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Beschrijving

• Huisartsen & Poh medewerkers kunnen ondersteuning vragen aan het Huisartsen Consulatie 

Team bij zowel complexe casuïstiek als voor medicatie vraag. Dit om ervoor te zorgen dat de 

zorg voor de jeugdige  dichtbij huis wordt geleverd  en te voorkomen dat de jeugdige 

doorverwezen moet worden naar de sggz.

• De samenstelling van dit multidisciplinair team: jeugdpsychiater, jeugdpsychiater in opleiding, 

specialistisch ambulant hulpverlener, coördinator doorstroom/ambassadeur, 

preventiedeskundige, verpleegkundige specialist (Enver, MEE, Yulius/Youz, Indigo)

• Consultatie kan aangevraagd worden via VIPLive (voorkeur), mail of telefonisch (anoniem). 

• Het project is vanuit gemeente Rotterdam gesubsidieerd en geldt voor heel Rijnmond, GRJR. 

Voor 2022 is er opnieuw een subsidie aangevraagd. 

Omschrijving van initiatief/project



Doel

• Juiste zorg op de juiste plaats en op het juiste moment 

• Laagdrempelige zorg aan kind en jeugdige dichtbij huis

• Versterken samenwerking en (in-)formele netwerk tussen de huisarts en (een team van) 

jeugdhulp-aanbieders en het leren van elkaar

We willen bijdragen aan deze doelen door de inzet van het Huisartsen Consultatie Jeugdhulp 

Team dat bestaat uit verschillende disciplines. Dit team kan ondersteunend zijn voor de huisarts 

en POH GGZ Jeugd en een verbinding maken met wijkteam en de tweede en derde lijn. Verder 

kunnen we kennis vanuit de tweede en derde lijn naar de eerste lijn brengen en door het 

gezamenlijk bespreken elkaars kennis vergroten. En op deze manier beogen we te late en 

onnodige verwijzingen te voorkomen. 

Gewenste resultaten

• Passende hulpverlening voor de jeugdige dicht bij huis en minder doorverwijzingen naar de 

sggz. 



Huisartsen 

consultatie team 

• MEE. Expertise: zorg aan jongeren met een 
beperking

• Indigo: Expertise: mentale ondersteuning bij 
lichte tot matige psychische klachten

• Enver. Expertise: Jeugd & Opvoedhulp

• Yulius. Expertise: Jeugd GGZ

• Youz. Expertise: Jeugd GGZ

• Projectleider (Puck Leeuwangh) 

Zorggroepen • Kiek 

• Cohaesie

• Haringvliet

• IZER

• Gezond op Zuid

• Zonboog

• Zorggroep Krimpen

Organisatie en reikwijdte project

Betrokken partijen 



• In september 2020 is het Huisartsen Consultatie Jeugdhulp in regio Rijnmond als pilot van start 

gegaan. Dit project is opgezet voor huisartsen en Poh medewerkers om de zorg aan 

kinderen/jeugdigen en hun gezinnen met elkaar optimaliseren en kwetsbare gezinnen en 

kinderen op tijd ondersteuning bieden, rekening houdend met de schaarse middelen die er zijn 

en met de benodigde transformatieresultaten in het achterhoofd.

• De pilot is vanuit gemeente Rotterdam gesubsidieerd en geldt voor heel Rijnmond, GRJR 

(Hoeksche Waard valt hier niet onder) 

• Gestart met 3 praktijken. Op dit moment 15 praktijken nemen deel aan deze pilot verspreid over 

Rijnmond. 

• Dit aanbod wordt toegankelijk gemaakt voor heel Rijnmond in de aankomende drie maanden. 

Het team wil graag lokaal hun gezicht laten zien en informatie uitwisselen met huisartsen en 

Poh medewerkers. 

• Na consultatie zal er scholing voor huisartsen en Poh medewerkers aangeboden worden.

• Voor 2022 is er opnieuw een subsidie aangevraagd. 

Proces



Monitoring op uitkomst

Resultaten start pilot (periode 3 maanden)

• Vanuit bovenstaande praktijken zijn in totaal 47 aanmeldingen gedaan tussen maart en 

september dit jaar. Alle aanmeldingen kwamen met de vraag of een doorverwijzing naar de 

specialistische ggz passend zou zijn. 

• Van de 47 aanmeldingen waren 15 aanmeldingen een gerichte medicatievraag (31.9 %). 

• 15 aanmeldingen hebben een alternatief advies gekregen zoals wijkteam (31.9 %). 

• Bij 11 aanmeldingen is het advies gegeven om aan te melden voor een hulpverleningstraject dicht 

bij huis denkend aan een training of andere alternatieve zorg (23.40 %). 

• Uiteindelijk zijn er maar 6 van de 47 aanmeldingen doorverwezen naar de SGGZ (12.76 %). 



Successen en ontwikkelpunten

Successen

• Gedreven en enthousiast consultatie team met veel kennis en creativiteit. 

• Samenwerking POH Jeugd wordt steeds actiever. Soms alleen om te sparren. 

• Minder verwijzingen naar SGGZ.

Ontwikkelpunten/aandachtspunten

• Financiering 2022


