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Samenwerking met huisartsen

Voorstel

1. In te stemmen met het pilotplan huisartsenpraktijk Stramproy en POH-jeugd
2. In te stemmen met bijgevoegd persbericht.

Inleiding
Binnen de Jeugdwet kan een aantal partijen verwijzen naar Jeugdhulp. Dit zijn de
gemeenten, gecertificeerde instellingen, huisartsen, medisch specialisten en jeugdartsen.
In de loop van 2077 heeft, tegen deze achtergrond, overleg plaatsgevonden tussen de
gemeente Weert, huisartsen Weert en het Centrum voorJeugd en Gezin (ClG). Dit overleg
heeft commitment van de huisartsen, het CJG en de gemeente opgeleverd om
(schriftelijke) afspraken te maken over de samenwerking rondom jeugdigen en hun
gezinnen. Daarnaast is er ruimte ontstaan om te bekijken hoe de huisartsen en het
gemeentelijk domein, met CIG als uitvoerende organisatie, beter op elkaar in kunnen
spelen, met name wat betreft basisondersteuning voor jeugdigen en gezinnen en de
toegang tot gespecialiseerde jeugdhulp. Dit heeft geleid tot bijgevoegd pilotplan en de
start van deze pilot op 19 september 2018.

Beoogd effect/doel
Doel van de pilot is onderzoeken of de inzet van een praktijkondersteuner Jeugd (POH-
Jeugd) vanuit het CJG van meerwaarde is voor gezinnen en jeugdigen die zich bij vragen
over opvoeden/ opgroeien melden bij de huisarts en van meerwaarde is voor de huisarts

Argumenten
1. Alte betrokken partijen zien kansen in deze pilot
Zowel huisartsen als de gemeenten willen jeugdigen en hun gezinnen snel, vroegtijdig en
laagdrempelig voorzien van passende ondersteuning: basisondersteuning (eerstelijns
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ondersteuning in de vorm van: advies, lichte ondersteuning, hulp of begeleiding,
verdiepen hulpvraag/ probleemverheldering) en specialistische ondersteuning. Het heeft
daarbij voor beiden de voorkeur om 'laag in te zetten'. Indien basisondersteuning niet
toereikend is en er een verwijzing naar een zorgaanbieder nodig is, is de jeugdige/ het
gezin erbij gebaat dat deze verwijzing passend is. De gemeenten in Midden-Limburg
hebben het CJG een spilfunctie gegeven in het jeugdstelsel. Huisartsen zijn vanuit de
ondersteuning van volwassenen gewend om met praktijkondersteuners, zogenaamde
POH-ers te werken. In de samenwerking tussen huisartsen en een POH met de
specialisatie jeugd liggen mogelijkheden om bovenstaande verder te optimaliseren. Een
POH-er jeugd kan de huisarts en de jeugdige/ het gezin ondersteunen en de weg wijzen;
breed kijken wat er nodig is op individueel en gezínsniveau en welke resultaten er bereikt
moeten worden. Kortom: optimaliseren van basisondersteuning en verwijzing.
Gezien de structuur in Midden-Limburg is ervoor gekozen om een medewerker van het
CJG af te vaardigen als POH-jeugd.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Voor de huur van de praktijkruimte bij de huisartsenpraktijk wordt € 450 per kwartaal in
rekening gebracht. Deze kosten kunnen gedekt worden uit beschikbare middelen
jeugdhulp (budget pedagogische omgeving). Voor de huur zal een huurovereenkomst
afgesloten worden.

Comm u nicatie/ participatie
weert is de eerste gemeente in Midden-Limburg die er in slaagt om een pilot met
huisartsen op te starten. Om die reden is bijgaand persbericht opgesteld.

Overleg gevoerd met

Intern:
P. Vos (financieel adviseur), F. Speet (communicatieadviseur)

Extern:
CJG, huisartsenpraktijk Stramproy

1. Pilotplan huisartsenpraktijk Stramproy en POH jeugd
2. Persbericht
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