleiden in het traject van
de voorbereiding en implementatie.

