
Praktijkondersteuners 
Jeugd bij Huisartsen



In april 2015 is er in Leeuwarden een pilot gestart bij de huisartspraktijken Bilgaard / 
Aldlân en het Gezondheidscentrum Bonnehûs. De huisartsen worden ondersteund door 
Praktijkondersteuners Jeugd.  De  huisartspraktijken, de wijkteams, het onderwijs, de GGD, 
GGZ-Friesland en de gemeente Leeuwarden werken hierbij nauw samen.    

Signaleren psychische/psychosociale problemen bij kinderen
De huisartsen van deze praktijken hebben aangegeven dat het van groot belang is om 
vroegtijdig psychische of psychosociale problemen bij kinderen te signaleren en te 
behandelen.  Hoe eerder kinderen behandeld worden, hoe kleiner de kans dat problemen 
verergeren.  Ook ouders worden meegenomen in de behandeling van een kind en krijgen 
tips hoe om te gaan met de betreffende situatie van hun kind. 

Praktijkondersteuner Jeugd
De Praktijkondersteuners Jeugd zijn ervaren orthopedagogen. Huisartsen verwijzen 
gezinnen en/of kinderen door naar hen als er een vermoeden is van psychische of 
psychosociale problemen.  Waar er voorheen werd doorverwezen naar specialistische 
zorg Kinderpsychologen/ -psychiaters),  gaan de kinderen nu eerst door naar de 
Praktijkondersteuner Jeugd.  Deze manier van werken is prettiger voor het kind. Immers, zij 
kunnen gewoon in de huisartsenpraktijk behandeld worden als dat nodig is. 

De praktijkondersteuners doen onderzoek  en kijken wat er aan de hand is. Gaat het om 
problemen door omstandigheden,  zoals bijvoorbeeld scheiden of pesten of is er sprake 
van ernstiger problematiek, zoals  een psychische stoornis. Praktijkondersteuners Jeugd 
zijn bevoegd om lichte behandelingen uit te voeren. Als de praktijkondersteuner klaar is 
met een behandeling, maar het nog wel nodig acht dat er een vinger aan de pols wordt 
gehouden, dan kunnen zij het gezin door sturen naar het Jeugd en Gezinsteam.  De grens 
voor de praktijkondersteuners ligt daar waar zwaardere behandeling noodzakelijk is. Dan 
wordt er doorgestuurd naar de specialistische zorg.

Samenwerking met scholen
De praktijkondersteuners hebben niet alleen een rol bij de huisartsen. Zij hebben ook 
contact met interne begeleiders op scholen. Het is van belang dat indien er sprake is van 
problemen er zowel thuis als op school aan gewerkt wordt. 

Vervolg
Thea Koster; “De pilot heeft een goede start gemaakt. Er zijn inmiddels daadwerkelijk 
kinderen geholpen door de praktijkondersteuners Jeugd die anders waren doorverwezen 
naar de meer specialistische zorg.  In april 2016 volgt er een evaluatie. De bedoeling is 
dat de pilot wordt omgezet in een structurele plaatsing van praktijkondersteuners bij 
huisartsen. Het streven is om dit voor elkaar te krijgen bij alle huisartsen”. 

Voor meer informatie over deze pilot kunt u terecht bij Bert Deuling van de gemeente 
Leeuwarden (bert.deuling@leeuwarden.nl)



Pilot Praktijkondersteuners Jeugd bij huisartsen

In gesprek met huisarts Peter Ten Wolde  en praktijkondersteuner Esther Leijstra van 
de huisartsenpraktijk in Bilgaard. Zij draaien als 1 van de 3 huisartsenpraktijken in de 
gemeente Leeuwarden mee in de pilot praktijkondersteuners Jeugd bij huisartsen. 

