
“ Een traject is bij de jeugd vaak complexer. Bij volwassenen heb je meestal alleen te maken met de cliënt 
in kwestie, soms met de echtgenoot of de ouders. Bij jongeren zijn de ouders er altijd bij betrokken, maar 
ook vaak de school, of moet er samengewerkt worden met de jeugdgezondheidszorgarts. Ik heb dan ook 
regelmatig gezamenlijk overleg met de GGD, de school, de ouders en de jongere zelf, met name om te 
kijken hoe het verder kan.”

PrimaCura GGZ vertegenwoordigt de huisartszorg op gebied 
van GGZ. PrimaCura GGZ organiseert de regionale inzet van 
POH-GGZ Jeugd en is daarmee verantwoordelijk voor de 
begeleiding en scholing van de POH-GGZ Jeugd.

De afgelopen jaren zijn in de regio Hart van Brabant in diverse 
gemeenten projecten gestart op het gebied van POH-GGZ Jeugd. 
De POH-GGZ Jeugd is een specialisatie binnen de reguliere functie 
POH-GGZ. De meerwaarde van de specialisatie Jeugd is de kennis 
met betrekking tot diagnostiek, begeleiding, behandeling en de 
verwijsmogelijkheden binnen het medisch en sociaal domein. Hiernaast 
biedt de specialisatie de tijd om actief de samenwerking op te zoeken 
en te onderhouden.

Resultaten
1.   Specifi eke kennis en aandacht voor jeugdigen 

en jeugd-GGZ binnen de huisartsenzorg

2.   Verbeterde vraagverheldering en waar nodig een juiste 
verwijzing

3.   Een verbeterde (keten)samenwerking tussen onder andere de 
huisartsenzorg, onderwijs, wijkteams en de GGD

4.   Reductie van overbehandeling en kosten binnen de GBGGZ en 
SGGZ (30%)

5.  Geen wachtlijst bij POH-GGZ Jeugd

6.   Huisartsen worden ontzorgd waardoor de arbeidssatisfactie stijgt

Inspanningen huisartsenzorg
   Structurele afstemming tussen 
de huisarts en de POH-GGZ Jeugd

   Deelname van de huisarts 
aan het zorgprogramma GGZ 
van PrimaCura GGZ

Perspectief vanuit de jeugdige
   Hulp dichtbij
   Geen wachtlijsten
   Kortdurend traject binnen de huisartsenzorg mogelijk
   Afgestemd op de specifi eke vraag/behoefte van jeugdige
   Positieve terugkoppeling ontvangen van jeugdigen 
en ouders (tevredenheidsscore: 7,6)

Perspectief vanuit de huisartsenzorg
   Veel ervaring met jeugdigen
   Kent de sociale kaart
   Weet antwoorden op specialistische vragen 
m.b.t. jeugd-GGZ

   Goed geïntegreerd in de huisartsenpraktijk
   Kortdurende begeleiding binnen de praktijk, dus geen onnodige 
verwijzingen

Perspectief vanuit de gemeente 
en zorgverzekeraar

   Geen wachtlijst binnen de huisartsenzorg
   Wanneer er sociale problematiek wordt geconstateerd, kan er snel 

geschakeld worden met het sociale wijkteam (Toegang) en het 
onderwijs

   Vanuit de samenwerking tussen de gemeente en zorgverzekeraar 
ontstaat cofi nanciering

   Hulp kan dichtbij, snel, licht en kortdurend 
aangeboden worden

   Betere samenwerking tussen de huisartsenzorg, 
jeugdarts en -verpleegkundige

   Kortdurende begeleiding binnen de praktijk, dus geen onnodige 
verwijzingen

“ Het ontlast mij als huisarts enorm dat ik kinderen/
jeugdigen naar de praktijkondersteuner kan sturen. Ik 
weet dat het dan snel en goed wordt opgepakt. Hij kan 
goed beoordelen wat nodig is en kent de sociale kaart 
goed. Echt een toevoeging voor onze praktijk en jammer 
dat we dit niet veel eerder gedaan hebben.” Huisarts
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Het basisaanbod wordt aangevuld met kortdurende 
begeleiding/lichte behandeling,  
de populatie is in beeld en het netwerk binnen  
de jeugdhulp is breed betrokken.

Beschikbaarheid voor alle vragen rondom  
kind en jeugd: het eerste gesprek,  
triage/vraagverhelding en verwijzing, vanuit  
de generalistische basis huisartsgeneeskundige zorg 
(LHV, 2009).

FinancieelBreedte van aanbod

Het aanvullende aanbod wordt aangevuld 
met volledige behandeling, diagnostiek en 
medicatiebeoordeling en –instelling.  
Bijvoorbeeld bij op stoornisgerichte zelfstandige 
behandeling zoals ADHD.

Beschrijving

• Jeugdzorg behoort niet meer tot  
de huisartsenzorg

• Specialistische zorg, dus huisarts of  
POH-GGZ Jeugd i.s.m. (consulterend)specialist

• Behandeling door POH-GGZ Jeugd

• Aanvullend aanbod bovenop basis,  
dus niet standaard

• Aanvullende verantwoordelijkheid huisarts 
• Ondersteuning en uitvoering door  

POH-GGZ Jeugd

• Standaard in alle huisartsenpraktijken
• “Moet de huisartsenpraktijk altijd kunnen”
• Dus zelf doen of je POH-GGZ scholen?

Bijzonder

Aanvullend

Basis
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