
PRO-RCH organiseert de inzet van POH-GGZ Jeugd.  
Zij is daarmee tevens verantwoordelijk voor de begeleiding  

en scholing van de POH-GGZ Jeugd.

Inzetten van een POH-GGZ Jeugd 
binnen uw praktijk en/of wijk?
Niek Janssen 
Operationeel manager PRO-RCH
n.janssen@prorch.nl 
06-19994551

De afgelopen jaren zijn in de regio Hart van Brabant in 
diverse gemeenten projecten gestart op het gebied van 
POH-GGZ Jeugd. De POH-GGZ Jeugd is een specialisatie 
van de reguliere functie POH-GGZ. De meerwaarde van  
de specialisatie Jeugd is de kennis met betrekking tot 
diagnostiek, begeleiding, behandeling en de 
verwijsmogelijkheden binnen 
het medisch en sociaal 
domein. Hiernaast biedt  
de specialisatie de tijd om 
actief de samenwerking  
op te zoeken. 

Project POH-GGZ Jeugd

• De gemeente Tilburg stelt 
gedurende de projectfase een 
vergoeding voor huisartsen 
beschikbaar (o.a. voor externe 
overlegtijd, huisvesting, ICT).

• Patiënten kunnen snel bij de 
POH-GGZ Jeugd terecht.

• Veel vragen kunnen 
worden opgepakt door de 
praktijkondersteuner zelf.

• Wanneer er sociale problematiek 
wordt geconstateerd, kan er 
snel geschakeld worden met het 
sociale wijkteam Toegang.

• Positieve terugkoppeling 
ontvangen van jeugdigen en 
ouders (tevredenheidsscore: 7,6).

Resultaten project Vergoedingen 

“ Een traject is bij de jeugd vaak complexer. Bij volwassenen heb je meestal 
alleen te maken met de cliënt in kwestie, soms met de echtgenoot of de 
ouders. Bij jongeren zijn de ouders er altijd bij betrokken, maar ook vaak de 
school, of moet er samengewerkt worden met de jeugdgezondheidszorgarts. 
Ik heb dan ook regelmatig gezamenlijk overleg met de GGD, de school, de 
ouders en de jongere zelf, met name om te kijken hoe het verder kan.”

Mark Hansen
(POH-GGZ Jeugd)

Initiatiefnemers

Inspanningen/verplichtingen 
huisarts
• Structurele afstemming tussen de 

huisarts en de POH-GGZ Jeugd
• Deelname van de huisarts aan 

PRO-RCH

" Het ontlast mij als huisarts enorm dat ik kinderen/jeugdigen naar 
de praktijkondersteuner kan sturen. Ik weet dat het dan snel en 
goed wordt opgepakt. Hij kan goed beoordelen wat nodig is en 
kent de sociale kaart goed. Echt een toevoeging voor onze praktijk 
en jammer dat we dit niet veel eerder gedaan hebben.”

Laurens van Bavel  
(huisarts Tuindorp)

1 Specifieke kennis en aandacht voor  
Jeugd(-GGZ)

2 Vraagverheldering en een juiste verwijzing

3 Een verbeterde (keten)samenwerking met onder 
andere onderwijs en wijkteams

4 Reductie van overbehandeling en kosten binnen 
de GBGGZ en SGGZ

De specialisatie is in het leven geroepen  
met als beoogd resultaat:

www.prorch.nl

Tilburg

Positieve punten  
POH-GGZ Jeugd

• Veel ervaring met jeugdigen
• Kent de sociale kaart
• Weet antwoorden op 

specialistische vragen m.b.t. 
jeugd-GGZ

• Goed geïntegreerd in de 
huisartsenpraktijk


