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“De keuze voor een SOH-KJP (Specialistische 
Ondersteuning Huisarts Kinder- en 
Jeugdpsychiatrie) in deze praktijk is gemaakt 
door de huisarts. Het verschil met een 
POH-er is dat ik andere zorg inzet. Ik doe meer 
onderzoek en behandel meer.” 

“Het doel waarmee ik hier in de praktijk werk is het 
voorkomen van duurdere doorverwijzingen maar ook , en 
vooral, voorkomen van zorg op grote afstand. Dat is in de 
meeste gevallen voor het kind veel prettiger. Bovendien 
kan de zorg op deze manier ook veel sneller geleverd 
worden. Het hele proces in de tweede lijn kost nu eenmaal 
veel meer tijd. Door het afstemmen en plannen kunnen 
er zo een paar weken overheen gaan. Hier ben je dan bij 
wijze van spreken al klaar. 

“Het doel waarmee ik hier in de 
praktijk werk is het voorkomen van 
duurdere doorverwijzingen”

Het fijnst aan de pilot vind ik de samenwerking en het 
contact met de huisartsen. Het verschil zit er vooral in 
dat je veel dichter bij elkaar zit. Dat de lijnen kort zijn en 
dat je veel makkelijker even overleg hebt. De huisarts kan 
nu even snel bij mij binnenlopen voor een kort contact 
over een gezin. Voor de huisartsen is het overigens ook 
wel wennen. Ze geven toch iets uit handen en dat vraagt 
natuurlijk het nodige vertrouwen. 

Mijn ervaring met de pilot is dat er veel ruimte was voor 
de invulling mijn rol. Bijvoorbeeld, hoe lang ga ik een 
patiënt zien. Ik doe ook EMDR en dat redt je niet in een 
half uur. Ik heb zelf een opzet gemaakt voor het inzetten 
van mijn tijd, hoe lang ik iemand zie voor een bepaald 
contact. Een sterk punt van de pilot is dat er plek is voor 
die professionele vrijheid. 
Ik heb het idee dat er meer vraag is naar POH dan naar 
een SOH. Dat is prima, zeker als je kijkt naar kosten, maar 
de SOH-er zou wel wat bekender mogen zijn. Idealiter zou 
een huisarts bij wijze van spreken beide smaken moeten 
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kunnen proeven. Pas dan wordt de meerwaarde 
volgens mij duidelijk. Veel van wat ik hier doe zou ik 
anders bij GGNet doen en dan is het veel duurdere 
zorg. Inmiddels hebben wij hier een manier gevonden 
waarbij de POH-er ook door kan sturen vanuit een 
andere praktijk, naar de SOH-er, mocht dat nodig 
gevonden worden. 
Het mooiste aan de pilot is de samenwerkingen met en 
tussen gemeente, huisarts en school. Het is niet zo dat 
we bij GGNet geen contact hebben, maar als je eerder 
contact hebt, kun je eerder signaleren en kun je betere 
zorg leveren. Ik denk dat het belangrijk is dat daar ook 
speciaal aandacht naar uitgaat. Elkaar leren kennen, 
door een kennismakingslunch zoals dat in Bronckhorst 
gebeurt, is daar een mooi voorbeeld van. 
Voor mij is de grootste verandering dat ik nu een 
vast aanspreekpunt heb in het sociaal team waar ik 
alles mee bespreek. Dat maakt het contact zoveel 
laagdrempeliger. We hebben nu bedacht (de POH-er en 
ik, plus twee mensen uit de gemeente) eens per maand 
samen casussen te overleggen. Ook ga ik kennismaken 
bij de scholen om ze te laten weten dat ik er ben en wat 
ik doe. Dat kan omdat ik hier lokaal werk. Hier zitten 
drie basisscholen. Vanuit GGNet bedien ik zo’n groot 
gebied dat het niet te doen is met alle scholen goed 
contact te hebben.

“Snel signaleren en laagdrempeliger zorg 
aanbieden zijn voor mij de belangrijkste 
punten van de pilot.”

Snel signaleren en laagdrempeliger zorg aanbieden 
zijn voor mij de belangrijkste punten van de pilot. 
Daarmee voorkom je de doorstroom en opstapeling 
van problematiek en daarmee de kans dat het wel 
psychiatrie wordt. In die zin is voor mij deze pilot echt 
het ideaalplaatje. Ook voor een partij als GGNet is het 
beter, want door deze opzet maak je de specialistische 
GGZ ook echt specialistisch en lever je de juiste zorg op 
de juiste plek.”
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“Het verschil zit er vooral 
in dat je veel dichter bij 
elkaar zit. Dat de lijnen 
kort zijn en dat je veel 

makkelijker even overleg 
hebt.
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