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Betreft: stand van zaken pilot “Eén contactpersoon JGZ en de wijkteams” en pilot “Praktijkondersteuner
Huisarts GGZ-Jeugd"

Geachte raadsleden,
Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de inhoud en bekostiging van de jeugdhulp. Een groot
deel van de verwijzingen naar de specialistische Jeugd-GGZ loopt echter rechtstreeks via de huisartsen
als wettelijk verwijzers. Deze verwijzingen zorgen voor extra zorgkosten waar de gemeente geen invloed
op heeft. Tevens is het de vraag of jeugdigen en gezinnen verwezen worden naar de best passende hulp
en ondersteuning dichtbij huis
In het collegeprogramma is aangegeven dat we het belangrijk vinden om de samenwerking tussen de
wijkteams en onze samenwerkingspartners, waaronder de huisartsen en de jeugdgezondheidszorg , te
versterken. Vanuit dit kader is er in 2019 in drie huisartsenpraktijken gestart met de pilot “Eén
contactpersoon JGZ en wijkteam”. In deze pilot bieden een jeugdverpleegkundige uit het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) en een wijkteamprofessional consultatie aan de huisarts bij vragen rondom het
bieden van hulp en ondersteuning vanuit de wijkteams en/of vanuit de jeugdgezondheidszorg (JGZ) of
het wijknetwerk. Tevens is er in januari 2020 gestart met een tweede pilot, te weten “Praktijkondersteuner
Huisarts (POH) GGZ-Jeugd” in huisartsenpraktijk het Doktershuis.
Middels deze brief informeren we u over voortgang van beide pilots en het vervolg.

Stand van zaken Pilot 'Eén contactpersoon JGZ en wijkteam’
De pilot “Eén contactpersoon JGZ en wijkteam“ heeft als doel de huisarts, de JGZ en de wijkteams op de
hoogte te brengen van elkaars werkwijze, zodat het gemakkelijk wordt om elkaar te kunnen consulteren.
Gezamenlijk wordt casuïstiek besproken en wordt bepaald welke hulp en ondersteuning het beste past bij
de vraag van de patiënten. Zo kan het voorkomen dat in overleg een casus van de huisarts overgenomen
wordt door een jeugdverpleegkundige, jeugdarts of pedagoog.

Er zijn binnen de pilot volgende resultaten bereikt.
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Resultaten / Stand van zaken

Periode

april tot
november
2019

1

•

•

l•
•

Huisartsenpraktijk B

juli 2019 tot
heden

De huisarts heeft de mogelijkheden rondom
jeugdhulpverlening beter in zicht.
Er hebben 2 overleggen plaatsgevonden

Er zijn 4 casussen besproken.
1 verwijzing naar de JGZ.

De samenwerking is in november 2019 gestopt omdat de
huisarts geen casus kon aandraqen
e De huisarts conste
dan voorheen de JGZ en de
wijkteams
• Er is veel informatie gedeeld over bijvoorbeeld routes van
aanvragen (wegwijzerfunctie).
• Er zijn 10 casussen besproken waarvan er 1 is toegeleid
naar de wijkteams en een aantal is doorverwezen naar de

JGZ. De andere casussen zijn meer gericht doorverwezen
naar specialistische jeugdhulp
•

•

De frequentie van overleggen is 1 x per 6 weken.
Naast het bespreken van casussen willen de
wijkteamprofessionals ook graag meer inzetten op preventie
en het signaleren van trends (bijvoorbeeld t.a.v. overgewicht

bij kinderen,blowgedrag onderjongeren etc.). Zo willen ze
de integrale aanpak in gezamenliikheid gaan realiseren.
Huisartsenpraktijk C

Eind 2019

•

tot heden
•

•
•

De sammerking tussende huisarts3e JGZ en de
wijkteams is intensiever geworden. Er is sprake van korte
lijnen
De huisarts heeft de mogelijkheden rondom
jeugdhutpverlening goed in beeld. Ouders en jeugdigen zijn
tevreden over de hulp en ondersteuning die zij ontvangen
vanuit het wijkteam, de JGZ, de huisarts.

De frequentie van overleggen is 1 x per 8 weken
Er zijn 2-4 casussen per overlegbesproken waarvan er een
aantal is toe9eleid naar de wijkteams en een aantal is
doorverwezen naar de JGZ en scholen.

Stand van zaken Pilot POHGGZ-Jeugd
De pilot “POH GGZ-Jeugd” heeft als doel de samenwerking tussen de huisartsen, de wijkteams en de
jeugdgezondheidszorg te verbeteren, het bieden van lichtere, snelle en gerichte jeugdhulp dichtbij en het
gerichter doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp. Dit wordt gedaan door middel van de inzet van 2
psychologen die kennis en expertise hebben op het gebied van jeugdhulp. Binnen huisartsenpraktijk Het
Doktershuis zullen zij als Praktijkondersteuners Huisartsen GGZ-Jeugd (POH GGZ-Jeugd) voor in totaal
20 uur per week gedurende een periode van 2 jaar werkzaam zijn.
De POH GGZ-Jeugd fungeert als schakel tussen enerzijds de huisartsenpraktijk en anderzijds het
wijkteam, de JGZ en het onderwijs en begeleidt en behandelt jeugdigen met psychische-, psychosociale
en psychosomatische klachten in de huisartspraktijk
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De POH GGZ-Jeugd zal binnen de huisartsenpraktijk altijd de eerste stap worden als een patiënt een
vraag heeft op het gebied van jeugdhulp. De POH GGZ-Jeugd biedt indien nodig ook overbruggingshulp
en begeleiding bij wachttijden. Er zijn binnen de pilot de volgende resultaten bereikt.

