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Interview

“Voorop staat 
dat je korte lijnen hebt 

of weet op te zetten.

”

“Mijn achtergrond ligt in het maatschappelijk 
werk. Voordat ik in deze huisartsenpraktijk 
als POH-jeugd aan de slag kon, was ik al bij 
de gemeente in dienst. Ik maakte deel uit 
van Voormekaar, het sociale wijkteam van de 
gemeente Berkeland. Nu zit ik om de vrijdag 
een dag in deze praktijk.’’ 

“Toen de pilot in april 2016 van start zou gaan kwam de 
vraag wie de nieuwe rol zou willen vervullen. Het profiel 
voor de POH-Jeugd was vrij open, het mocht iemand zijn 
vanuit de ggz maar ook iemand uit het sociale domein. In 
onze gemeente zijn uiteindelijk twee POH-ers afkomstig uit 
de ggz en twee vanuit het sociale domein. De verschillen 
in onze achtergrond bespreken we wel met elkaar, maar 
volgens mij zijn ze niet meegenomen in de opzet van de 
pilot. De uiteindelijke keuze lag bij de huisartsen; twee van 
hen hadden al een POH-volwassene en die zijn het er bij 
gaan doen Ik denk ook dat de achtergrond en opleiding van 
de ondersteuner (POH of SOH) minder belangrijk is dan de 
werkwijze. Voorop staat dat je korte lijnen hebt of weet op 
te zetten. Lokaal met scholen en de andere partijen op de 
sociale kaart. Die werkwijze is prettig voor de huisarts, maar 
zeker ook voor de patiënt.

Als ik kijk naar de casuïstiek die ik de afgelopen tijd 
voorbij heb zien komen is de keuze voor een POH-er 
goed geweest. We zien veel vragen over opvoeding, over 
de situatie op school of problematiek die betrekking 
heeft op de thuissituatie. Wat dat betreft heb ik geen 
gebrek aan specialistische GGZ-kennis ervaren. Het is veel 
omgevingsproblematiek en veel problemen zijn gerelateerd 
aan school. Om die reden is een korte lijn met hen zo 
belangrijk.

In de monitoring is ook de vraag gesteld aan de huisarts: 
wat zou je hebben gedaan als de POH-er niet zou zijn 
geweest? Vaak is dan het antwoord: doorverwijzen. Dat 
is ook niet vreemd, want ook ouders komen vaak met 
die insteek binnen. En ook de school stuurt vaak op die 
manier door. Het kind is raar of er is iets aan de hand. Mijn 
beeld is dat er veel vaker brede problematiek is, niet eens 

zo vaak GGZ problematiek. De insteek van school en ouders 
is vaak al op inzet van zware hulp. Ouders doen dit in mijn 
optiek vaak vanuit een soort machteloosheid. Bij school zit het 
misschien ook wel in het ontbreken van een stuk expertise. 
Handelingsverlegenheid leidt dan snel tot de conclusie dat er 
wel iets mis zou zijn met het kind. Ik vertel vaak aan ouders 
dat het eigenlijk gezond gedrag is: het kind laat zien, op 
welke manier dan ook, dat er iets mis is met zijn omgeving. 
Bijvoorbeeld ruzies thuis, spanningen in de relatie van ouders, 
financiële zorgen. Het kind signaleert iets in de omgeving en 
dat vertaalt zich in (problematisch) gedrag. Normaliseren is in 
dat geval een belangrijke taak van mij.

“Het kind signaleert iets in de omgeving 
en dat vertaalt zich in (problematisch) 
gedrag. Normaliseren is in dat geval een 
belangrijke taak van mij.”

Het probleem van de huisarts is vooral tijd. Wat ik vaak terug 
hoor is dat er geen tijd is om uitgebreid in de thuissituatie te 
duiken. Minder vaak is het een gebrek aan expertise: wat is in 
dit geval goede hulp (in de buurt) en hoe kan ik dit gezin de 
juiste begeleiding bieden? Voor de huisartsen komt er wel wat 
organisatie bij. Het is toch een extra persoon in de praktijk. 
Dat is wel iets om rekening mee te houden. Het is een signaal 
dat je hoort van huisartsen, maar tegelijk zien ze vooral de 
voordelen: tijd en ruimte voor een brede vraagverkenning, 
kennis van de sociale kaart. Voor ons is het ook spannend om 
te zien hoe de uitkomsten en een eventueel vervolg van de 
pilot worden ontvangen bij de andere huisartsen.

De gemeente Berkelland ziet het echt als hun taak om goede 
zorg te leveren. Dat merk ik aan alles. Als er geen subsidie 
was geweest voor deze pilot dan zou er een andere manier 
van samenwerking tussen huisarts en sociaal jeugdteam 
moeten worden gezocht. Vanuit de gemeente is de wens 
door te verwijzen naar het wijkteam: goedkoper en beter 
voor het kind en het is gerichter verwijzen. Het wijkteam 
kan ook vaak veel meer lokaal verwijzen, bijvoorbeeld naar 
opvoedondersteuning. Daarom is het kennen van de sociale 
kaart ook zo belangrijk. Dat wij als POH-jeugd die zo goed 
kennen is ook voor de huisarts heel prettig. Dat hoor ik ook 
van de collega’s. Er zijn zoveel aanbieders in het veld, die 
allemaal kennen, is voor een huisarts niet te doen.”

Femke Sprick
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