
 

 
  

 

Pilot Huisartsen & 
Jeugdzorg Hengelo 

Voortgangsrapportage 

Oktober 2016 

 

 

 



 

1 
 

 

Inhoud 

1 Inleiding ............................................................................................................................... 2 

1.1 Aanleiding ................................................................................................................................ 2 

1.2 Vraagstelling ............................................................................................................................ 2 

1.3 Onderzoeksopzet ..................................................................................................................... 3 

1.4 Beperkingen van het onderzoek ............................................................................................. 4 

2 Praktijkondersteuners Jeugd, de pilot .................................................................................... 5 

2.1 Opzet pilot ............................................................................................................................... 5 

2.2 Werkafspraken ........................................................................................................................ 6 

3 Resultaten en werkwijze ....................................................................................................... 7 

3.1 Aantallen jeugdigen ................................................................................................................. 7 

3.2 Resultaat trajecten .................................................................................................................. 9 

3.3 Overleggen ............................................................................................................................ 10 

3.4 Problematiek ......................................................................................................................... 11 

4 Beoordeling werkwijze ........................................................................................................ 14 

4.1 Ouders en jongeren ............................................................................................................... 14 

4.2 Tevredenheid professionals .................................................................................................. 16 

5 Verbetermogelijkheden en belemmeringen ......................................................................... 17 

6 Conclusies en aanbevelingen ............................................................................................... 18 

Bijlage 1 – Uitwerking onderzoeksvragen .................................................................................... 20 

Bijlage 2 – Begrippenkader Jeugdhulpverlening ........................................................................... 21 

 
  



 

2 
 

1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 

Na een periode van voorbereiding is in februari 2015 de pilot Huisartsen & Jeugdzorg gestart in 

Hengelo. In deze pilot wordt een praktijkondersteuner (POH) Jeugd ingezet in verschillende 

huisartsenpraktijken in Hengelo. De praktijkondersteuners zijn gespecialiseerd in problematiek van 

jeugd en ondersteunen kinderen en jongeren en hun ouders bij hulpvragen. 

 

Met de inzet van POH-J’ers wordt beoogd: 

- onnodige doorverwijzing te voorkomen 

- de jeugdige sneller op de juiste plek te krijgen 

- laagdrempelige hulpverlening te bieden aan jeugdigen en ouders voor eenvoudige 

problemen 

- ongerichte verwijzingen door de huisarts in aantal te laten afnemen 

- medicalisering tegen te gaan  

- te komen tot kostenbesparing en betere kostenbeheersing bij de inzet van de middelen voor 

jeugdzorg. 

 

De pilot loopt tot en met december 2016. Gedurende de looptijd wordt de pilot gevolgd en 

geëvalueerd door Kennispunt Twente, in opdracht van de gemeente Hengelo en de Hengelose 

Huisartsenvereniging (HHV). Gemeente Hengelo en HHV willen inzicht in de bijdrage die de nieuwe 

werkwijze levert aan de doelstelling van het transformatiebeleid om betere (eerder en meer 

passend) en goedkopere jeugdzorg te leveren aan alle kwetsbare jongeren.  

 

In oktober 2015 is een tussenevaluatie gedaan. Er kon geen harde uitspraak worden gedaan over de 

ontwikkelingen in verwijzingen naar de jeugdhulpverlening. Wel werd geconcludeerd dat er sprake is  

van versterking van de positie van de huisarts als integrale eerstelijns zorgverlener, doordat er meer 

begeleiding is van jeugdigen in de eigen praktijk. Huisartsen voelen meer regie over het gezin en de 

zorg is meer laagdrempelig. Huisartsen lijken slechts beperkt extra kennis op te doen en de 

terugkoppeling tussen huisarts en POH-Jeugd was nog niet overal goed geregeld. De POH-Jeugd 

neemt huisartsen werk uit handen en zowel huisartsen en POH-J’ers zijn enthousiast en tevreden 

over de werkwijze en over de extra ondersteuning die met de POH-Jeugd in de praktijk gegeven kan 

worden. Huisartsen die niet deelnemen zijn ook geïnteresseerd in deze werkwijze. 

 

1.2 Vraagstelling 

In deze tweede rapportage doen we verslag van het vervolgonderzoek naar de pilot. Doel is meer 

inzicht te krijgen in de werkwijze van de POH-J en de resultaten van de inzet. Aan de hand van 

gemeentelijke en POH registratiegegevens, enquêtes, interviews en een workshop is getracht meer 

inzicht te krijgen in de werkzaamheden van de POH’ers, de gevolgen van de inzet voor verwijzingen 

en de ervaren kwaliteit door patiënten, huisartsen en partners. Daarnaast zijn belemmeringen en 

verbetermogelijkheden voor een eventuele gemeente brede toepassing in kaart gebracht.  

De financiële effecten op lange termijn van de inzet van de praktijkondersteuners op verwijzingen – 

of de inzet tot meer kostenefficiënte zorg leidt – kunnen door beperkingen in de registraties en het 

ontbreken van een nulmeting in het bestek van dit onderzoek niet worden achterhaald. 
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De vraagstellingen luiden als volgt:  

1. Wat zijn de werkzaamheden van de POH-J, wat zijn de resultaten van de inzet en hoe wordt deze 

ervaren? 

2. Welke belemmeringen en verbetermogelijkheden zien betrokken professionals en patiënten bij 

een eventuele gemeente-brede toepassing? 

 

In bijlage 1 is de vraagstelling uitgewerkt, waarbij is aangegeven welke vragen beantwoord zijn. 

Omdat er geen sprake is van een experimentele opzet van het onderzoek, met een voor- en 

nameting of (aselecte) toewijzing aan de pilot of juist de controlegroep, is het niet mogelijk een 

uitspraak te doen over de effecten van de inzet van de POH-J’ers op aantal en soort verwijzingen.   

 

1.3 Onderzoeksopzet 

Kennispunt Twente heeft gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden om antwoord te 

kunnen geven op de geformuleerde onderzoeksvragen. De nadruk ligt in dit onderzoek op de 

kwantitatieve methoden, aangevuld met kwalitatieve gegevens. Hieronder gaan we in op de 

gebruikte onderzoeksmethoden. Bijstelling van het onderzoek is gedurende het traject steeds in 

overleg gegaan met de opdrachtgever respectievelijk met leden van de begeleidingsgroep.  