Wat was de reden mee om mee te doen aan deze pilot? 
Peter ten Wolde ( huisarts Bilgaard); “Kwaliteitsverbetering! Ik was altijd al erg enthousiast 
over de praktijkondersteuner  voor volwassenen.  Een praktijkondersteuner Jeugd is van 
zoveel meerwaarde voor huisartsen maar ook voor onze patiënten.  Waar ik voorheen 
kinderen direct doorstuurde naar de specialistische zorg, stuur ik ze nu door naar Esther, 
onze praktijkondersteuner  Jeugd.   Haar kennis van kinderen is veel groter dan die van mij 
en ze maakt er echt werk van.  Ze zit er bovenop als een kind gezien moet worden.  We 
leren veel van elkaar! ’. 

Wat is de rol van de Praktijkondersteuner Jeugd?
Esther Leijstra ( POH Bilgaard); “Als ouders of een kind aangeven bij de huisarts dat er 
problemen zijn op een bepaald terrein, verwijst de huisarts hen door naar mij.  Ik bekijk 
dan wat er aan de hand is en of ik de problematiek kan begeleiden binnen de praktijk of 
dat er doorverwezen moet worden. Doorverwijzen gaat overigens altijd in overleg met de 
huisarts”. 

Esther krijgt ook kinderen doorgestuurd via de jeugdverpleegkundige van de GGD of via 
de scholen.  De Sociale Wijkteams zijn ook een ingang, maar via die route heeft Esther nog 
geen kinderen doorverwezen gekregen.
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Welke problematiek kom je tegen?
“De gesprekken die ik voer zijn heel divers van aard en kunnen  bestaan uit opvoedvragen 
of gesprekken over minder complexe zaken. De begeleidingen  die ik uitvoer zijn geen 
geprotocolleerde behandelingen.  Als het gaat om meer complexe problematiek, zoals 
bijvoorbeeld psychiatrische of eetproblemen dan stuur ik  het kind door naar een 
specialist. 
Ik zie kinderen en jongeren tot 18 jaar. Wat ik bijvoorbeeld tegenkom zijn kinderen 
met boosheid ten gevolde van een echtscheiding of adolescenten  met angsten of 
stemmingswisselingen. In veel gevallen is een gesprek  dan al voldoende om het kind en/
of de ouders verder op weg te helpen”, vertelt Esther. 

Hoeveel kinderen heb je inmiddels gezien?
Esther: “Vanaf de start van de pilot in april 2015 heb ik 27 kinderen gezien, waarvan ik er 11 
zelf heb begeleid,  8 heb  doorgestuurd naar de specialistische zorg, 1 terugverwezen naar 
het wijkteam. Over 2 kinderen ben ik in gesprek gegaan met de school en in 3 gevallen 
is er geen vervolg geweest na één gesprek”. Opgemerkt kan worden dat de aantallen per 
praktijkondersteuner Jeugd in de verschillende wijken van elkaar verschillen. Dit kan liggen 
aan de samenstelling van de bevolking in de wijk en het feit dat in de huisartsenpraktijk in 
het Bonnehûs al een praktijkondersteuner Jeugd aanwezig was vóór de start van de pilot.  
Op dit moment werkt Esther 6 uur in de week en zij voorziet dat dat in de toekomst te 
weinig zal zijn, omdat het steeds drukker wordt.

Wat vinden de kinderen en de ouders zelf van de praktijkondersteuner Jeugd?
Peter ten Wolde:  “Ouders geven aan dat ze blij zijn met Esther , ze vinden het fijn dat er 
naar hen geluisterd wordt en dat ze aandacht en zorg krijgen. Sommige ouders hebben ook 
wel wat weerstand en vragen zich af waarom ze niet direct door worden gestuurd naar de 
specialistische zorg.  We leggen hen dan uit dat in de specialistische zorg de wachttijden 
langer zijn. Bovendien is het niet goed voor een kind om te worden over behandeld als 
het niet nodig is.  Een gesprek met een praktijkondersteuner Jeugd is vele malen minder 
belastend ”.

Wanneer is de pilot voor u geslaagd?
“Voor ons is de pilot sowieso al geslaagd , maar helemaal als de praktijkondersteuner 
één volle dag in de week kan gaan werken.  Wij vinden dat alle huisartsen een 
praktijkondersteuner Jeugd moeten hebben en het zou prachtig zijn als deze pilot omgezet 
wordt in een blijvende situatie”.  


