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KORT SAMENGEVAT

Onze doelstellingen:

• Laagdrempeliger en toegankelijkere ondersteuning. 
• Jeugdigen en ouders zijn sneller op de juiste plek voor ondersteuning (integraler, effectiever 

en eenvoudiger). 
• Meer inzicht in én grip op verwijsstromen. 
• Terugdringen van de geïndiceerde zorg.
• Versterking van de ketensamenwerking tussen gemeente, huisartsen en GGD. 

Kinderen, jongeren en ouders krijgen dankzij de POH Jeugd snel, makkelijk en dichtbij de 
hulp die zij nodig hebben bij psychische problemen. We onderzoeken of de POH Jeugd tot 
versterking van de GGZ-kennis in het voorliggend veld en verbetering van de samenwerking 
tussen onze ketenpartners heeft geleid. Aan de pilot doen de volgende huisartsenpraktijken 
uit de gemeente Dinkelland mee: 
• Huisartsenpraktijk de Verdieping 
• Huisartsenpraktijk Klamer 
• Huisartsenpraktijk Ootmarsum 
• Huisartsenpraktijk E.M. Kluitman 

Conclusie

De pilot is succesvol gebleken, daarom willen we de inzet van de POH Jeugd structureel 
maken. 

In mei 2019 zijn we begonnen met de pilot ‘praktijkondersteuner GGZ Jeugd’, 
afgekort: de POH Jeugd. De POH Jeugd werkt vanuit de huisartsenpraktijk onder 
verantwoordelijkheid van de huisarts. Een bewuste keuze. De huisarts is voor ouders 
en jeugdigen de logisch en vertrouwde route naar de Jeugd-GGZ. Wat heeft de pilot 
opgeleverd? En welke aanbevelingen nemen we mee naar de toekomst? In deze 
factsheet zetten we de resultaten op een rij. 



Hoe verloopt de verwijzing naar de POH 
Jeugd? 

In principe verwijst de huisarts naar de POH 
Jeugd. Hij of zij is ook eindverantwoordelijk. 
Jeugdartsen, Wmo consulenten en 
jeugdconsulenten kunnen ook verwijzen 
naar de POH, maar de huisarts moet altijd 
geïnformeerd zijn. 

Om welke problematiek gaat het?

De POH Jeugd is gericht op kortdurende 
begeleiding en behandeling van kinderen 
en jongeren. De problemen waar zij mee 
kampen kunnen verschillen, maar de meest 
voorkomende problemen zijn:
• Buitengewoon druk of onrustig gedrag;
• Irritaties of boze gevoelens;
• Angstige, nerveuze of sombere gevoelens;
• Dwanghandelingen of dwanggedachten;
• Vermoedens van psychiatrische problemen;
• Problemen bij moeilijke situaties, zoals een 

scheiding;
• Problemen in het gezin of op school;
• Overlijden van een dierbare, pesten of 

spijbelen;
• Problemen door alcohol, drugs of gamen;
• Hoofdpijn, buikpijn en/of moeheid;
• Slaapproblemen;
• Bedplassen.

Een kortdurende interventie bestaande uit ongeveer 5 
gesprekken. Als de POH Jeugd inschat dat onderzoek 
(diagnostiek) of een langdurige behandeltraject nodig is, 
verwijst hij of zij door naar de Jeugd-GGZ of het voorliggend 
veld. Maatschappelijk werk, diëtiste en fysiotherapie zijn 
voorbeelden van voorliggende voorzieningen. 

WAT DOET EEN POH JEUGD?
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Wat doet de POH Jeugd?

De POH gaat in gesprek met de jeugdige en/of ouders over de klachten die zij ervaren en de vragen 
die er zijn. Misschien speelt de situatie al langer of zijn er al manieren gezocht om het op te lossen, maar 
is dit niet gelukt. Als jeugdigen ouder zijn dan 16 jaar, mogen zij zelf besluiten of ouders geïnformeerd 
worden. Een eerste gesprek (intakegesprek) staat vooral in het teken van probleemverheldering en 
opbouwen van vertrouwen. 

