
Huisartsen en de POH jeugd en gezin. Overzicht van recente relevante onderzoeken.  

Het Nederlands Jeugdinstituut bracht in 2019 een overzicht uit van lopende pilots in gemeenten, 
waarbij op allerlei verschillende manieren jeugddeskundigheid in de huisartsenpraktijk geborgd 
wordt: ‘Samenwerking tussen huisarts en wijkteam. Jeugdprofessionals bij de huisarts. praktijkkennis 
in beeld’ (NJI, 2019). In dit rapport laat het NJI zien dat een jeugdprofessional in de 
huisartsenpraktijk een grote meerwaarde kan betekenen voor gezinnen en uiteindelijk ook een 
bijdrage levert aan het verminderen van verwijzingen naar de specialistische jeugdhulp. Ook blijkt 
dat een jeugdprofessional die werkt vanuit een jeugdorganisatie, zoals een jeugdteam, het best in 
staat is tot verbinding met het jeugdveld. In het rapport worden tal van aanbevelingen gedaan m.b.t. 
randvoorwaarden, registratie, informatie-uitwisseling, verantwoordelijkheden.   
 
Uit een onderzoek onder 51 jeugdprofessionals die bij huisartsenpraktijk werkzaam zijn (Jeugdhulp 
bij de huisarts. Onderzoek naar inzet en effect van de praktijkondersteuner Jeugd, M. Spijk-de Jonge, 
M. Boelhouwer, P. Geuijen, M. Zwaanswijk en M. Serra, Aaccare, 2019) blijkt dat een werkwijze met 
een POH Jeugd of een ondersteuner Jeugd en Gezin goede resultaten oplevert. Voor de patiënten 
heeft het een grote waarde dat de hulp laagdrempelig is, en dat ze snél hulp krijgen. De 
ondersteuner ziet veel vragen rond het psychosociaal functioneren van de jeugdigen en van 
opvoedingsproblemen in het gezin. De ondersteuner kan direct (kortdurende) hulp leveren waar men 
voorheen op een wachtlijst zou komen. Bij 41% van de trajecten bood de ondersteuner zelf hulp, bij 
47% werd uiteindelijk doorverwezen naar een lokaal team of naar specialistische hulp.  Ook werd 
duidelijk dat de triage verbeterd was en er door de ondersteuners meer vanuit preventie gewerkt 
werd. Er werd gewerkt met zeer ervaren werkers op HBO en WO niveau met goede expertise op o.a. 
jeugd-GGZ-terrein. Door gebrek aan adequate data kon niet aangetoond worden dat het aantal 
verwijzingen naar de specialistische zorgaanbieders afnam, maar het vermoeden in de praktijk was 
van wel. 
 
Deze laatste bevindingen worden bevestigd in een onderzoek door het CPB, ‘Wijkteams en 
praktijkondersteuners in de jeugdzorg, (CPB 2020, Luc Benda, Maaike Diepstraten, Remco van Eijkel, 

Minke Remmerswaal).  Gemeenten geven daarin aan dat de inzet van POH jeugd tot een daling van het 
beroep op de specialistische jeugdhulp leidt, in de databestanden is dat echter nog niet terug te 
vinden. Het onderzoek betreft overigens de periode tot 2018.  
 
Het werken vanuit een wijkteam in scholen en in huisartsenpraktijken werpt zijn vruchten af, zo 
bleek ook uit een recent onderzoek van Judith van der Zwaan,  Toegevoegde waarde en effectiviteit 
van wijkteams, maart 2022, in opdracht van de Associatie Wijkteams. ‘Door de aanwezigheid van 
wijkteamprofessionals in de wijk, bij huisartsen en op school is de samenwerking met partners 
verbeterd. Zijn er kortere lijntjes ontstaan en wordt eerder/sneller hulp in gezet dan voorheen.’  
 
In gemeenten waar de huisartsen werken met Welzijn op recept kan een POH jeugd en gezin daar 
ook goed gebruik van maken, en via bijvoorbeeld jongerenwerk in contact komen met 
leeftijdgenoten en andere activiteiten ontwikkelen, zo stelllen Nanny van den Braken, Marie-Louise 
Rodewijk , Jurjen Lind, Floor van Berkel en Dapne van Dijk in het artikel ‘Welzijn op recept: ook 
geschikt voor jongeren’. (www.welzijnoprecept.nl).  
 
In het artikel ‘Praktijkondersteuners jeugd bij de huisarts’ in Kind en Adolescent Praktijk (2022 no. 21, 
p 32-38, 2022) beschrijven onderzoekers Zwaanswijk en Van den Meijdenberg een onderzoek naar 
de ervaringen met POH jeugd in de huisartsenpraktijk in zeven gemeenten in Gelderland en Limburg. 
De ervaringen met deze vorm van ondersteuning zijn over het algemeen positief. Ouders en 
jongeren zijn tevreden over de hulp van praktijkondersteuners. Jeugdigen krijgen door de inzet van 
de POH eerder passende zorg. De kwaliteit van verwijzingen vanuit de huisartsenpraktijk is 
verbeterd. De samenwerking tussen de huisarts en het sociaal wijkteam is geïntensiveerd. Ook is er 

http://www.welzijnoprecept.nl/


volgens de geïnterviewden een afname zichtbaar van het aantal verwijzingen naar zowel de 
generalistische basis-ggz als de specialistische jeugdhulp. Anderen roemen de laagdrempeligheid van 
de zorg en de verbeterde kwaliteit.  De huisarts wordt daadwerkelijk ontlast en er is meer tijd voor 
ouders en jeugdigen.  
 
Recent zien we ook bij landelijke organisaties aandacht voor het werken met een POH jeugd en 

gezin. Zo heeft de Landelijke Huisartsenvereniging in september 2018 een zogeheten Leidraad 

samenwerking huisartsen en gemeenten rond jeugd uitgebracht. De leidraad vloeit voort uit 

bestuurlijke afspraken die de G4, de VNG en de LHV in 2017 maakten na de start va de Jeugdwet in 

2015. De leidraad geeft adviezen over de inrichting van de jeugdhulp bij de huisarts en over de 

verwijsrol van de huisarts.  

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) heeft daarnaast in september 2021 een zogeheten 

Keuzehulp POH-jeugd; kansen en risico’s uitgebracht. Feitelijk is dit een meer concrete uitwerking van 

de hierboven genoemde Leidraad. In dat document geeft de LHV aan welke varianten er mogelijk zijn 

om de zorg voor de jeugd beter in de huisartsenpraktijk te organiseren. De LHV brengt in kaart welke 

routes er zijn via de Zorgverzekeringswet en via gemeentelijke financiering. Er wordt veel aandacht 

besteed aan het verdelen van verantwoordelijkheden tussen huisarts en jeugdprofessional en voor 

privacy en informatie-uitwisseling.  
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