 

Analyse van registratiegegevens 

De registratiegegevens van de vijf POH-J’ers zijn gebruikt om een beeld te schetsen van wat zij doen, 

in welke gevallen zij worden ingezet door de huisarts en hoe vaak zij zelf behandelen en waarheen ze 

verwijzen. De data is vanaf februari 2015 (sommige huisartsen zijn later gaan deelnemen) tot medio / 

eind september 2016. 

Naast deze gegevens is ook een analyse gemaakt van registratiegegevens uit de gemeentelijke 

administratie op basis van meldingen van zorgaanbieders, om zicht te krijgen op ontwikkelingen in 

zorggebruik. Voorlopige uitkomsten in juni 2016 bleken echter niet aan te sluiten bij beelden uit de 

praktijk van de pilot en er kon niet op plausibele wijze een kwantitatieve aansluiting worden 

gevonden tussen de registraties van de gemeente en van de POH-J. Om die reden is nog een 

aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de bruikbaarheid van de gemeentelijke gegevens, waarbij drie 

registraties zijn vergeleken: van de POH-J, van de gemeente en van de huisartsen. Dit aanvullende 

onderzoek is uitgevoerd in vier huisartsenpraktijken door twee POH-J en een huisarts. Hieruit bleek 

dat het overgrote deel van de meldingen van zorgaanbieders over ontvangen verwijzingen en start 

van de zorg op basis van verwijzingen van huisartsen, inderdaad is terug te vinden in de 

administraties van de betreffende huisartsen. Voor 22 procent van de in zorgname-cijfers is dat niet 

het geval en konden geen verwijzingen worden gevonden. Veel gemiste verwijzingen hebben 

betrekking op vervolgverwijzingen. Als we hiervoor corrigeren, daalt het aantal meldingen dat niet 

wordt teruggevonden naar 14 procent. Vanwege de blijvende onduidelijkheid is besloten deze 

gegevens niet in dit onderzoeksrapport op te nemen. De analyse is apart uitgevoerd door 

medewerkers van de gemeente Hengelo zelf en als losse analyse bijgevoegd bij dit rapport. 

 

Enquêtes 

Om na te gaan hoe de kwaliteit van de ondersteuning van de POH-J wordt ervaren en welke 

belemmeringen en verbetermogelijkheden worden gezien, hebben we enquêtes gehouden onder 

ouders en jongeren, huisartsen, de POH-J’ers en professionele partners van POH-J’ers. 

De ouders en jongeren ontvingen na afsluiting van hun zorgtraject een schriftelijke enquête via de 

POH-J. Vanaf mei 2016 is deze vragenlijst bij elk beëindigd traject direct uitgereikt door de POH-J. De 
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jeugdigen die tussen januari en mei 2016 hun traject hadden afgerond, hebben de vragenlijst via de 

praktijk opgestuurd gekregen. De verwachting was dat het versturen vanuit de huisartsenpraktijk en 

niet vanuit het onderzoeksbureau de respons zou bevorderen. De respons was echter laag. Van de 

trajecten die zijn afgerond in de periode van januari tot augustus 2016, hebben 22 ouders en 13 

jongeren een vragenlijst ingevuld. Wij zijn niet nagegaan in hoeverre de POH-J’ers de enquêtes ook 

daadwerkelijk hebben toegezonden aan ouders en jongeren. Van één van de vijf POH-J is geen enkele 

vragenlijst ingeleverd.  

De vragenlijst aan huisartsen en POH-J’ers is ingevuld door negen van de 23 huisartsen en vier van de 

vijf POH-J’ers. Daarnaast is nog een digitale enquête verspreid onder de huisartspraktijken, waarin 

gevraagd is naar mogelijkheden om de POH-J breder in te zetten. Zeven van de acht benaderde 

praktijken hebben de vragenlijst ingevuld en in vijf gevallen zijn de antwoorden nabesproken in een 

reguliere werkbespreking in het kader van de pilot, waarbij ook de betreffende POH-J aanwezig was. 

Bij drie nabesprekingen was ook de onderzoeker van Kennispunt Twente aanwezig. 

De professionele partners betreffen tien contacten die werden aangeleverd door de POH-J zelf. Het 

betrof contactpersonen op scholen, medewerkers van team Jeugd en Gezin van de gemeente en 

medewerkers van Wijkracht. Ook is de link naar de vragenlijst verzonden in een mail naar het 

algemene emailadres info@wijkracht.nl met de vraag om de mail te verspreiden onder alle 

wijkteamleden in Hengelo. Uiteindelijk hebben drie mensen die werkzaam zijn bij de gemeente en 

vijf mensen van Wijkracht de vragenlijst ingevuld. Van scholen zijn er geen antwoorden binnen 

gekomen. Dat hangt mogelijk samen met de samenloop van de responsperiode en schoolvakanties.  

 

Workshops 

In een workshop is de expertise van zes POH-J’ers gebruikt en verrijkt door onderlinge discussie om 

meer inzicht te krijgen in het werk van de POH-J en hoe de inzet daarvan geoptimaliseerd kan 

worden. Er is voor gekozen hier ook twee POH-J’ers uit Enschede voor uit te nodigen die werken in 

een soortgelijke setting.  

 

1.4 Beperkingen van het onderzoek 

De voornaamste beperking van het onderzoek is dat registratiegegevens over de periode 

voorafgaand aan de pilot ontbreken. Hierdoor kan geen vergelijking worden gemaakt in de vorm van 

een voor- en nameting. Het is niet duidelijk of gevonden ontwikkelingen in verwijzingen zijn toe te 

schrijven aan de inzet van de POH-J of aan andere factoren. De POH-J’ers zijn niet at random 

toegewezen aan huisartsenpraktijken en er zijn geen relevante kenmerken van de praktijken bekend. 

De praktijken die deelnemen aan de pilot hebben hier bewust voor gekozen, vanwege het ervaren 

van veel jeugdproblematiek binnen de praktijk en/of grote affiniteit met het onderwerp. Het is niet 

duidelijk in hoeverre de praktijken waar een POH-J’er van start is gegaan bij voorbaat al verschilden 

van de praktijken die (nog) niet hiervoor hebben gekozen. 