Na het intakegesprek adviseert de POH Jeugd de jeugdige, ouders en huisarts  over de manier om de 
klachten aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld een aantal vervolggesprekken bij de praktijkondersteuner 
of huisarts zijn. Sommige jeugdigen en ouders zijn geholpen met ongeveer 5 consulten met de POH 
Jeugd. Andere jeugdigen hebben meer of intensievere hulp nodig. 

De POH Jeugd kan verwijzen naar het voorliggende veld, hierbij valt te denken aan: maatschappelijk 
werk, diëtiste, fysiotherapie of welzijnswerk. Of verwijzen naar een zwaardere vorm van basis- of 
specialistische jeugdzorg, hierbij valt te denken aan: diagnostiek (onderzoek), gedragstraining of 
behandeling. 

Overleg met de huisarts

De POH Jeugd en de huisarts hebben verschillende mogelijkheden voor afstemming. De POH Jeugd 
werkt zelfstandig, maar stemt altijd af met de huisarts. 

Samenwerking en verwijzing

De POH Jeugd kent de sociale kaart met zorgaanbieders, onderwijs, welzijnswerk en andere partners 
goed. In Twente werken we maar liefst met 225 zorgaanbieders op het gebied van ondersteuning 
bieden aan jeugdigen en ouders. Als na het traject met de POH Jeugd blijkt dat er een verwijzing 
nodig is, zorgt de POH Jeugd hier, in overleg met de huisarts, voor. En als er twijfels zijn over de meest 
passende vorm van zorg, kan er overleg gezocht worden met de jeugd- of Wmoconsulent van de 
gemeente. 





Aan het begin van de pilot zijn er in samenwerking met de huisartsen en GGD afspraken gemaakt ter 
evaluatie van de plannen. Ook is een monitor ontwikkeld om kwaliteit zo veel mogelijk inzichtelijk en 
meetbaar te maken. Deze monitor bestaat uit twee delen: 
• Tevredenheidsonderzoek jeugdigen en ouders.
• Monitoringlijsten met o.a. hoeveelheid patiënten, aard van de problemen en aantal consulten. 

In een jaar tijd zijn er in Dinkelland ongeveer 94 patiënten gezien. Hiervan is 65% niet verwezen naar 
specialistische GGZ hulp.  De inzet van de POH Jeugd leidt dus tot een vermindering van zwaardere 
zorg. 

Er is een piek in ondersteuningsvraag te zien in de groep 15, 16 en 17-jarigen. Mogelijk is dit te verklaren 
door de complexe ontwikkelingsfase van de puberteit en adolescentie met vele veranderingen en 
onzekerheden. 

RESULTAAT



Naast het cijfermatige deel van de pilot, is er 
ook aandacht voor tevredenheidsonderzoek. 
De eerste resultaten van het onderzoek laten 
zien dat er overwegend veel waardering 
is voor de inzet van de POH Jeugd. Enkele 
citaten:

‘Er wordt gedacht in oplossingen!’ 

‘Een luisterend oor is zo fijn.’ 

‘Ik ben uit een diep dal geklommen, dit was niet 
gegaan zonder de juiste hulp.’ 

‘We werden snel naar de juiste hulp verwezen 
en geholpen met het invullen van de 
aanmeldformulieren. Dit was veel werk!’ 

‘Er is aandacht.’ 

‘Er wordt gepraat op het niveau van onze 
9-jarige’. 

‘Het is fijn om niet vergeten te worden’. 

Tijdens de start van de pilot is er veel aandacht 
geweest voor kennismaking. Zo heeft de POH 
Jeugd een rondje langs de velden gemaakt en 
genetwerkt met voorliggende voorzieningen 
en scholen. 



“Met de komst van de praktijkondersteuner kan de behandeling en begeleiding van de patiënt en het 
gezin in de directe omgeving van de huisarts plaatsvinden. Zo weten hulpverleners elkaar gemakkelijker 
te vinden en kunnen zij samen de beste zorg op maat leveren”. vertelt huisarts Gerard Koekkoek. 

