
Infokaart Huisartsen Consultatie Jeugdhulp

Afspraak Huisartsen Consultatie Jeugdhulp
Samenstelling team: jeugdpsychiater, jeugdpsychiater in opleiding,
specialistisch ambulant hulpverlener, coördinator
doorstroom/ambassadeur, preventiedeskundige, verpleegkundig specialist.

Criteria Jeugdigen tot 18 jaar en hun gezin, die bij de huisarts of POH GGZ komen:
vanwege zorgen/problemen betreffende gedrag of functioneren van
jeugdige;
bij psychische klachten en/of een beperking en/of opvoedproblematiek;
waarbij triagering dan wel behandeladvies nodig is; de hulpvraag is niet
duidelijk of het is niet duidelijk waar het kind/jongere/gezin nu het beste
terecht kan met de hulpvraag;
waarbij advies/aanpassing van medicatie nodig is en de jeugdige na
consultatie door verpleegkundig specialist of een kinder- en
jeugdpsychiater bij de huisarts kan blijven.

Contra-
indicatie

Jeugdige geeft geen toestemming voor consultatie door dit
expertiseteam;
De jeugdige is al in zorg (tenzij de hulpverlening lijkt te stagneren);
Sprake van crisis: zie volgend blad.

POH GGZ of
huisarts

Vraagt collegiaal advies en/of doet aanmelding (= stelt consultatievraag)
met daarbij concrete hulpvraag en context.

Bij een aanvraag voor een consult (met patiëntgegevens) is het aanleveren
van een aanmeldformulier en toestemmingsformulier noodzakelijk, dit
volgens de WGBO. Bij een anoniem consult die telefonisch of per e-mail is
aangevraagd komen deze formulieren te vervallen.

Telefoon: 06-57175718 (géén crisis)

VIPLive: voorkeur

Beveiligde mail: huisartsenproject@youz.nl

Huisartsen
Consultatie
Jeugdhulp

Geeft bevestiging aan huisarts/POH GGZ van aanmelding (op dezelfde
wijze waarop aanmelding is gedaan);
Voert consultatievraag uit (binnen 2 weken na aanmelding, tenzij in
overleg anders besproken);
Koppelt bevindingen en advies via VIPLive of per e-mail naar de huisarts
(binnen 2 weken) na uitvoeren consultatie.

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/rechten-minderjarigen.htm
mailto:huisartsenproject@youz.nl


Afhankelijk van het type consult zal er wel of geen verslag worden gemaakt.
Telefonisch overleg: huisarts/POH GGZ rapporteert zelf in dossier;
Face-to-face consult met patiënt en aanmelder (max. 5 keer): Huisartsen
Consultatie Jeugdhulp Team maakt verslag en verstuurt verslag naar
HA/POH GGZ via VIPLive of e-mail. Huisarts is en blijft
hoofdbehandelaar.

Wel/geen
verslag 

Sprake van
crisis

Wanneer beoordeling binnen 24 uur nodig is op psychisch vlak kunt u
bellen met: Crisisdienst GGZ, 088-3581500.
Wanneer beoordeling binnen 24 uur nodig is op pedagogisch vlak kunt u
bellen met: Crisisinterventieteam van de Jeugdbescherming (CIT), 010-
2330000.
Wanneer beoordeling binnen 5 werkdagen nodig is, kan de jeugdige
worden aangemeld bij één van de spoedpoli’s:

Yulius : 06-28136404            GGZ Delfland : 010-2463835
Youz : 06-27034060               Mentaal Beter : 088-0330600

Werkwijze VIPLive: consultatie

Ga naar de Single Sign on in uw HIS; (heet vaak Zorgportaal of VIPLive) (https://calculus-
software.atlassian.net/wiki/spaces/VIP/pages/141426735/Inloggen+via+de+SSO)
Selecteer zonder of met patiëntendossier (met betekent met professionele samenvatting en dus
journaalregels)
U gaat nu naar VIPLive via Zorgportaal

*Bent u werkzaam in een samenwerkingsverband. Selecteer dan de huisartsenpraktijk waarbij de
patiënt is aangemeld en van waaruit u consulteert.

U komt nu op de actiepagina in VIPLive van de patiënt welke u in uw HIS had geopend
Klik op ‘Start consultatie’ in VIPLive (vul daarna je wachtwoord in)
Kies ‘GGZ-instelling’ en ‘Huisartsen consultatie jeugdhulp (o.a. Youz)’
Vul gespreksonderwerp en consultatievraag in: reden aanmelding, medische
geschiedenis, hulpvraag en eerdere of huidige hulpverlening. 
Door het vinkje ‘Delen medische gegevens’ aan te zetten stuurt u een vooraf ingestelde set
medische gegevens mee

Neem contact op met projectleider Puck Leeuwangh (Youz):

Telefoon: 06-82119618
E-mail: p.leeuwangh@youz.nl
Website: www.youz.nl/huisartsenproject

Meer weten over dit project?
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