Ook de tijdsduur van de pilot brengt beperkingen voor het onderzoek met zich mee. De POH-J’ers zijn 

sinds januari 2015 werkzaam, waarvan een deel van de praktijken pas enkele maanden. Om echt 

uitspraak te kunnen doen zouden de ontwikkelingen over een langere periode moeten worden 

gevolgd. De korte tijd dat de vervolgfase van de pilot loopt, geeft beperkt de mogelijkheid tot het 

zichtbaar maken van het aantal afgesloten trajecten in die periode. Tenminste in de eerste maand 

van 2016 was nog sprake van opstartproblematiek.  
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2 Praktijkondersteuners Jeugd, de pilot 

 

2.1 Opzet pilot  

Aanvankelijk is gestart met vier huisartspraktijken in Hengelo, waarbij een POH-J werd ingezet. Per 

februari 2016 is de pilot uitgebreid naar meer huisartsen en huisartsenpraktijken in Hengelo. Na de 

uitbreiding van de pilot zijn 8 van de 17 praktijken in Hengelo betrokken en doen alle 23 huisartsen 

van deze praktijken mee in de pilot. Dat is meer dan de helft van de leden van de HHV.  

De dertien betrokken huisartsen waarmee werd gestart, vormden in 2015 ongeveer een derde van 

het totale aantal huisartsen in Hengelo. Na uitbreiding is inmiddels bijna de helft van de Hengelose 

jeugdigen (48%) patiënt bij een huisarts die wordt ondersteund door een POH-J. In Tabel 1 is te zien 

welke  praktijken betrokken zijn en wat het aantal jeugdige patiënten per praktijk is.  

 

Tabel 1 Deelnemende praktijken, aantal jeugdigen per praktijk  

Huisartspraktijken 
Aantal jeugdige 

patiënten per praktijk 
 

Praktijk 1 669  

Praktijk 2 1092  

Praktijk 3 551  

Praktijk 4 2000  

Praktijk 5 424  

Praktijk 6 2140  

Praktijk 7 332  

Praktijk 8 770  

   

Aantal jeugdigen in Hengelo  jonger dan 18 jaar 16.684  

Jeugdige patiënten deelnemende huisartsen totaal 7.978 48% 

Jeugdige patiënten niet-deelnemende huisartsen1 8.706 52% 

 
Bronnen:  GBA; opgave praktijken, via gemeentelijke projectleider   

 

Er zijn na de uitbreiding vijf POH-J betrokken bij de pilot, waarvan er drie actief zijn op twee 

praktijken. In totaal is er sprake van 45,5 uur POH-J per week, waarbij twee derde directe inzet is op 

patiëntgebonden activiteiten en een derde voor verbinding met het voorliggende veld en de wijk. 

Daarnaast is binnen deze een derde veel aandacht geweest voor het versterken van de functie POH-J 

en is gewerkt aan functieverbetering, door overleg, intervisie en casuïstiekbesprekingen. Reflectie op 

de functie is op deze manier een continu en dynamisch proces. 

Er is bewust gekozen voor variatie in de achtergrond van de POH-J’ers. Vier POH-J’ers hebben een 

GGZ-achtergrond; twee personen zijn afkomstig uit het GRIP-team en twee uit de ambulante 

jeugdhulpverlening. De vijfde POH-J’er is afkomstig uit het wijkteam en heeft een maatschappelijk 

werk-achtergrond.  

 

                                                           
1 Dit cijfer gaat ervan uit dat het aantal jeugdigen zonder huisarts verwaarloosbaar klein is.  
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2.2 Werkafspraken 

De werkwijze is vooraf verkend en vastgelegd in een set van werkafspraken, die onderdeel zijn van 

een complete set aan werkafspraken die voor alle huisartsen in Hengelo geldt. De specifieke 

werkafspraken rond de pilot zijn als volgt: 

 

Taken huisarts 

 Huisartsen roepen de hulp in van de POH-J om te voorzien in de behoefte van huisartsen aan 

specifieke kennis en expertise; 

 De huisarts heeft de regie. 

 

Taken POH-J 

 Probleem- en vraagverheldering (maximaal twee contacten); 

 Laagdrempelige en direct toegankelijke advisering en ondersteuning bieden bij 

opvoedvragen en –opvoedproblemen; 

 Kortdurende probleemgerichte begeleiding (maximaal 8 contacten); 2 

 Ondersteuning huisartsen met informatie en advies; 

 Raadplegen specialistische consulten, onder andere: andere POH (ook POH GGZ), 

zorgstructuur scholen/CZB, jeugdarts, GRIP, wijkteams, allochtone zorgconsulent, 

kinderpsychiater, gezinstherapeut, centrale toegang van de gemeente?; 

 Verwijzing naar het voorliggende veld: scholen, jeugdarts, wijkteam etc. 

  

                                                           
2 Aanvankelijk maximaal 5, later verruimd naar 6 tot 8 met incidenteel zelfs de mogelijkheid om er meer te doen. 
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3 Resultaten en werkwijze 

 

3.1 Aantallen jeugdigen  

In de periode van januari 2015 tot en met september 2016 zijn in totaal 410 Hengelose jeugdigen een 

traject gestart met de POH-J’er. Dit komt neer op gemiddeld 5% van de jeugdpopulatie in de praktijk. 

In Tabel 1 staat het overzicht van het aantal jeugdigen in de pilot per praktijk. De praktijken 4 en 6 

nemen samen ruim de helft (54%) van de jeugdigen voor hun rekening; dit zijn grotere 

groepspraktijken. Bij de per februari 2016 gestarte huisartsen is (nog) sprake van lage aantallen 

jeugdigen in de pilot, deels vanwege de opstartfase en deels vanwege de kleine praktijken. In totaal 

zijn bij deze huisartsen 92 jeugdigen gestart met een traject bij de POH-Jeugd. 

 
Tabel 1 – Jeugdigen in project per huisartspraktijk 

Huisartspraktijken Aantal jeugdigen in project 

Praktijk 1 24 

Praktijk 2 32 

Praktijk 3 57 

Praktijk 4 118 

Praktijk 5 8 

Praktijk 6 102 

Praktijk 7 13 

Praktijk 8 56 

Totaal 410 

 
Figuur 1 – Percentage jeugdigen in project t.o.v. praktijk-jeugdpopulatie 
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Op basis van het percentage jeugdigen uit de praktijkpopulatie (hoe kinderrijk is de praktijk; blauwe 

staafjes in Figuur 1) is in beeld gebracht hoeveel procent van de jeugdigen uit de praktijk in het 

project zijn opgenomen (oranje staafjes in Figuur 1). Zo is bijvoorbeeld te zien dat de praktijken 3 en 

6 beide bovengemiddeld kinderrijke praktijken zijn, maar dat zij een heel afwijkend percentage van 

de jeugdpopulatie hebben dat deelneemt aan het project: 10,3% en 4,8%. 

