
 

Vacature AHa adviesgroep GGZ: Huisarts  
 

De AHa adviesgroep GGZ is vanwege het stoppen van een van de leden op zoek naar een 

huisarts, werkzaam in Amsterdam, die de adviesgroep wil versterken.  

Lees hieronder meer over de GGZ in Amsterdam, de adviesgroep en haar werkzaamheden.  

 

Organisatie van de GGZ in Amsterdam 

De GGZ-problematiek in de huisartspraktijk is groot en verschilt vaak flink per wijk door 

verschillen in prevalente aandoeningen. De grootste zorgen gaan uit naar de meest 

kwetsbare patiënten: de jeugd (elders in de AHa belegd), spoedgevallen en patiënten met 

ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). 

Meer dan elders is de tweedelijns GGZ-hulpverlening in Amsterdam versnipperd: Er zijn twee 

grote GGZ-organisaties (Arkin en GGZ InGeest), en een grote vrijgevestigde groep, weinig 

georganiseerde GZ-psychologen, psychotherapeuten en vrijgevestigde psychiaters. De 

(specialistische) GGZ is grotendeels opgesplitst in aparte afdelingen per diagnose(groep): 

Stemmingsstoornissen, FACT, trauma, persoonlijkheidsstoornissen e.d. Er is overal sprake 

van (flinke) wachttijden.  

Onze uitgangspunten, ambitie en plannen zijn beschreven in “Thema GGZ: jaarplan” (zie 

bijlage). 

 

Taken en doelen AHa adviesgroep GGZ 

De AHa adviesgroep GGZ is voortgekomen uit de HKAA-werkgroep GGZ en is ingesteld om 

gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de AHa stuurgroep GGZ en het bestuur van de 

AHa op het gebied van GGZ.  

De adviesgroep heeft als doel: betere toegang voor de patiënten die de zorg het hardst nodig 

hebben en meer transparantie in de GGZ voor huisartsen.  

Daarnaast heeft de adviesgroep als taken:  

• Zorg dragen voor communicatie met en vanuit alle aangesloten zorggroepen en 

gezondheidscentra. 

• Signaleren van belangrijke thema’s en problemen in de GGZ vanuit de achterban. 

• Meedenken en ontwikkelen van (nieuwe) GGZ-plannen in de AHa met de stuurgroep. 

• Samen met Elaa contact opbouwen en houden met belangrijke spelers in het GGZ veld 

en sociaal domein. 

 

Samenstelling en werkwijze AHa Adviesgroep GGZ 

De adviesgroep bestaat uit: Jacqueline de Wit (huisarts en voorzitter), Erik Veenhof (huisarts 

in Westerpark), Christa Aberson (huisarts in Zuidoost), Barbera van Duijn (huisarts in Zuid) en 

Helen Volmer (POH GGZ in Zuid) Mirjam Kohinor ondersteunt vanuit Elaa.  



 

De adviesgroep heeft nauw contact met de AHa stuurgroep GGZ, bestaande uit Jacqueline 

de Wit (voorzitter), Helen Volmer (POH-GGZ in Zuid) en Ronald Sietsma (als 

portefeuillehouder GGZ de linking pin naar het dagelijks bestuur van de AHa). 

De adviesgroepleden worden benoemd door de stuurgroep van de AHa. De adviesgroep 

komt eens per 2 maanden (meestal per beeldbellen) gedurende 1.5 uur bijeen. De 

adviesgroep wordt gefinancierd door de AHa middels een vacatievergoeding. 

 

Profiel adviesgroeplid 

1. Werkzaam als huisarts in Amsterdam en aangesloten bij één van de zorggroepen 

2. Belangstelling voor- / bekendheid met de zorg voor GGZ-patiënten in Amsterdam e.o. 

3. Ondersteunt doel en middelen van de AHa en het onderdeel GGZ. 

 

Vragen? Nadere informatie? 

Hebt u nog vragen? Neem contact op met Mirjam Kohinor m.kohinor@elaa.nl, 06-425 850 74. 

 

Aanmelden 

Wilt u zich aanmelden? Stuur uw reactie vóór 11 januari 2023 met korte motivatie en 

vermelding van uw huidige werkplek naar Jacqueline de Wit, voorzitter van de stuurgroep en 

de adviesgroep, via info@amsterdamsehuisartsen.nl. 

Bij meerdere kandidaten beslist de AHa stuurgroep GGZ op basis van de gesprekken. 
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