
In beide huisartsenpraktijken in de Blauwe wijken wordt 
een POH Jeugd ingezet. Judith is drie dagen per week 
verbonden aan Maastricht Noordoost, waartoe de wijken 
Nazareth, Limmel, Wittevrouwenveld en Wyckerpoort 
behoren. “We zijn er voor kinderen en jeugdigen van 0 tot 
en met 23 jaar. Er komen allerlei soorten vragen op ons af; 
op het gebied van zindelijkheid en opvoeden, faalangst  
en niet mee komen op school, depressieve klachten, 
angst- of gedragsproblemen. Steeds vaker krijg ik te maken 
met vragen omtrent echtscheiding en de last die dat voor 
het kind meebrengt. Meestal komen de ouders naar me toe, 
maar het komt eveneens voor dat de wat oudere kinderen 
zelf aankloppen. Het is dus heel divers.” 

POSITIEVE GEZONDHEID 
Als POH Jeugd neemt Judith uitgebreid de tijd voor de intake. 
“Afhankelijk van de vraag spreek ik met het kind zelf, de 
ouders, de school of andere instanties die bij het kind 
betrokken zijn. Mijn doel is de vraag zo helder mogelijk te 
krijgen. Daarvoor maak ik gebruik van het gedachtengoed 
Positieve Gezondheid. Samen met het kind en de ouders 
sta ik stil bij verschillende leefgebieden zodat ik een beter 
beeld krijg waar het goed gaat en waar de aandachtspunten 
liggen. Als eenmaal duidelijk is wat het echte probleem 
inhoudt, heb ik de ruimte om te beslissen of ik het kind en/
of de ouders zelf begeleid of dat doorverwijzing naar speciale 
GGZ nodig is. Aan de begeleiding door de POH Jeugd zit 
geen maximum aantal consulten.” 

IEDEREEN IS POSITIEF
“Vooralsnog werkt het goed,” zegt Judith enthousiast.  
“De huisartsen verwijzen hun patiënten (jeugdigen, ouders) 
zeer regelmatig door. Hierdoor is het aantal uren inzet POH 
Jeugd onlangs verdubbeld. Patiënten reageren positief.  
Ze worden snel geholpen, dichtbij huis en laagdrempelig. 
Als het nodig is door te verwijzen, zorg ik voor een warme 
overdracht en goede overbrugging, dat wordt gewaardeerd.” 
Voor de huisartsen is de POH Jeugd een welkome aanvulling. 

Judith Corduwener is Praktijkondersteuner Jeugd bij ZIO. “De POH Jeugd is een nieuwe functie. Enkele jaren geleden 
is de Jeugdzorg ondergebracht bij de gemeenten. Een samenwerking tussen huisartsen en het gemeentelijke team Jeugd 
ontbrak echter nog. Als POH Jeugd fungeer ik als linking pin tussen beide. Daarnaast neemt de GGZ-problematiek bij 
jongeren toe. Dit vraagt om een andere benadering.” 

Linking pin tussen 
huisarts en T eam J eugd 
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Judith Corduwener, ZIO

Patiënten reageren positief. 
Ze worden snel geholpen, 
dichtbij huis en laagdrempelig



VEEL EN VAAK AFSTEMMEN 
Afstemming en samenwerking zit in 
het DNA van de POH Jeugd. “We staan 
voor een integrale benadering. 
Dat betekent dat we veel en regelmatig 
afstemmen met team Jeugd, met 
huis- en jeugdartsen en andere 
betrokken partijen. De vijf POH’s 
Jeugd die in de regio werken, komen 
elke 14 dagen samen om onder meer 
casuïstiek te bespreken. Ik overleg 
met het consultatiebureau indien 
nodig en sluit aan bij Knooppuntover-
leg van verschillende basis- en 
middelbare scholen.” 
“We zijn in november 2016 gestart,” 
besluit Judith. “In het begin zijn we met 
alle huisartsen gaan kennismaken, 
waarna het balletje snel is gaan rollen. 
Tot nu toe zijn patiënten, huisartsen 
in Maastricht Oost en team Jeugd 
tevreden en wij zelf ook! Het is dank-
baar werk dat veel voldoening geeft.”  
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DOELMATIGERE JEUGD GGZ
“Met de POH Jeugd hoopt de gemeente 
de GGZ-zorg aan jeugdigen te 
verbeteren en tegelijkertijd onnodige 
doorverwijzingen te voorkomen. 
Doorverwijzing is vaak niet nodig 
omdat we de meeste hulpvragen zelf 
kunnen beantwoorden. Daarnaast 
gaan we uit van de kracht van de 
patiënt, we kijken naar wat wel goed 
gaat. Soms ligt de oplossing niet eens 
in de GGZ, maar op een heel ander 
vlak. Daar komen we op deze manier 
achter. Het aantal doorverwijzingen 
is met de komst van de POH Jeugd 
overigens al behoorlijk afgenomen. 
Een groot deel van de patiënten 
begeleid ik zelf, het andere deel 
verwijs ik door.”  