 

Leeftijdscategorieën 

Figuur 2 gaat in op het aantal jeugdigen in de pilot per leeftijdscategorie. Hierbij zijn alleen de twee 

grootste leeftijdscategorieën in beeld gebracht: 4 t/m 11 jaar en 12 t/m 17 jaar. Trajecten van 

kinderen jonger dan 4 jaar komen niet bij alle praktijken voor (totaal 17 kinderen) en jongeren van 18 

jaar of ouder zien we slechts 15 keer in totaal. Dit is in overeenstemming met het beginsel om geen 

breuk in de zorg te laten ontstaan met het bereiken van de leeftijdsgrens van 18 jaar. Trajecten 

kunnen – zij het beperkt – doorlopen na de 18e verjaardag.  

Wat opvalt in Figuur 2 is dat bij praktijk 4 vooral veel jeugdigen van 4 t/m 11 jaar deelnemen aan de 

pilot, terwijl dit bij praktijk 6 juist de oudere leeftijdsgroep is. Bij praktijk 6 is deze groep zelfs twee 

keer zo groot als de groep 4 t/m 11 jarigen. In een eerdere fase van het onderzoek gaven huisartsen 

aan dat zij de uitkomsten niet goed konden herleiden tot hun patiënten profielen en -populatie.  

 

Figuur 2 – Jeugdigen in pilot naar leeftijdsgroepen per praktijk 
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3.2 Resultaat trajecten 

In totaal zijn er tot en met september 2016 307 trajecten beëindigd. Dit is 75% van de sinds februari 

2015 gestarte trajecten. In Figuur 3 staat het resultaat van de beëindigde trajecten weergegeven. 

Bijna drie kwart van de jeugdigen had voldoende aan de ondersteuning van de POH-Jeugd; deze 

trajecten zijn afgerond door de POH-Jeugd. Voor 12% van de trajecten bleek een verwijzing nodig 

naar de Basis GGZ en bij 10% van de trajecten werd verwezen naar de zwaardere hulpverlening 

(Specialistische GGZ of Specialistische Jeugdhulp). Bij 5% van de beëindigde trajecten is geregistreerd 

dat de jeugdige is doorgestuurd naar een voorliggende voorziening of naar de gemeentelijk 

jeugdregisseur.  

 

Deze percentages zijn vergelijkbaar met de resultaten van de POH-Jeugd bij huisartsen in Enschede, 

waarvoor Kennispunt Twente ook een onderzoek uitvoert. Het aandeel dat de POH-Jeugd zelf 

beëindigd zonder verwijzing is gelijk, de verwijzing naar de Basis-GGZ ligt in Enschede lager (7%) en 

de verwijzing naar Specialistische GGZ + Jeugdhulp ligt in Enschede iets hoger (12%). 

 

Ten opzichte van de tussenrapportage is het aandeel trajecten dat door de POH-Jeugd zelf wordt 

afgerond, toegenomen (van 66% naar 73%). Het aantal verwijzingen naar de zwaardere jeugdhulp 

(Specialistische GGZ en Specialistische Jeugdhulp) is fors afgenomen (van 25% naar 10%). Hierbij 

moet wel worden opgemerkt dat het aantal jeugdigen ten tijde van de tussenrapportage veel lager 

was. 

 

Figuur 3 – Resultaat beëindigde trajecten 
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Aantal consulten 

De helft van de trajecten is in één of twee consulten afgerond, 30% in één en 19% in twee consulten 

(zie Figuur 4). 87% van de trajecten bestaat uit vijf consulten of minder. De verschillende POH-J’ers 

wijken hierbij gemiddeld nauwelijks van elkaar af. Het gemiddelde aantal consulten van alle POH-

J’ers is 3 per traject.  

 

Figuur 4 – Aantal consulten per beëindigd traject 

 
 

Lengte beëindigde trajecten 

De gemiddelde lengte van een traject is bijna 7 weken. Ruim de helft van de trajecten duurt 3 weken 

of korter. Driekwart van de trajecten duurt 9 weken of korter. Het langste traject duurt anderhalf 

jaar, oftewel 80 weken, en de kortste trajecten duren minder dan een week.  

 

3.3 Overleggen 

De POH-J’ers hebben het aantal en de gesprekspartners van de verschillende overleggen 

geregistreerd. Eén POH-J heeft (nog) geen overleggen geregistreerd. In totaal hebben de vier POH-

J’ers 139 overleggen geregistreerd bij de 291 door hen beëindigde trajecten. Dit komt gemiddeld 

neer op 2 overleggen per afgerond traject. In Figuur 5 is een overzicht van aantal en type overleggen 

opgenomen. Naast met de eigen huisarts, hebben de POH-J’ers veel overleg met voorliggende 

voorzieningen en met de gemeentelijk regisseur. Telefonische overleggen met ouders en/of kinderen 

zijn in dit overzicht niet opgenomen; deze komen wel veelvuldig voor. 

Uit het overzicht in Figuur 5 blijkt dat het leggen van verbindingen een belangrijk onderdeel vormt 

van het werk van de POH-J’er en dat hier veel tijd in gestoken wordt. Met name de verbinding met 

voorliggende voorzieningen en met de regisseur zijn belangrijk voor de POH-J. 
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Figuur 5 – Aantal en type overleggen door POH-J bij beëindigde trajecten 

 

 

3.4 Problematiek 

 

Meest voorkomende problematiek 

Gevraagd naar welke problematiek naar de POH-J wordt gestuurd, laten huisartsen weten dat het 

gaat om psychische problemen en sociale klachten, aangevuld met gegeneraliseerde buikklachten. In 

een eerder stadium van het onderzoek zijn cases voorgelegd aan huisartsen, waaruit een hoge mate 

van eenstemmigheid blijkt onder huisartsen voor welke cases verwijzing naar de POH-J wenselijk is. 

Zij laten ook weten dat de problematiek bijna altijd gepaard gaat met scheidingen en samengestelde 

gezinnen. De volgende vormen van problematiek komen volgens de POH-J’ers het meest voor:  

- Angst 

- Emotieregulatie 

- Systeemproblematiek 

- Vermoeden psychische problematiek 

- Stemmingsklachten 

- Opvoedproblematiek 

- Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) 

- Spanning/ stress 

Op basis van de ICPC-codes is een overzicht gemaakt van meest voorkomende problematiek in de 

beëindigde trajecten (zie Figuur 6). De hiervoor genoemde problemen door de POH-J’ers zijn hier in 

terug te vinden. Wel steekt de vrij algemene code ‘Gedragsprobleem kind’ hier ruim boven uit (29% 

van alle afgeronde trajecten heeft deze code); deze algemene code wordt niet door de POH-J’ers 

genoemd. Hierbij geldt de restrictie dat de ingevulde code afhankelijk is van de persoonlijke keuzes 

van huisartsen. 
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Figuur 6 – Meest voorkomende problematiek (ICPC-code) afgeronde trajecten 

  
 

Niet geschikte problematiek 

Voor wat betreft crisis in psychiatrische problematiek en acute suïcide-dreiging zijn POH-J en 

huisartsen het eens: dan is er geen rol voor de POH-J. Bij medicatiecontrole ADHD kunnen de POH-

J’ers nu geen rol spelen, ze zijn eenvoudigweg niet bevoegd. Dat geldt ook voor vermoeden van 

psychose: dan gelden protocollen waaraan de huisarts zich moet houden.  

