
Zorgprogramma 
Psychische 
klachten

Zorggroep DOH 
Het zorgprogramma Psychische 
Klachten wordt uitgevoerd door huis-
artspraktijken die aangesloten zijn 
bij zorggroep DOH. Deze zorggroep 
bestaat uit 17 huisartspraktijken met 
in totaal 75 huisartsen in Eindhoven 
en omgeving. Alle praktijken hebben 
het kwaliteitskeurmerk van het Neder-
lands Huisartsen Genootschap. DOH 
maakt zorgprogramma’s op maat en 
organiseert de samenwerking tussen 
uw huisartspraktijk en de andere 
zorgverleners. 

Kijk voor meer informatie op dohnet.nl
Hier vindt u ook de klachtenregeling. 

Psychische 
klachten? 

Wij ondersteunen 
u graag!



Zorg bij psychische klachten
Rondom psychische problemen 
werkt uw huisarts samen met andere 
zorgverleners. Zij hebben waar 
nodig onderling contact en stemmen 
de zorg op elkaar af. Het doel is om 
u zo snel en goed mogelijk te onder-
steunen. Deze manier van werken 
hebben we vastgelegd in het zorg-
programma Psychische Klachten. 

Hoe werkt het?
Wanneer u zich bij de huisarts 
meldt, maakt hij of zij een inschat-
ting van de ernst van uw klachten. 
Dit gebeurt op basis van een of 
meer gesprekken. Meestal vraagt de 
huisarts u ook om een of enkele vra-
genlijst(en) in te vullen. U bespreekt 
samen de klachten. Vervolgens 
beslist u in overleg met de huisarts 
welke hulp het beste aansluit bij uw 
situatie. 

Het zorgprogramma biedt verschil-
lende vormen van hulp. Voorbeelden 
hiervan zijn individuele begeleiding, 
groepstherapie en e-health (= digitale 
ondersteuning via de computer). Uw 
huisarts en de praktijkondersteuner 
kunnen u over alle mogelijkheden 
informeren. Het kan dus zijn dat 
u met verschillende hulpverleners 
te maken krijgt, bijvoorbeeld de 
praktijkondersteuner GGZ, of een 
psycholoog. 

Bescherming medische gegevens
Uw medische gegevens moeten 
goed worden beschermd. Ze zijn 
daarom niet automatisch beschik-
baar voor andere hulpverleners. 
Wanneer u deelneemt aan het 
zorgprogramma Psychische Klach-
ten worden bepaalde gegevens 
gedeeld met hulpverleners die direct 
bij uw zorg betrokken zijn. Wordt 
u bijvoorbeeld verwezen naar de 
psycholoog, dan ontvangt die een 
digitale verwijsbrief en gegevens die 
belangrijk zijn voor uw behandeling. 

Kosten
Deelname aan het zorgprogramma 
Psychische Klachten valt onder de 
basiszorg. Dit betekent dat binnen 
het zorgprogramma alle afspraken 
bij de huisarts, de praktijkonder-
steuner GGZ en sommige andere 
zorgverleners (o.a. de psycholoog 
gemiddeld 7 gesprekken) vergoed 
worden. Uw eigen risico wordt hier-
bij niet aangesproken. 

Aan een aantal onderdelen van 
het zorgprogramma zijn wél kosten 
verbonden:
• Medicatie: valt onder eigen risico.
• Groepstherapie: eigen bijdrage  
 van 35 euro.
• Fysiotherapie: afhankelijk van uw  
 aanvullende verzekering. 
 Raadpleeg uw polis.
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Elk mens ervaart in zijn of haar leven gevoelens 
van angst, spanning, verdriet en boosheid. Dit zijn 
normale reacties op bepaalde (nare) gebeurte-
nissen. Meestal gaan die gevoelens vanzelf over. 
Soms keren ze alsmaar terug en worden de klachten 
ernstiger. Ook kunnen er lichamelijke problemen 
bij komen, bijvoorbeeld hartkloppingen, slecht 
slapen, moeheid en hoofdpijn. In zo’n situatie is 
het fijn dat er (tijdelijk) hulp beschikbaar is. 
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