“

 POH Jeugd opgenomen in  
huisartsenpraktijken en netwerk 
lokale hulpverleners jeugd.

Kwantitatieve resultaten via 
Arrangementenmonitor

Resultaten 
tot nu toe

Charles Wijnands, huisartsen Maastricht Oost
“ De POH Jeugd is in korte tijd een onmisbare schakel in onze praktijk geworden. 

Zij heeft een belangrijke rol bij het vroegtijdig oppakken van problematiek bij 
jeugdigen.”

“



FIGUUR 1: OPVOLGING POH JEUGD
De mate waarin de POH Jeugd zelf de hulpvraag heeft afgesloten en 
de mate waarin verwijzing heeft plaatsgevonden door POH Jeugd. 
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E erste resultaten  
CLIËNTEN POH JEUGD
In de periode 2016 tot en met juni 2018 heeft de POH 
Jeugd in Maastricht Noord-Oost 244 cliënten gezien. De 
meeste jeugdigen in de leeftijdscategorie 12 t/m 17 jaar. 
Gevolgd door de 4 t/m 11 jarigen en de 18 t/m 22 jarigen. 

•  Bij circa 42% van de cliënten heeft de POH Jeugd zelf de hulpvraag opgepakt met de cliënt en dit afgesloten zonder opvolging.  
Type hulpvraag: met name stemmingsklachten/depressie, angst, echtscheiding- en gezinsproblematiek en gedragsproblematiek. 

•  16% is door de POH Jeugd doorverwezen naar het voorliggend veld. Type hulpvraag: met name opvoed-, gedrags-, leer- en gezins-problematiek. 
•  19% is door de POH verwezen naar geïndiceerde jeugdhulp. Type hulpvraag: met name concentratie-/ aandachtsproblematiek, angstklachten, 

gezins- en sociale problematiek.
•  21% is door de POH Jeugd naar Jeugd GGZ verwezen. Type hulpvraag: met name stemmingsklachten/depressie, gedragsproblematiek en 

multiproblematiek.

HULPVRAGEN EN OPVOLGING
De meeste hulpvragen van cliënten die door de huisarts 
naar de POH Jeugd worden verwezen zijn: angstklachten, 
opvoedproblematiek, stemmingsklachten/depressie en 
gedragsproblematiek. 

AANTAL CLIËNTEN POH JEUGD NAAR LEEFTIJD

Leeftijdscategorie  2016  2017  2018  Totaal

niet geregistreerd 1 79 2 82
0 t/m 3  3 2 5
4 t/m 11 6 25 23 54
12 t/m 17 4 46 25 75
18 t/m 22 2 10 15 27
23 en ouder   1 1

Totaal 13 163 68 244

Bron: Arrangementenmonitor 2018. 

De POH Jeugd bij de huisarts is een spil in de samenwerking 
tussen huisarts, team Jeugd en jeugdhulp/Jeugd GGZ.  
In 59% van de hulpvragen bleek geen geïndiceerde 
jeugdhulp of Jeugd GGZ nodig te zijn na begeleiding door 

Voorlopige conclusies
POH Jeugd. Nadere analyses en monitoring zijn nodig om 
vast te stellen wat het effect van de POH Jeugd is op het 
(totale) gebruik van de jeugdzorgvoorzieningen.


