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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
de inzet van een Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg voor Jeugd (POH GGZ 
Jeugd) vanuit PRO-RCH binnen de huisartsenpraktijken in Goirle en Riel in de periode van 1 oktober 
2019 tot en met 31 september 2020 met de gezamenlijke intentie om ook na deze datum hiermee te 
continueren.  
 
Inleiding 
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor onder andere jeugdzorg. Deze decentralisatie is 
vorm gegeven vanuit het gedachtegoed dat de zorg effectiever is wanneer deze dichter bij de 
inwoner georganiseerd is. In de praktijk leidt dit tot 3 verwijsroutes naar hulpverlening: via de 
gemeente (’t Loket), via de huisartsen en via de gecertificeerde instellingen 
(jeugdreclassering/jeugdbescherming). De inzet van een POH GGZ Jeugd sluit hierop aan door 
huisartsen te ondersteunen in hun hulpverlening, waarbij er tevens extra expertise op het gebied van 
Jeugd GGZ wordt aangebracht in de praktijk. 
 
Informatie 
Het initiatief voor de inzet van de POH GGZ Jeugd is ontstaan in overleg tussen de gemeenten in Hart 
van Brabant en PRO-RCH. Het gezamenlijke doel is het verbeteren van signalering, beoordeling en 
doorgeleiding van psychische en psychosociale problematiek bij kinderen en jongeren. Zo wordt er 
zorg gedragen voor meer laagdrempelige hulpverleningsmogelijkheden in de 0de en 1ste lijn. 
Tegelijkertijd is de verwachting dat het daardoor minder vaak noodzakelijk is om door te verwijzen 
naar de 2de lijn. Dit betekent dat een POH GGZ Jeugd zowel zelf hulpverlening kan bieden, maar ook 
snel kan afschalen en opschalen. Daarnaast vormt de POH GGZ Jeugd een belangrijke brug tussen de 
verschillende professionals in de 0de, 1ste en 2de lijn én het sociale wijkteam (’t Loket). 
 
In de regio Hart van Brabant is vorig jaar al gestart met meerdere pilots om de toegevoegde waarde 
van de inzet van een POH GGZ Jeugd te verkennen. Hiermee zijn reeds goede resultaten behaald bij 
de gemeente Hilvarenbeek en Tilburg, bestaande uit grote tevredenheid bij ouders, sneller op een 
eerste gesprek kunnen komen, en een vermindering van verwijzingen naar basis en gespecialiseerde 
GGZ. Het leidt dus zowel tot kwaliteitsverbetering voor de cliënt, lastenverlaging binnen de 
huisartsenpraktijk, als tot een kostenbesparing voor de gemeente. Ook bevordert het de 
samenwerking tussen de verschillende professionals werkzaam in het sociaal domein, evenals met de 
zorgverzekeraars. 
 
Bijna alle huisartsen uit Goirle en Riel gaan gebruik maken van de diensten van de POH GGZ Jeugd. 
De huisartsen die nog niet zijn aangesloten kunnen op een later moment alsnog aansluiten. Deze 
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diensten zullen zoveel als mogelijk worden belegd bij één persoon, zodat de POH GGZ Jeugd een 
bekend gezicht is voor de inwoner. De kosten worden gedeeld met de zorgverzekeraar (50%/50%). 
Onderdeel van dit eerste jaar inzet POH GGZ Jeugd is monitoring op kwaliteit en kosten. Conform de 
andere regio pilots wordt een kostenbesparende werking verwacht. 
 
Vervolg 
De POH GGZ Jeugd zal starten op 1 oktober 2019 voor de duur van 12 maanden. Na deze 12 
maanden volgt een evaluatie die zal fungeren als go/no-go moment voor het structureel maken van 
deze dienst in de gemeente Goirle. 
 
Communicatie 
Er zal een persbericht worden geplaatst in het Goirles Belang en het Stadsnieuws. Dit persbericht 
wordt afgestemd met de betrokken jeugdartsen, huisartsen en PRO-RCH.   
_________________________________________________________________________________ 


