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Inhoudelijk verslag informatiebijeenkomst POH-GGZ jeugd 22-11-2016 

 

‘Voor wie wil, is er voldoende houvast om aan de slag te gaan met POH-GGZ jeugd’ 

 

Op dinsdagavond 22 november 2016 kwamen zo’n zestig mensen naar Heerenveen om zich 

bij te laten praten over POH-GGZ jeugd. Een gemengde groep van huisartsen, POH’s-GGZ, 

praktijkmanagers, mensen van gemeenten, De Friesland Zorgverzekeraar en de sector jeugd 

van enkele GGZ-instellingen. Dagvoorzitter Jenneke Netjes, adviseur bij ROS Friesland, 

memoreerde dat de bekende en succesvolle projecten met een POH voor jeugd in Katwijk en 

Enschede hernieuwde aandacht hebben gekregen bij de invoering van de Jeugdwet in 2015. 

Dat heeft in Friesland uiteindelijk geleid tot een algemeen Kader POH-GGZ jeugd waarin 

gemeenten en De Friesland Zorgverzekeraar samen met de Friese Huisartsenkring afspraken 

hebben gemaakt over taken en financiering van een POH-GGZ jeugd in Friesland. Dit Kader 

stond deze avond centraal. Hieronder vindt u een gedetailleerd inhoudelijk verslag. 

 

Toelichting op het kader, door Bert Deuling 

Bert Deuling deed de aftrap. Hij is voorzitter van de themagroep jeugd, onderdeel van het 

grotere programma SM1 van gemeenten en De Friesland Zorgverzekeraar tezamen. SM1 

staat voor de sociale en medische eerstelijn, die steeds meer raakvlakken gaan krijgen. Als 

gemeenteambtenaar jeugd van de gemeente Leeuwarden putte hij ook uit de ervaringen die 

daar zijn opgedaan in een flink aantal pilots met een POH-GGZ jeugd. 

Bert gaf aan dat het Kader weliswaar vrijheid blijft geven aan zowel huisartsen als 

gemeenten om eigen keuzen te maken, maar dat het Kader ook en juist bedoeld is om het 

aantal vrijheidsgraden te beperken tot de vijf opties die in het Kader zijn genoemd. In de 

zaal werd dat herkend: veel huisartsen hebben met meerdere gemeenten te maken. 

Hieronder het schema van Basis- en Plusopties uit het Kader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Basisoptie is feitelijk de ‘gewone’ POH-GGZ, betaald uit de Zorgverzekeringswet. In het 

Beleid van De Friesland Zorgverzekeraar 2016-2017 is opgenomen welke eisen er zijn 

gesteld aan een POH-GGZ en die gelden ook als de functionaris jeugd ziet. Belangrijk is dat 

van het totaal aantal ingezette uren max 18% besteed mag worden aan jeugd. Paul Felix, 

medisch adviseur van De Friesland Zorgverzekeraar en betrokken bij de totstandkoming van 

het Kader, lichtte eruit dat De Friesland in dat Beleid hecht aan een goed opgeleide 

functionaris voordat een beroep kan worden gedaan op financiering. 

Bert legde vervolgens uit wat plusoptie 1 inhoudt: Structurele verbinding met het omliggend 

veld. Dit is een plusoptie die qua inhoud valt onder de Jeugdwet en daarom vergoed wordt 

http://www.rosfriesland.nl/media/1469/kader-voor-een-poh-ggz-jeugd-02-11-16.pdf
https://www.defriesland.nl/Images/Beleid%20POH%20GGZ%202016-28138.pdf
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door de gemeente. Een POH-GGZ jeugd krijgt bij die plusoptie extra uren om tijd te hebben 

om een goed contact te kunnen onderhouden met de Jeugdgezondheidszorg, het 

gebiedsteam, het onderwijs. Uiteraard benadert de POH-GGZ jeugd hen, wanneer het om 

een specifieke casus gaat, alleen bij toestemming van de ouders. 

