Aanpak ADHD bij Jeugd
Verbeterde samenwerking rondom ADHD in Midden-Brabant
Sinds september 2016 loopt in Midden-Brabant de
‘Aanpak ADHD bij Jeugd’. Deze aanpak is ontstaan
vanuit een samenwerking tussen het ETZ, de JGZ,
de GGZ, PrimaCura GGZ, de LHV en de gemeenten
Hart van Brabant. De beoogde meerwaarde is
verbeterde zorg voor kinderen met ADHD én dat
de samenwerking tussen betrokken partijen wordt
versterkt. Door één onderwerp te kiezen en praktisch
aan de slag te gaan, worden partijen dichter bij elkaar
gebracht. ADHD is in dit geval het vliegwiel.
Deze aanpak is in het leven geroepen
met als beoogde resultaten:

Signalering van ADHD wordt vroegtijdig opgepakt; ze
worden over domeinen heen snel op de juiste plek gelegd.
Alle kinderen met (vermoeden) ADHD zijn in beeld bij de
huisartsenpraktijken.
Samenwerking JGZ, huisartsenpraktijken, het ADHD
Centrum ETZ en de GGZ is verbeterd.
Kinderen met ADHD ontvangen sneller de juiste zorg en
ondersteuning wanneer nodig.
Kinderen gaan vanuit het ETZ sneller terug naar de
huisartsenpraktijk.
Herhaalmedicatie wordt niet verlengd, zonder dat men
weet hoe het met het kind gaat.

Behaalde resultaten
• Meer dan de helft van alle huisartsen neemt deel aan de aanpak, waardoor er
meer dan 1.700 kinderen met ADHD betere zorg en ondersteuning krijgen.
• Controles worden structureel uitgevoerd en als belangrijk hulpmiddel ervaren.
Hierdoor sluit medicatie beter aan bij de behoefte van het kind.
• Door toegenomen kennis van ADHD bij professionals worden signalen sneller
herkend en opgepakt.
• Lijnen tussen professionals zijn korter geworden. Het vertrouwen in elkaar is
toegenomen. Bij alle praktijken is er nu (structureel) overleg met een (vaste)
jeugdarts.
• Kinderen vanuit het ETZ worden sneller terugverwezen naar de
huisartsenpraktijk. Hierdoor is de huisarts nu bij ongeveerd de helft van de
kinderen hoofdbehandelaar.
• Wachttijden bij het ETZ voor het Centrum ADHD zijn er nauwelijks.
• Aanbod vanuit de huisartsenpraktijk voor deze kinderen is verbreed en eindigt
niet waar de vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet stopt.
• Deze hernieuwde aanpak levert niet alleen een kwaliteitsimpuls op, maar ook
een kostenbesparing.

“Het meelopen met de ADHD verpleegkundige
van het ETZ, de scholingen en de informatie
over psycho-educatie hebben mij kennis én
vertrouwen gegeven om ouders en kinderen in de
huisartsenpraktijk goed te kunnen begeleiden.”
- POH-GGZ
Ondersteuning vanuit PrimaCura GGZ:
• Multidisciplinaire inhoudelijke scholingsbijeenkomsten.
• Praktische hand-outs.
• Praktijkbezoeken door projectleider.

Inspanningsverplichting
huisartsen
• Deelname aan scholingen
• Uitvoeren
dossieronderzoek
• Structureel oproepen
kinderen
• Proactief verbinding
zoeken met professionals
en organisaties
Er is een vergoeding voor de
aanvullende inspanningen
voor de huisartsenpraktijk.

“Door deze aanpak hebben we contact gekregen met
de huisartsenpraktijk en is er een MDO opgezet.
Binnen het MDO bespreken we kinderen met
allerlei problematieken. Hierdoor wordt de juiste
ondersteuning ingezet en dat werkt heel prettig!”
- Jeugdarts
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Petra Geerts
via p.geerts@praktijksteun.nl.

www.primacuraggz.nl

