
Voor goede zorg en gezondheid dichtbij

Jeugdigen met lichte tot matige problematiek
Na een succesvolle pilotfase Kind- en Jeugdhulp in de regio Achterhoek hebben 
de vier gemeenten Aalten, Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk het project 
gezamenlijk voortgezet. Door het inzetten van een praktijkondersteuner 
jeugd (POH Jeugd) in de huisartsenpraktijk wordt de zorg aan jeugdigen met 
psychosociale problematiek verbeterd. De vier gemeenten maken de inzet van 
de POH Jeugd financieel mogelijk.”

In de periode januari t/m december 2019 
(12 maanden) zijn:

Tussenevaluatie project POH Jeugd 
in Oost-Achterhoek

306  jeugdigen aangemeld bij een POH Jeugd

Meisjes zijn gemiddeld 15 jaar

760 Consulten uitgevoerd 

Gemiddeld 3.3 consulten per traject

Jongens zijn gemiddeld 12,8 jaar

Resultaten

Er zijn vier opties in de 
samenwerking

BUITEN de huisartsenpraktijk
3:  in dienst van gemeente met 

inloopspreekuur
4:  in dienst van gemeente met regulier 

overleg

IN de huisartsenpraktijk
1:  in dienst van de huisarts en   

verpleegkundige achtergrond
2:  in dienst van gemeente en 
 achtergrond als medewerker jeugdzorg

Er zijn een viertal gezamenlijke doelen opgesteld:
•	 Minder	inzet	van	specialistische	zorg.
•	 Jeugdproblematiek	zo	vroeg	mogelijk	signaleren	en	waar	mogelijk	laagdrempelig	bij	de	
huisarts	begeleiden.

•	 Gerichter	verwijzen	naar	voorliggend	veld,	ondersteuningsaanbod	en	aanvullend	zorgaanbod.
•	 Verbeteren	van	de	ervaren	kwaliteit/effectiviteit	van	zorg	door	jeugdigen,	ouders,	
huisartsen,	POH’s	Jeugd	en	wijkteams.

✔	 Registraties	door	POH’s	Jeugd
✔	 Verwijsgegevens	van	gemeenten
✔	 Evaluatie	bij	jeugdigen	en	ouders	

met enquête
✔	 Evaluatie	bij	nieuwe	praktijken	met	

enquête

MethodeDoelen van project

43%
meisje

57%
jongen

37  huisartsen nemen deel

15  huisartsenpraktijken zijn betrokken 
bij het project

12  POH’s Jeugd worden ingezet

Aalten 

Berkelland 

Oost-Gelre

Winterswijk 



De problematiek waarmee jeugdigen bij een POH Jeugd komen zijn veelal psycho-sociale klachten, zoals angst en een gespannen 
gevoel. Bovendien zijn veel van de hulpvragen gerelateerd aan problemen met ouders, zoals scheiding en opvoedingsproblemen. 

Vervolg op resultaten: “45% van de klachten van jeugdigen 
zijn psycho-sociale klachten”
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Voor nadere informatie 
verwijzen wij u naar Proscoop.

Problematiek

Om mee te nemen: 
Deze tussenevaluatie biedt de 
mogelijkheid om te leren van de 
eerste ervaringen:

• Maak werkafspraken met 
elkaar. Onder andere 
over overlegmomenten, 
terugkoppeling van casuïstiek en 
samenwerking.

• Intervisie, scholing en 
begeleiding zijn een belangrijk 
onderdeel van de ontwikkeling 
en professionaliteit van de 
POH’s.

• Heb aandacht voor evaluatie 
en voortgangsgesprekken 
rondom samenwerking en 
werkafspraken.

Het lerend effect
Het project is een leerproces en zal tot 2021 worden 
gemonitord. Door gesprekken met praktijken en POH 
Jeugd zijn de werkwijze en samenwerking verbeterd. De 
intervisie voor POH’s draagt bij aan het leren van elkaar 
en eigen grenzen in kennis en handelen op te zoeken en 
te verleggen.

Voorlopige bevindingen 
Werken met POH jeugd in de praktijk werkt. POH jeugd 
en huisarts worden meer en meer een team. Uit de 
halfjaarlijkse evaluatie met POH Jeugd en praktijken 
blijkt dat de inzet erg gewaardeerd wordt en de kwaliteit 
van zorg voor jeugdigen is toegenomen. Ook wordt het 
samenspel tussen huisarts en gemeente bevorderd. 
Wat betreft de zorg aan jeugdige wordt gerichter 
verwezen en wordt de juiste zorg op de juiste plek 
geboden. Daarnaast hebben veel jeugdigen voldoende 
aan de begeleiding van de POH Jeugd, en worden niet 
verwezen.

?
!

Afronding door POH Jeugd

34 %

24 %
9 %

33 %

Afronding (N=287)

  Afgesloten door POH-Jeugd
  Verwijzingen
  No-show
  Lopend of einde niet geregistreerd

Het merendeel van de jeugdigen zou 
zonder inzet van een POH-Jeugd een 
verwijzing hebben gekregen van de 

huisarts.

Werkzaamheden POH-Jeugd Gerichter 
verwijzen en 
normaliseren

Consult 
probleemverheldering

Consult 
kortdurend traject

Consult 
opvoedondersteuning

Telefonisch 
contact 

ouders/kind

Adviseren van huisarts in 
kader van verwijzen

Schakel met voorliggend veld, scholen 
en gemeentelijke jeugdzorg

Begeleiden 
niet behandelen

Na inzet van een POH-Jeugd is ruim 
een derde van de trajecten afgerond 
door de POH Jeugd, zonder dat een 
verwijzing nodig was. 24% is alsnog 

verwezen.