Uit één van de huisartsenpraktijken komt een suggestie over uitbreiding van het takenpakket van de 

POH-J als het gaat om begeleiding van ADHD, inclusief de medicatie(controle). Met hulp van de POH-

J zou dat kunnen vanuit de huisartsenpraktijk. Aanvullende training is dan vereist en/of taakverdeling 

met andere professionals in de praktijk. Het gaat om een aantal medische handelingen, zoals het 

afnemen van een anamnese en kennis hebben van bijwerkingen van medicatie. Deze suggestie sluit 

aan bij de ontwikkeling, waarbij de 2e lijn dit teruglegt bij de huisartsen, omdat het goedkoper zou 

zijn en prettig voor de patiënt. Eén POH-J is reageert hier positief op en staat hier voor open. De 

andere POH-J’ers hebben er geen affiniteit mee, omdat het medische domein ver van hen af staat. 

Huisartsen zijn verder van mening dat de inzet van de POH-J geen meerwaarde heeft wanneer de 2e 

lijn al in beeld is, er vermoedens zijn van schizofrenie, psychose en controle van medicatie bij ADHD.   

Bij bedplassen en chronisch alcoholmisbruik wordt door de huisartsen getwijfeld aan de geschiktheid 

voor de POH-J. Onder bepaalde condities zien de POH-J’ers wel mogelijkheden. Enkele POH-J’ers 

hebben reeds ervaring met jeugdigen die bedplassen. Soms wordt een kind juist doorgestuurd van de 

poep-en-plas-poli. Een tweesporenbenadering is dan wenselijk: een medisch traject en een traject bij 

de POH-J die op zoek naar psychische of sociale oorzaken. Bij chronisch alcoholmisbruik zou de POH-J 

een rol kunnen spelen in het uitzoeken of het middelengebruik een ‘copingstijl’ is voor andere 

problemen en welke die zijn.  

 

Meerwaarde type cases 

Bij vermoedens van psychiatrische problematiek is er juist ruimte bij de POH-J om dat goed uit te 

vragen. Dat geldt ook voor het bespreken van suïcide-gedachten met de jeugdige. Zelfs als de 2e lijn 

al in beeld is kunnen POH-J’ers een rol hebben. Bijvoorbeeld in het geval van ontevredenheid over de 

2e lijn en als de huisarts geen goed zicht heeft op de inzet van de 2e lijn. Meerdere POH-J’ers hebben 
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hier ervaring mee. De POH-J kan dan van de verschillende partijen input verkrijgen voor de beslissing 

over het vervolg. Verder zien zij ook een rol in de overbrugging naar de 2e lijn en in het uitoefenen 

van druk op instellingen om iemand op te nemen.   

Bij cases met problemen en klachten op meerdere gebieden kan de POH-J worden ingezet om nader 

te exploreren wat de werkelijke problemen zijn. Eventueel kan de POH-J er daarna - al of niet na 

overleg met huisarts – mee aan de slag. De POH-J’ers vinden vraagverheldering en daar de tijd voor 

nemen de belangrijkste meerwaarde van hun werk. Vaak is er ook sprake van problematiek op 

andere gebieden. Zij zien het als hun taak om dit uit te zoeken en te achterhalen hoe het met elkaar 

samenhangt. De kluwen van oorzaak en gevolg ontwarren: “Dat is de kern van ons werk”. 

Het herstellen van vertrouwen in de hulpverlening als meerwaarde van de POH-J is door één huisarts 

genoemd. Het betreft dan gevallen, waarbij zware hulp niet het gewenste effect heeft gehad, 

doordat het onttrekken van de patiënt aan de behandeling. Een POH-J kan dan wellicht 

normaliseren, waardoor klachten kunnen verminderen. 
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4 Beoordeling werkwijze 

 

Aan de jongeren en hun ouders en aan de betrokken professionals is gevraagd wat ze van de nieuwe 

werkwijze vinden en hoe ze de kwaliteit van de zorg beoordelen. Ze kregen stellingen over 

verschillende aspecten van de ondersteuning voorgelegd. Hieronder gaan we in op hun tevredenheid 

en beoordeling. 
 

4.1 Ouders en jongeren 

Zowel ouders als jongeren zijn het in grote lijnen eens met de voorgelegde stellingen. Dat betekent 

dat zij de zorg met de POH-J positief beoordelen op de verschillende belangrijk geachte aspecten, 

namelijk de aantrekkelijkheid van de plek waar ze de hulp ontvingen, de snelheid van de zorg, 

deskundigheid, de communicatie en bejegening door de POH-J en de gepercipieerde effectiviteit van 

de zorg. Opmerkelijk is dat de meerderheid van de jongeren neutraal staat ten opzichte van de 

nabijheid van de zorg. Ouders vinden het wel belangrijk dat de zorg nabij wordt verleend. Een ouder 

roemt ook het feit dat de hulp thuis kon worden gegeven. Een ander aspect dat een ouder 

waardeert, is het bij elkaar krijgen van de bij de casus betrokken hulpverleners. Verder wordt positief 

benoemd dat de POH-J de tijd neemt. Kritiek is er van één jongere op de aantrekkelijkheid van plek 

van hulp en van een ouder op de snelheid van start van de hulp. De tijd tussen intake en hulp was te 

lang.  
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De positieve beoordeling van jeugdigen en ouders over de ontvangen zorg weerspiegelt zich ook in 

de rapportcijfers. Gemiddeld geven de jongeren de POH-J een 8,1 en de ouders geven zelfs een 8,7. 

Er worden ook 10-en gegeven, door maar liefst zes van de 22 ouders en door één jongere. De laagste 

cijfers zijn zevens. Eén jongere en één ouder geven geen rapportcijfer. De jongere zegt hierover: “Ik 

wilde er niet heen, maar moest van de dokter. Maar zij begreep wel dat ik niet wou.” 
 