 

Ook plusoptie 2 ‘Werken in een gebiedsteam’ is een optie die geheel wordt vergoed door de 

gemeente. Daarbij heeft een functionaris feitelijk twee functies die dicht bij elkaar liggen: in 

de huisartsenpraktijk en in een gebiedsteam. Het werd volstrekt duidelijk dat er, i.v.m. de 

privacy nooit informatie zomaar gedeeld kan worden tussen deze twee. Uit de wisselwerking 

met de zaal werd helder dat plusoptie 2 niet in alle gemeenten een voor de hand liggende 

mogelijkheid is. Bert vertelde dat in Leeuwarden de huisartsenpraktijken hun patiënten 

veelal door heel Leeuwarden hebben en dat ze daardoor met meerdere gebiedsteams te 

maken hebben. In Opsterland echter lopen het gebied van de huisartsenpraktijken en 

gebiedsteams meer samen. Daardoor heeft deze optie volgens de aanwezige POH-GGZ 

jeugd uit die gemeente een duidelijke meerwaarde voor zowel de huisartsenzorg als voor de 

zorg door het gebiedsteam. Ook de aan- of afwezigheid van expertise over kinderen en 

jeugd in een gebiedsteam kan een beïnvloedende factor zijn voor inzet van deze optie. 

 

Plusopties 3 en 4 kwamen gezamenlijk aan de orde. Beide gaan over achtergrond en 

opleiding van de POH-GGZ jeugd. Veel POH’s-GGZ die nu werkzaam zijn in de 

huisartsenpraktijk zien alleen volwassenen en misschien nog adolescenten. Voor jongere 

jeugd zijn zij veelal niet opgeleid. Plusoptie 3 voorziet in een bijscholing voor deze POH’s-

GGZ. De mogelijke contouren van deze bijscholing kwamen later op de avond aan bod. Bij 

plusoptie 4 is sprake van een functionaris die wel specifieke kennis en ervaring met jeugd 

meebrengt maar daarmee, afhankelijk van de precieze achtergrond, mogelijk ‘te duur’ is 

voor betaling door de zorgverzekeraar uit de Basisoptie. De gemeente kan deze dan 

bijpassen. 

 

Het huisartsenperspectief, door Bart Maats 

Bart Maats, voorzitter van de Friese Huisartsenkring en de volgende spreker, begon met te 

refereren aan de Toekomstvisie huisartsenzorg van NHG/LHV. Daarin is onder meer de 

ontwikkeling naar samenwerkingsverbanden en wijkgerichte zorg beschreven. De POH-GGZ 

jeugd waarmee zowel de huisartsenzorg als de verbinding met het sociale domein gediend 

kan zijn, is daar een sprekend voorbeeld van. Bart heeft namens de FHV steeds gepleit voor 

een zekere uniformiteit in Friesland en dat is gelukt. Verder is hij blij dat er mogelijkheden 

zijn voor maatwerk. Niet alle huisartsen hebben immers evenveel jeugd(problematiek) in 

hun populatie. Zo kan ook elke huisarts zelf bepalen of hij supervisie kan en wil geven aan 

een functionaris die ‘hoger’ geschoold is, zoals bij plusoptie 4 het geval kan zijn. 

Zijn conclusie was dat huisartsen, als ze willen starten met een POH-GGZ jeugd, voldoende 

houvast kunnen vinden in het Kader POH-GGZ jeugd. 

 

POH-GGZ jeugd in de praktijk, door Esther Leijstra en Lydeke Groen 

Na de pauze was het tijd voor een verhaal uit de praktijk. Lydeke Groen en Esther Leijstra 

hebben al enige tijd ervaring als POH-GGZ jeugd in Leeuwarden. Beiden zijn orthopedagoog 

en afkomstig van Kinnik, sector jeugd van GGZ Friesland. Ze beschreven hoe groot het 

belang is van de vraag achter de vraag: een moeder wilde een ADHD-screening van haar 

kind, maar bleek veel meer geholpen te zijn met meer structuur in haar eigen gezin. Een 