Miranda Rikmanspoel vertelt: “Ouders hebben vaak vragen over opvoeding. Dat kan over van alles 
gaan. Over gedragsproblemen bij hun kinderen bijvoorbeeld, of over somberheid. Lastige zaken waar ze 
samen thuis niet uitkomen.” Andere voorbeelden zijn angsten, onzekerheid, piekeren, problemen naar 
aanleiding van een overlijden of scheiding, pesten, alcohol en drugs, maar ook lichamelijke klachten 
zoals onverklaarbare hoofdpijn of vermoeidheid. “Ik breng de problemen samen met de jongeren goed 
in kaart en ga op zoek naar de kern van het probleem. Vervolgens wordt gewerkt aan verbetering. Dat 
kan via een doorverwijzing naar bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg, maar Praktijkondersteuner 
Jeugd is zo’n specialistische functie dat doorverwijzing niet altijd nodig is. Het is goed dat problemen zo 
snel mogelijk worden aangepakt, nog voordat iets groter zou kunnen worden of zou kunnen escaleren.”
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Het beoogd effect van de pilot is het realiseren van efficiënte, goede en laagdrempelige hulp binnen 
de huisartsenpraktijk aan jeugdigen (0-23 jaar) en hun directe omgeving. Hierbij is het verwachte en 
gewenste effect dat doorverwijzing naar specialistische GGZ is afgenomen. De resultaten van de pilot 
laten zien dat het beoogd effect is behaald. 

Waarde van een POH Jeugd voor de jeugdige 

De inzet van een POH Jeugd geeft invulling aan de ambitie ‘zorg nabij’: de inzet van een POH Jeugd 
zorgt ervoor dat kinderen dichterbij en laagdrempeliger geholpen kunnen worden. Er is ook sprake 
van minder stigmatisering of een ‘stempel’ krijgen, doordat de inzet van zwaardere en specialistische 
zorg wordt voorkomen.

Waarde van een POH Jeugd voor de huisarts

Inzet van de POH Jeugd leidt tot verbreding van de expertise van de huisartsenpraktijk. De inzet leidt 
tot een verbeterde verbinding met de gemeente; er is een snelle en korte lijn tussen de POH Jeugd 
en jeugdconsulent. Door ruimere kennis van de sociale kaart, is er meer passende doorverwijzing. 
Doordat de POH Jeugd in de praktijk werkt, is er makkelijk en snel overleg, men is bekend met elkaars 
mogelijkheden. 

Verbeterde samenwerking 

De inzet van een POH Jeugd leidt tot een verbetering van de verbinding tussen de gemeente en de 
huisarts. Met de resultaten van de pilot heeft de gemeente eerder en beter zicht op de verwachte 
kosten. Het levert ook een financieel effect op.

Samenvattend: 

• Laagdrempelige hulp, snel en dichtbij aan jeugdigen en ouders in de gemeente Tubbergen. 
• De POH Jeugd kan ongeveer 65% van de jeugdigen helpen zonder doorverwijzing. Ook draagt 

de POH Jeugd bij aan een goede afweging van de hulpvraag van de jeugdige. 
• De inzet van de POH Jeugd komt ten goede aan de samenwerking tussen het voorliggende veld, 

de huisartsenpraktijken, GGD en gemeente. 
• De inzet van de POH Jeugd leidt tot een vermindering van het aantal verwijzingen naar Jeugd 

GGZ. 

De 18 maanden durende pilot is succesvol gebleken en er wordt dan ook geadviseerd om 
de POH Jeugd structureel te maken in de gemeente Dinkelland. Structurele inzet geeft 
continuïteit en duidelijkheid. 

De GGD Twente (waar de POH Jeugd onder was gebracht) stopt in de regio Twente na de 
pilots POH. Daarom gaan we nu de samenwerking uitbreiden met een nieuwe werkgever.
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