De jongere die een 10 geeft merkt hierbij op: “Top hulp! Heb er veel aan gehad”. Ouders die een 10 

geven laten onder andere weten:  

- “Zo snel als -naam POH-J- de mensen bij elkaar had, dat is Mediant in al die jaren niet gelukt. Top!” 

- “De praktijkondersteuner heeft het heel goed gedaan, neemt de tijd voor je en voelt snel vertrouwd 

(..) en had al snel door wat er aan de hand was met mijn zoon. Ga zo door!” 

- Heel fijn was het. 

 

Tien van de dertien jongeren vinden het aantal gesprekken dat ze hebben gehad precies genoeg, en 

drie geven aan het niet te weten. Bij de ouders vindt 82% (18 van de 22) dat de hulp die hun kind 

heeft ontvangen van de POH-J precies lang genoeg heeft geduurd. Drie ouders vonden de hulp te 

kort en één weet het niet. In de meeste gevallen heeft de POH-J de jeugdige zelf geholpen en niet 

doorgestuurd. Twee jeugdigen geven aan doorgestuurd te zijn, waarbij de ene laat weten dat het 

meer om een samenwerking tussen de instantie en de POH-J ging. Een andere jeugdige is verwezen 

naar Wijkracht. Bij de ouders is de helft door de POH-J geholpen.  

 

Een ouder die een 8 geeft, merkt wel op nazorg te missen: “We missen een follow-up na een 

intensieve begeleiding. Bijvoorbeeld na een half jaar of na 3 maanden nog eens praten over hoe het 

gaat.” Een andere ouder geeft een suggestie voor doorverwijzing: “Misschien beter om niet door te 

sturen maar gelijk een afspraak te maken bij de aansluitende instantie bv. Karakter en van daaruit 

verder i.p.v. wachten tot de juiste hulp voorbij komt”. 
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4.2 Tevredenheid professionals 

De tevredenheid over de nieuwe werkwijze met een POH-J in de huisartsenpraktijk is ook bij 

verschillende groepen professionals in Hengelo nagevraagd: bij betrokken huisartsen, de POH-J zelf 

en bij professionele partners van de POH-J. Deze laatste groep bestaat uit contactpersonen op 

scholen, medewerkers van team Jeugd & Gezin van de gemeente en medewerkers van Wijkracht.  

 

Huisartsen en POH-J 

Van de 23 betrokken huisartsen hebben 9 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van twee vijfde. 

Zij zijn allemaal tevreden over de werkwijze met de inzet van de POH-J in hun huisartsenpraktijk. 

Eveneens zouden zij allemaal de nieuwe werkwijze met de POH-J aanbevelen aan een collega-

huisartsenpraktijk. Ook de POH-J’ers zelf zijn tevreden over de werkwijze en zouden deze aan een 

andere huisartsenpraktijk aanbevelen. 

Twee huisartsen merken op dat naast tevredenheid met de ondersteuning ook andere zaken 

belangrijk zijn voor hen, namelijk de kosten en de bekostiging. Verder vindt één huisarts dat er geen 

geld besteed moet worden aan dure onderzoeken en de ander vindt de evaluatie juist erg mager.  

Eén huisarts heeft te maken met onvoldoende aanbod. De POH-J in die praktijk heeft daardoor tijd 

over. Een andere huisarts benoemt in de nabespreking van de enquête de fluctuaties in het aanbod 

van jeugdigen. Voor deze afstemmingsvraag zou op de één of andere manier een oplossing moeten 

komen, is de wens van beide huisartsen.   

De POH-J noemen in hun antwoorden als wenselijke verbetering de afstemming tussen praktijken 

met betrekking tot capaciteit en aanbod van jeugdigen. Zo kan efficiënter met de beschikbare 

capaciteit worden omgegaan. Verder noemen ze zaken die samenhangen met verdere 

professionalisering en profilering: een uitgebreider inwerkprogramma en scholing en bijscholing 

gericht op een meer uniforme functie-invulling en betere positionering buiten de praktijk, 

bijvoorbeeld richting scholen. 

 

Overige professionele partners 

Acht professionele partners hebben een aantal vragen beantwoord. Zeven van hen zijn tevreden, één 

van hen geeft hierbij expliciet aan: “Vanuit de regisseursfunctie was ik zeer blij met de POH-Jeugd om 

hierdoor nog een betere verbinding te realiseren.”. Eén professional is ‘een beetje tevreden’.  

Bijna alle professionals die contact hebben gehad met één van de POH-J hebben eenmalig contact 

gehad. De aard van het contact betrof informatie-uitwisseling, afstemming over problematiek van de 

cliënt of ouder(s) of het gezin, een multidisciplinair- of casusoverleg, contact in verband met een 

raadsmelding, OTS of uithuisplaatsing of contact in verband met een doorverwijzing.  

Als ontwikkelpunten of verbeteringen wijzen zij vooral op de bekendheid en bereikbaarheid van de 

POH-J. Eén partner laat weten dat het lastig is elkaar gezien de drukke agenda’s te bereiken. Ook een 

andere partner geeft aan dat het soms zoeken is naar de bereikbaarheid van de POH-J, maar dat de 

POH-J in kwestie wel heel flexibel is. Een ander wijst er in dit verband op dat meer uren of inzet goed 

zou zijn, daar de POH-J al snel vol zit. 

Twee medewerkers van Wijkracht zouden meer contact tussen POH’s en medewerkers van Wijkracht 

willen zien, om te overleggen of cliënten over te dragen. En tenslotte wijzen twee partners op meer 

bekendheid geven aan de rol van de POH-J, er zou meer duidelijkheid over de rol en de 

mogelijkheden van de POH-J moeten komen. Kortom: meer profilering van de POH-J is een duidelijke 

wens van de partners. 
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5 Verbetermogelijkheden en belemmeringen 

 

In dit hoofdstuk gaan we verder in op mogelijke verbeteringen en ontwikkelingspunten van de 

werkwijze. De bevindingen uit de eerdere vragenlijsten zijn voorgelegd aan de coördinerende 

huisartsen en besproken in een groepsdiscussie met de POH-J’ers.  

 

Intensiever benutten van POH-J 

Aan huisartsenpraktijken is gevraagd welke kansen zij zien in het intensiever benutten van de POH-J. 