POH-GGZ jeugd heeft meer tijd dan de huisarts om die vraagverheldering te doen. Er kwam 

gevarieerde casuïstiek langs. Soms kan een POH-GGZ jeugd daar zelf de begeleiding op zich 

nemen, soms is verwijzing nodig. Voor die verwijzing is altijd de huisarts verantwoordelijk, 

maar deze volgt vrijwel altijd het advies van de POH-GGZ jeugd. Wel kan de huisarts soms 

zijn of haar kennis over het gezin inbrengen, wat een waardevolle toevoeging kan zijn aan 

het beeld dat de POH-GGZ jeugd zelf heeft opgebouwd. Lydeke en Esther stellen geen 
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diagnoses. Coördinatie van zorg hoort tot hun taken. Hoeveel tijd dat vraagt, hangt samen 

met de populatie. 

De eindverantwoordelijkheid van de huisarts voor hen als orthopedagoog, leidde tot gesprek 

in en met de zaal. Enerzijds is het van groot belang om een heldere 

verantwoordelijkheidsverdeling te hebben. Anderzijds is de zorg voor jeugd gebaat bij goede 

expertise vóór in de keten. 

 

Nascholing bij plusoptie 3, door Agnes Brinks 

De volgende bijdrage was van Agnes Brinks, coördinator Zorg Kenniscentrum Zorg en 

Welzijn van de NHL. Zij stond er ook namens de collega’s van Stenden met wie gezamenlijk 

is opgetrokken. Agnes maakte onderscheid in generieke en specifieke kennis. Bij plusoptie 3 

(Bijscholing van de ‘gewone’ POH-GGZ) is de generieke kennis over werken in de 

huisartsenpraktijk aanwezig en moet de specifieke kennis over jeugd en het werken met 

jeugd worden opgeplust. Bij plusoptie 4 is het andersom: specifieke kennis is aanwezig, 

maar de kennis over het generalistische werken in de huisartsenpraktijk moet veelal worden 

aangevuld. Voor die groep zou gedacht kunnen worden aan een bijscholing zoals ook de 

‘gewone’ POH’s-GGZ gevolgd hebben. In het Beleid van De Friesland Zorgverzekeraar wordt 

dat, voor de Basisoptie dus, ook als voorwaarde gesteld voor betaling uit de 

Zorgverzekeringswet. 

 

De rest van haar bijdrage betrof de specifieke nascholing van plusoptie 3. Ze presenteerde 

een dia met een negental potentiële onderwerpen, waarvan ze er ook al een flink aantal 

langs had horen komen in de eerdere presentaties. Zoals vroegsignalering/screening, 

grenzen van je vak, wet- en regelgeving/privacy, psychopathologie en 

ontwikkelingspsychologie, communicatie met jeugd en opvoeders. 

Zowel NHL als Stenden gaat van het uitgangspunt uit dat leren niet een passief, maar een 

actief proces is. Agnes eindigde met de uitspraak dat co-creatie bij onderwijsontwikkeling, 

en dus ook bij het vormgeven van deze module, van groot belang is. Dat kan zijn met 

andere kennisinstituten, maar ook met de klantgroep zelf. 

 

Stappenplan voor invoering, door Erwin Brameijer 

Tot slot presenteerde Erwin Brameijer, adviseur bij ROS Friesland, een stappenplan dat 

gevolgd kan worden bij invoering van een POH-GGZ jeugd. Dat start bij een analyse van de 

populatie en de context: welke problematiek speelt er in de huisartsenpraktijken en de 

gemeenten en welke zorg is al goed belegd. Op basis daarvan kan in overleg worden 

vastgesteld hoe de Basisoptie vorm gegeven kan worden en welke plusopties gewenst zijn. 

Daarna volgt detaillering met het aantal uren per optie en een functieprofiel, ook weer op 

basis van de behoeften van de populatie. ROS Friesland kan ondersteunen bij de invoering 

van een POH-GGZ jeugd. 

 

Als afsluiting van de avond bedankte Jenneke Netjes alle sprekers en werden er nog 

waardevolle contacten gelegd tussen huisartsenpraktijken en beleidsadviseurs jeugd van 

enkele gemeenten. 

http://www.rosfriesland.nl/media/1483/stappenplan-poh-ggz-jeugd-01-11-16-2.pdf

