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Lamiek Westerhof is huisartsencoördinator 
en huisarts in Assen. In die hoedanigheid is 
zij actief betrokken bij de lokale pilot met 
een POH-jeugd in de huisartsenpraktijk. Deze 
pilot is gestart in april 2017 en alle Assense 
huisartsen doen mee.
 
“De basis voor deze pilot is gelegd in de kerngroep van 
het GIDS project van de gemeente Assen waar ik sinds 
2016 deel van uitmaak. Hier besprak ik de zorgen die bij 
huisartsen leefden als het ging om de toegankelijkheid 
van de zorg voor jeugd. In die tijd hoorde ik tijdens een 
lezing van Dick Walstock, een huisarts uit Enschede, 
over zijn succesvolle pilot met een POH jeugd in de 
huisartsenpraktijk. Een studie van NIVEL toonde aan dat 
de zorg in Enschede kwalitatief hoogwaardig was voor 
relatief lage kosten. In samenwerking met Proscoop 
zijn zes Asser huisartsen toen aan de slag gegaan met 
het formuleren van een visie van de huisartsen op de 
jeugdzorg. Onze visie heb ik vervolgens gepresenteerd 
aan het college van B en W in Assen. We kregen vrijwel 
direct groen licht om ons idee verder uit te werken in een 
werkgroep POH-jeugd, bestaande uit twee huisartsen, 
twee beleidsambtenaren en Proscoop.
 
Dat alle veertien huisartsenpraktijken in Assen meedoen, 
is uniek te noemen. Om dat voor elkaar te krijgen hebben 
we er voor gezorgd dat via de HAGRO’s de huisartsen 
vanaf het begin betrokken zijn geweest. Dus vanaf het 
moment van het formuleren van onze gezamenlijke visie 
tot het maken van de projectopzet. Met de ervaring van 
Proscoop in Enschede en Hengelo, zijn we zo in staat 
geweest een duidelijk en door alle huisartsen gesteund 
voorstel te maken voor de gemeente. Met een heldere 
visie en een concreet voorstel voor de aanpak en de 
financiering van het project, konden we goed het gesprek 
aan gaan in de werkgroep. De belangen komen ook 
grotendeels overeen. Omdat Assen een relatief hoog 
verwijspercentage naar de tweede lijn had, speelde het 
kostenaspect voor de gemeente een belangrijke rol. 

Maar in de gesprekken met de gemeente merk je dat 
ook voor hen goede en toegankelijke zorg voor de jeugd 
voorop staat. Tegelijk heeft de gemeente uit hoofde van 
haar positie een aantal verschillende petten op. Zij moeten 
zowel uitvoeren, controleren als financieren. Dat is best 
lastig en reden te meer om er trots op te zijn als het goed 
werkt. In de samenwerking met de gemeente zijn we het 
afgelopen jaar echt naar elkaar toegegroeid.
 
De kracht van ons voostel zat ook in de heldere eisen 
die we stelden aan de POH-jeugd. Die hadden onder 
andere betrekking op de kwaliteit van de kandidaten zoals 
het opleidingsniveau (HBO+) en ervaring (bijvoorbeeld 
ervaring met gezinstherapieën). De POH-er werkt namelijk 
zelfstandig in de huisartsenpraktijk en heeft een heel 
belangrijke rol in de triagering en het in kaart brengen 
van de problemen. Daarnaast moet de POH-jeugd in 
staat zijn kortstondige behandelingen te geven. In goed 
overleg met de huisarts wordt besloten of het kind in de 
praktijk behandeld dan wel verwezen wordt. De huisarts 
blijft de verwijzer. Het waarborgen van de privacy was 
een eerste voorwaarde voor de huisartsen, de POH-jeugd 
werkt in het HIS van de huisarts. De POH-jeugd wordt 
gedetacheerd door verschillende jeugdhulpverlenende 
organisaties aan de gemeente Assen en blijven dus 
in dienst van hun eigen organisatie. Dit waarborgt de 
onafhankelijkheid van de POH-jeugd. Huisartsen en 
ambtenaren hebben samen de sollicitatiegesprekken 
gevoerd. Vervolgens zijn zes kandidaten in de 
huisartsenpraktijken geplaatst. 
 
Een van de dingen die volgens mij bijdragen aan 
het succes van de pilot en die we ook duidelijk 
naar de huisartsen hebben gecommuniceerd, is de 
taakomschrijving van de POH-jeugd. We hebben met 
elkaar afgesproken dat twee derde van het werk klinisch 
is en voor een derde wordt ingevuld met wat een 
netwerkfunctie noemen. Je moet dan denken aan het 
bezoeken van scholen en bijvoorbeeld de buurtteams. 
Om goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat de 
POH-er de weg weet te vinden in de netwerken van zorg, 
welzijn en school. En omgekeerd, dat de omgeving de 
POH-er weet te vinden.”
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“Dat alle veertien 
huisartsenposten in 

Assen meedoen, is uniek 
te noemen.

 ”