Groei van inzet van de POH-J is nog mogelijk wat huisartsen betreft, maar dat vraagt tijd. Volgens een 

huisarts moet je ervaring opdoen met elkaar en nieuwe routines opbouwen. Een ander zegt dat de 

huisartsen bepaalde problematiek die ze nu nog zelf oppakken toch moeten proberen uit te zetten 

bij POH-J. Een andere suggestie is de mogelijkheid tot rechtstreekse toegang tot de POH-J te 

bespreken, als de patiënt daar om vraagt en als hij eerder bij de POH-J is geweest. 

 

Kennis over POH-J 

De meeste huisartsen hebben geen behoefte aan meer kennis over wat POH-J doet en kan, zoals 

over de inhoud van de interventies en dergelijke. Volgens een huisarts heeft zijn praktijk voldoende 

aan hun lopende bijscholingsprogramma op het gebied van GGZ- en Jeugdproblematiek: “We worden 

overspoeld met cursussen”. 

Eén van de huisartsen ziet wel meerwaarde in iets meer te weten over wat de POH-J doet, om 

jeugdigen en hun ouders hier vooraf beter over te kunnen informeren. Ook wordt door huisartsen 

aangegeven dat er soms druk vanuit de patiënt of de ouders uitgeoefend wordt om direct door te 

verwijzen, waardoor de huisarts een jongere niet naar de POH-J stuurt. “Patiënten hebben vaak al 

zelf een vervolg traject in het hoofd, en vragen alleen maar een ‘verwijzing’. Het zou schelen als er 

meer bekendheid is over POH-J, zoals we nu al ervaren met de POH-GGZ.” Er wordt aangegeven dat 

meer kennis over de POH-J bij de ouders in dit verband handig zou zijn. Communicatie die al heeft 

plaats gevonden tussen gemeente, ouders en school is volgens een andere praktijk niet altijd helder. 

 

Belemmeringen bij inzet POH-J 

Er worden geen grote belemmeringen ervaren bij de inzet van de POH-J. Wel wijzen huisartsen op de 

beperkte aanwezigheid en tijd van de POH-J’er in de huisartsenpraktijk; dit wordt soms als 

belemmering ervaren omdat afspraken enkel op vaste dagen kunnen worden gemaakt en er weinig 

overlegtijd beschikbaar is tussen huisarts en POH-J. Vanuit één praktijk wordt uitbreiding van 

spreekuren van de POH-J wenselijk geacht, terwijl bij een andere praktijk de beschikbaarheid van 

fysieke ruimte juist een belemmering is. Een andere huisartspraktijk wijst erop dat de casussen soms 

in golven komen. Er zou de mogelijkheid moeten bestaan de inzet snel uit te breiden bij drukte en af 

te bouwen als het rustig is.   

Meerdere artsen wijzen er tenslotte op dat er een gewenningsperiode nodig is; de artsen moeten 

wennen aan de mogelijkheid naar een POH te verwijzen. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

 

Doorverwijzingen 

Van de jeugdigen die door de POH-J worden gezien, heeft 73% voldoende aan de inzet van de POH-

Jeugd. Doorverwijzing naar de Jeugd-GGZ vindt in 22% van de gevallen plaats. Of dit minder 

doorverwijzingen zijn dan voordat er een POH-J werd ingezet, is op basis van het huidige onderzoek 

niet met cijfermateriaal aan te tonen. Wel is in een eerder stadium door huisartsen aangegeven dat 

de meerderheid van de jeugdigen die zij nu naar de POH-J verwijzen, anders naar de 2e lijn zou zijn 

verwezen. 

 

Wanneer naar POH-J 

In grote lijnen is er bij huisartsen consensus over de afbakening van de problematiek waar de POH-J 

inzetbaar voor is. Het betreft psychische problemen en sociale klachten aangevuld met 

gegeneraliseerde buikklachten. De POH-J zien meer kansen voor de inzet van hun expertise dan de 

huisartsen. Onder bepaalde condities zien zij wel degelijk mogelijkheden meerwaarde te leveren bij 

problematiek, waarbij huisartsen twijfelen of helemaal geen meerwaarde zien voor de POH-J. Dat 

geldt bijvoorbeeld voor het vermoeden van psychiatrische problematiek, bedplassen, chronisch 

alcoholmisbruik en wanneer de tweede lijn al in beeld is.  

Vanuit de huisartsen komt wel de suggestie tot taakuitbreiding van de POH-J als het gaat om 

begeleiding van kinderen met ADHD die terugkomen van de tweede lijn, inclusief medicijncontrole. 

Daarvoor is wel aanvullende kwalificatie nodig en mogelijk meer. De POH-J’ers reageren hier 

verdeeld op. De één reageert positief en wil dit wel leren, terwijl de anderen afwijzend zijn. Zij 

hebben geen affiniteit met deze medische kant van de problematiek. 

 

Meerwaarde POH-J 

De grote meerwaarde van de POH-J is volgens de huisartsen gelegen in het uitzoeken wat er echt 

speelt. Dat sluit aan bij wat de POH-J zelf als zodanig ervaren. Zij hebben hiervoor de tijd die de 

huisarts mist. Het behoort tot de kern van hun werk om, als er op meerdere levensgebieden 

problematiek speelt, de kluwen van oorzaak en gevolg te ontrafelen en daarmee aan de slag te gaan.   

 

Kwaliteit van zorg 

We kunnen concluderen dat de oordelen over de kwaliteit van de zorg positief zijn. Gebruikers en 

professionals zijn tevreden. Gebruikers geven hoge gemiddelde rapportcijfers en er zijn geen 

bijzondere zaken naar voren gekomen die vragen oproepen of doen twijfelen aan belangrijke aspecten 

van de werkwijze.  

 

Verbeteringen en belemmeringen 

Er worden geen grote belemmeringen ervaren bij de inzet van de POH-J. Hieronder enkele 

verbeterpunten en belemmeringen: 

 Er moet volgens de artsen ruimte zijn om een bredere inzet van de POH-J’ers in de praktijk te 

verkennen. Door uitproberen kunnen ervaringen worden opgedaan en kunnen nieuwe 

routines ontstaan.  

 Er is behoefte aan meer profilering van de functie van de POH-J. Deze behoefte hebben 

professionals en huisartsen. Voor deze laatsten gaat het vooral om meer bekendheid over de 

POH-J bij ouders.  
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 De huisartsen zien het als belemmering dat de POH-J op beperkte tijden aanwezig is in de 

huisartsenpraktijk. Afspraken kunnen hierdoor alleen op vaste dagen worden gemaakt en er 

is hierdoor weinig overlegtijd tussen huisarts en POH-J. Dit zou opgelost kunnen worden door 

uitbreiding van spreekuren, of door flexibiliteit in te bouwen in de inzet. 

