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Beschrijving 

Doel 
 
 
 
 

Door een POH Jeugd in te zetten in beide huisartsenpraktijken in de wijken 
worden in dit project de volgende doelstellingen nagestreefd: 
1. Het versterken van de integrale aanpak bij de zorg voor kinderen/jeugdigen 

door de POH Jeugd zorgt voor meer kennisdeling en een betere afstemming 
van werkwijzen tussen jeugdhulp, gemeente en huisartsenzorg. 

2. Een betere verheldering van de hulpvraag van een kind/jeugdige/ouder in 
de huisartsenpraktijk door de POH Jeugd is meer passend bij de 
onderliggende vraag van kind/jeugdige/ouder.  

3. Het bieden van een snellere (eerder in het traject) en lichtere interventie, 
door de POH Jeugd en/of een andere partij, waardoor in veel gevallen geen 
specialistische GGZ ondersteuning nodig meer is. 

Idee De POH Jeugd is verbonden aan de huisartsenpraktijken en vormt de linkin pin 
met team Jeugd, door deelname aan vergaderingen aan team Jeugd 
Maastricht.   Bijzonder binnen deze wijkpilot is dat een integrale en sluitende 
aanpak van jeugdigen in de vier wijken wordt ontwikkeld. Enerzijds door 
structureel met jeugdartsen, huisartsen, POH-Jeugd, team Jeugd en 
opvoedondersteuner casussen te bespreken en werkwijzen op elkaar af te 
stemmen. Anderzijds door contact te leggen met scholen en (zorg)partners in 
de wijk en aan te sluiten bij de structurele overleggen over de jeugdigen in de 
wijk. De POH Jeugd werkt volgens het concept Positieve Gezondheid.  

 Doel-
groep 

 Jeugdigen (0-18 jaar) en opvoeders die zich bij de huisartsenpraktijen in de 
vier wijken melden met een (nieuwe) zorgvraag 

 Jeugdigen die rechtstreeks naar de Jeugd GGZ worden doorverwezen. 
 Patiënten die reeds in zorg zijn  bij Jeugdhulp en Jeugd GGZ 

 
Impact 

Kwaliteit 
van zorg 

 Integrale vraagverheldering en contact met/tussen betrokken hulpverleners 
leiden tot keuze van effectieve interventies uit breed spectrum. 

 Maatsch
appelijk 

 Gezinnen belanden niet onnodig in een intensief traject, maar krijgen 
snel, laagdrempelig, dicht bij huis, de benodigde ondersteuning. 

 Netto be-
sparing 

 Moet nog worden uitgewerkt. Is afhankelijk van het vervolg. 
De inzet van specialistische zorg/ondersteuning neemt af door preventie. 

Evaluatie   Voor de pilot wordt een evaluatieplan/businesscase ontwikkeld.  

Contact-
personen 

  Ingeborg Wijnands (ZIO)  projectleider vanuit Programmateam 
Zie: https://www.blauwezorg.nl/blauwe-zorg-in-de-wijk/ 
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  Van 1 april 2017 t/m 1 april 2019.  