- Verbeterenvan de samenwerkingtussen de huisartsen. de wijkteamsen de JGZ.
In de afgelopenmaanden heeft de POH GGZ-Jeugd namens de huisarts contacten met de JGZ en de
wijkteams gelegd en onderhouden.De POH's GGZ-Jeugd,de huisartsen, de JGZ en de wijkteams
ervaren de samenwerkingtot nu toe als zeer prettig. Er is sprake van korte lijnen en er wordt snel
overlegd over casussen
Het bieden van lichtere, snelle en gerichte jeugdhulp dichtbij.
Doordat de POH’s GGZ-Jeugd, de JGZ en de wijkteams regelmatig contact met elkaar hebben , hebben
ze een duidelijk(er) beeld van de problematiek van de patiënten gekregen, waardoor er sneller lichtere
jeugdhulp ingezet wordt die beter aansluit bij de behoefte van de jeugdigen en de ouders. Zo kan het
voorkomen dat in overleg een aanmelding die bij de wijkteams is binnengekomen, overgedragen wordt
aan de POH GGZ-Jeugd. Dit resulteert erin dat de jeugdige sneller geholpen wordt. Uit de ingevulde
vragenlijsten t.a.v. cliënttevredenheid blijkt dat de jeugdigen en de ouders zeer tevreden zijn met de inzet
van de twee POH’s GGZ-Jeugd.
Gerichter doorverwijzen naar de specialistische jeugdhulp
Door inzet van de POH GGZ-Jeugd is er een hele duidelijke overzichtelijke route binnen
huisartsenpraktijk Het Doktershuis. Alle jeugdigen, die een specifieke vraag hebben t.a.v. GGZ /

jeugdhulp, worden door de huisartsenverwezen naar de POH GGZ-Jeugd.De twee POH’s GGZ-Jeugd
zoeken met hun expertise en contacten uit hoe deze jeugdigen het beste geholpen kunnen worden. Zo
voorkomen ze dat jeugdigen (onnodig) naar specialistischejeugdhulp worden verwezen. Bovendien
worden de wijkteams ontlast.
Binnen de pilot zijn tot nu toe de volgende resultaten bereikt. In de periode tussen 1 januari 2020 en 13
oktober 2020 zijn er 79 aanmeldingen (hulptrajecten) gedaan bij de twee POH’s GGZ-Jeugd waarvan er
52 jeugdigen door de POH’s Jeugd-GGZ zelf zijn ondersteund. De andere aanmeldingen zijn meer
gericht doorverwezen naar
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Overige
ldhul
Proiect 0180 Stichting Facet Ridderkerk
In de afgelopen maanden is er inspiratie opgedaan op basis van andere pilots POH GGZ-Jeugd in de
regio. Zo zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd met de betrokken partijen van de pilot POH-GGZ
Jeugd in Rotterdam en zijn er ervaringen en praktische kennis uitgewisseld over o.a. casussen, wijze van

verwijzingen van POH GGZ-Jeugd en materialen/methodieken die er worden gebruikt voor
behandelingen van de patiënten.

Vervolg van de pilot “Eén contactpersoon JGZ en de wijkteams” en de pilot “POH GGZ-Jeugd“
De looptijd van de pilot “Eén contactpersoon JGZ en wijkteam” is 6 maanden, maar de startdatum
verschilt per huisartsenpraktijk. De samenwerking tussen de wijkteams, huisartsen en de
jeugdgezondheidszorg verloopt goed. Vanwege de Corona-maatregelen lag de focus van de wijkteams,
huisartsen en de jeugdgezondheidszorg in de afgelopen maanden echter meer op de eigen
basisdienstverlening. Desondanks zijn er binnen de pilot mooie resultaten bereikt
Op basis van de ervaringen tot nu toe willen we graag in de huisartsenpraktijken B en C de pilot “Eén
contactpersoon JGZ en de wijkteams” continueren tot 1 juli 2021 . De pilot wordt uit regulier budget

gefinancierd.
De pilot “POH GGZ-Jeugd” duurt tot eind 2021 . Hiervoor zijn middelen gereserveerd vanuit de
bestemmingsreserve Innovatiefonds Sociaal Domein. Op basis van de reeds behaalde resultaten zetten
we de pilot in Het Doktershuis voort.
We informeren u in het vierde kwartaal 2021 over de

reNluatie van deze pilots en het vervolg.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouder/van Ridderkerk,
de burgemeesteb
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