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Inleiding 
In Hilversum is een pilot gestart met inzet van praktijkondersteuners GGZ Jeugd op 19 van de 28 praktijken van huisartsen, zo 
lezen wij in de Gooi- en Eemlander van 17 december 2020. Uit enquête blijkt dat de jeugdigen, hun ouders en huisartsen 
positief zijn over deze Hilversumse pilot omdat ze sneller worden geholpen; de ondersteuner is laagdrempelig en verwijst 
beter naar de specialistische zorgaanbieder. De tevredenheid is hoog, met een gemiddelde van een 8. 
 
Ik heb slechts drie vragen. 
 
Vraag 1 
Is het mogelijk dat een dergelijke pilot ook in Gooise Meren uitgezet kan worden? 
 
Antwoord 1 
Verkenning naar meerwaarde inzet praktijkondersteuners GGZ Jeugd 
Het college volgt met interesse de pilot in Hilversum en andere ontwikkelingen in het land wat betreft de inzet van 
praktijkondersteuners GGZ Jeugd (POH’s). Juist omdat het college ook overweegt om in Gooise Meren te verkennen in 
hoeverre inzet van POH’s GGZ Jeugd van meerwaarde kan zijn naast de bestaande ondersteuning van huisartsen en de 
overige verwijsmogelijkheden naar jeugdhulp.  
 
Signalen huisartsen en inwoners 
Wij hebben van de huisartsen uit onze gemeente tot nu toe geen signalen ontvangen dat zij het ontbreken van POH’s GGZ 
Jeugd als een groot gemis ervaren. Wij zijn ervan overtuigd dat de huidige werkwijze, waarbij huisartsen vraaggericht worden 
ondersteund door het regionale Consultatie en Adviesteam1, de functie van een POH GGZ Jeugd kan ondervangen. Er zijn ons 
ook geen negatieve signalen van inwoners bekend over de werkwijze van het C & A team. Toch blijven we ook samen met de 
huisartsen en het C & A team zoeken naar mogelijke aanscherpingen van de huidige werkwijze; we willen daar waar mogelijk 
altijd verbeteren. De afweging of wij in Gooise Meren POH’s gaan inzetten, maken wij in 2021 na een gezamenlijke 
verkenning met de huisartsen uit onze gemeente. 
 
De verkenning vindt plaats op basis van onderstaande uitgangspunten, vraagstelling en houdt rekening met de uitkomsten 
van de tussentijdse evaluatie in Hilversum, de regionale ontwikkelingen op dit vlak en de uitkomsten van een recent 
onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).  
 
Wij informeren u na de zomer of wij een meerwaarde zien in de inzet van POH’s Jeugd GGZ, naast de bestaande 
ondersteuning van huisartsen en de overige verwijsmogelijkheden naar jeugdhulp.  
 
Uitgangspunten 
Voor het college staat het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp voor jeugdigen en hun ouders voorop. Doorverwijzing 
‘aan de voorkant’ door o.a. de huisarts naar de meest passende én lichtst mogelijke vorm van ondersteuning draagt bij aan 
effectievere inzet van hulp. Dit past bij de ambitie van het college om in te zetten op normaliseren en demedicaliseren. We 
willen het aantal jeugdigen in de gespecialiseerde tweedelijnsjeugdzorg verminderen. En het draagt bij aan de betaalbaarheid 
en houdbaarheid van de jeugdhulp. Het gaat uiteindelijk om de goedkoopst mogelijke passende oplossing.  
 
Heeft de POH Jeugd GGZ een meerwaarde t.o.v. de huidige werkwijze? 
De vraag is of inzet van een POH Jeugd GGZ naast de diensten van het C & A team een meerwaarde levert aan de kwaliteit 
van de doorverwijzingen van de huisarts en daarmee aan het welzijn van jeugdigen. Een meerwaarde van een POH Jeugd 
GGZ voor een huisarts kan zijn de specifieke kennis die de POH Jeugd GGZ heeft van specifieke zorgaanbieders en 
zorgmogelijkheden voor jeugdigen in de regio. 
 

                                                                    
1 Sinds 2015 ondersteunt het regionale Consultatie en Adviesteam (C & A team) de huisartsen in Gooise Meren. Dit team 
bestaat o.a. uit een jeugdarts en een GZ psycholoog. Zij bieden vraaggerichte expertise op cliëntniveau aan alle wettelijke 
verwijzers naar jeugdhulp in onze regio, waaronder de (huis)artsen en gemeentelijke uitvoeringsdiensten. 



Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 
 
 
In het streven naar het best passende zorgtraject voor iedere jeugdige kijken we momenteel ook regionaal naar nieuwe 
manieren van samenwerken tussen de gemeentelijke uitvoeringsdiensten en haar ketenpartners, waaronder de (huis)artsen 
en het C&A team.  
 
Uitkomsten onderzoek CPB 
Het college heeft ook kennis genomen van het door het CPB uitgevoerde onderzoek over de inzet van POH’s, dat op  
10 december jl. is verschenen.2 Uit de publicatie van het CPB blijkt dat inzet van POH’s vooralsnog niet leidt tot een afname 
van het aantal jeugdigen in de tweede lijn. Het effect op de kwaliteit van de jeugdhulp is niet onderzocht door het CPB3. 
Vraag 2 
Indien vraag 1 met ja wordt beantwoord: is de portefeuillehouder bereid om in deze pilot te investeren? Zowel met betrekking 
tot inzet menskracht als financiën. 
 
Antwoord 2 
Indien uit de verkenning blijkt dat de inzet van POH’s GGZ Jeugd meerwaarde heeft ten opzichte van de huidige werkwijze, 
brengen we na de verkenning de financiële consequenties en de consequenties qua menskracht in beeld.  
Op basis van dat inzicht bepalen wij vervolgens of we in POH’s Jeugd GGZ gaan investeren. Zowel met betrekking tot inzet 
menskracht als financiën. De verkenning zelf zal uiteraard ook beslag leggen op de ons beschikbare menskracht. Die 
menskracht stellen we beschikbaar.  
 
Vraag 3 
Indien vraag 1 met ja wordt beantwoord, wat zijn de financiële consequenties van zo’n pilot? En heeft het vrij maken van 
capaciteit voor deze pilot nog gevolgen m.b.t. tekort aan personeel op andere terreinen? 
 
Antwoord 3 
Zie het antwoord op vraag 2. 
 

 

                                                                    
2 Zie: https://www.cpb.nl/wijkteams-en-praktijkondersteuners-in-de-jeugdzorg#. 
3 Het CPB tekent hierbij aan dat deze bevindingen niet zeggen dat de inzet van POH’s geen maatschappelijke waarde heeft. 
Het is mogelijk dat praktijkondersteuners doorverwijzen naar beter passende gespecialiseerde zorg, waardoor kinderen 
uiteindelijk beter worden geholpen. Ook is het mogelijk dat een eventueel effect van POH’s op het zorggebruik zich pas de 
komende jaren manifesteert. 
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