 Een punt van aandacht bij generieke toepassing van de werkwijze in Hengelo is de 

gewenningsperiode: huisartsen laten weten tijd nodig te hebben om te wennen aan de 

mogelijkheid naar een POH-J te verwijzen. 

 

Aanbevelingen 

Op basis van het onderzoek bevelen wij aan de inzet van de POH-J in de huisartsenpraktijken in 

Hengelo te continueren en deze inzet uit te breiden naar overige huisartsenpraktijken in Hengelo. 

Hierbij moet aandacht zijn voor de volgende aspecten: 

 Genereer meer bekendheid over de functie POH-J bij Hengelose jeugdigen en hun ouders. 

Hier kunnen gemeente, de huisartsenpraktijk en scholen een rol in spelen. 

 Denk na over flexibilisering van de inzet van de POH-J. Dit kan door jeugdigen en hun ouders 

ook op andere locaties gebruik te laten maken van de POH-J en door flexibel om te gaan met 

de beschikbare uren per praktijk. 

 Houd rekening met de genoemde gewenningsperiode van huisartsen en besteed hier 

aandacht aan. 

 Zorg voor een gedegen en eenduidige registratie, aangezien gebleken is dat dit van groot 

belang is voor onderzoek naar de werkwijze. 
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Bijlage 1 – Uitwerking onderzoeksvragen 

 

Vragen over doorverwijzingen  

1. Wat zijn de gevolgen van de nieuwe werkwijze voor veranderingen in de doorverwijzingen, 

qua aantal en qua soort? Deels beantwoord 

2. Welk aandeel van de jeugdigen met Kind- op opvoedproblematiek die bij de huisarts komen 

wordt intern door de huisarts wel doorverwezen naar de POH-en welk deel niet? Welk deel 

houdt de huisarts zelf in zorg (zelf behandelen, doorverwijzen na consult en ongezien 

doorverwijzen) Niet te beantwoorden 

3. Wat zijn de overwegingen van de huisarts om wel of niet de POH-J’er in te schakelen? 

 

Vragen over kwaliteit van zorg 

4. Wat is de tevredenheid van de jeugdigen en hun ouders over de nieuwe werkwijze? Wat is 

hun oordeel over de kwaliteit van de ontvangen zorg? 

5. Wat is de tevredenheid van de huisartsen over de nieuwe werkwijze? Wat is hun oordeel 

over de kwaliteit van de gegeven zorg?  

6. Wat is de tevredenheid van de POH-J’ers over de nieuwe werkwijze? Wat is hun oordeel over 

de kwaliteit van de gegeven zorg? 

7. Wat is de tevredenheid van samenwerkingspartners van de POH-Jeugd, zoals ‘gemeentelijke 

toegang’ en de POH-GGZ over de nieuwe werkwijze? Wat is hun oordeel over de kwaliteit 

van de gegeven zorg? 

 

Vragen over verbeteringen  

8. Welke type casuïstiek wordt door huisartsen respectievelijk door de POH-J’ers geschikt 

geacht voor doorverwijzing naar de POH-Jeugd?  

9. Is het gewenst - vanuit het oogpunt van kwalitatief betere zorg - om de POH-J’er vaker in te 

schakelen? Wat is daarvoor nodig? 

10. Welke verbetermogelijkheden zien de verschillende groepen professionals (huisartsen, POH-

J’ers, gemeentelijke toegang, consultgevers)? 

11. Welke verbetermogelijkheden zien ouders en jeugdigen? 

 

Vragen over belemmeringen en uitdagingen 

12. Hoe ervaren de huisartsen de effecten van de nieuwe werkwijze op hun werk (o.a. 

workload)? 

13. Welke belemmeringen en uitdagingen zien de verschillende groepen professionals 

(huisartsen, POH-J’ers, gemeentelijke toegang, consultgevers) bij generieke toepassing van 

de werkwijze in Hengelo?



 

 
 

Bijlage 2 – Begrippenkader Jeugdhulpverlening 

 

Jeugdhulpverlening is de verzamelnaam van alle vormen van zorg voor de jeugd, waaronder jeugd 

GGZ, specialistische  jeugdhulp en vrij toegankelijke collectieve voorzieningen voor jeugdigen.  

 

1. Jeugd GGZ. Hieronder vallen (naast zorg voor jeugdigen vanuit de huisartsenpraktijk): 

a) Generalistische basis (jeugd) GGZ. Sinds 2014 omvat de generalistische basis GGZ de voormalig 

eerstelijns psychologische zorg. Ook wordt complexere zorg verleend dan voorheen in de eerstelijns 

geestelijke gezondheidszorg. Dat komt omdat een deel van de patiënten uit de gespecialiseerde GGZ 

behandeld wordt in de generalistische basis GGZ.  

Om gebruik te maken van de generalistische basis GGZ, is een verwijzing nodig van de huisarts, 

jeugdarts of medisch specialist. Dat is een voorwaarde voor vergoeding vanuit het basispakket van de 

zorgverzekering. 

b) Specialistische (jeugd) GGZ. Vanaf 2014 valt de behandeling van complexe en/of risicovolle (DSM-IV) 

stoornissen van de voormalige tweede lijn onder de specialistische GGZ. Het betreft complexe zorg 

die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor 

specialistische inzet nodig is. Een multidisciplinair team behandelt veelal deze patiënten met 

complexe stoornissen of stoornissen met een duidelijk risico voor de patiënt of zijn omgeving. Binnen 

de specialistische GGZ is onderscheid tussen klinische zorg en ambulante zorg.  

Voor behandeling in de specialistische GGZ is ook een verwijzing van de huisarts nodig. 

 

2. Specialistische jeugdhulp. Hieronder verstaan we o.a. (naast zorg voor jeugdigen vanuit de 

huisartsenpraktijk): ambulante jeugdhulp, verblijf deeltijd, verblijf pleegzorg, verblijf 24-uurs, 

crisiszorg, jeugdzorg Plus en jeugd-lvg.  

 

3. Vrij toegankelijke collectieve voorzieningen voor jeugdigen. Hiervoor is geen 

verwijzing/beschikking van een huisarts of de gemeente nodig.  

 

Zwaardere vormen van jeugdhulpverlening: Als in de rapportage gesproken wordt over zwaardere 

vormen van jeugdhulpverlening bedoelen we de specialistische jeugd-GGZ en de specialistische 

jeugdhulp. 

 

Er zijn ook nog andere vormen van jeugdhulpverlening, zoals jeugdbescherming en jeugdreclassering, 

maar die zijn voor deze pilot niet relevant. 
 


