Motie pilot Praktijkondersteuners Jeugd-GGZ
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 27 oktober 2015, behandelende
de Programmabegroting 2017-2020,
constaterende dat:




het programma Sociaal Domein als basis heeft dat onder anderen jongeren zorg en
ondersteuning zo licht als kan, zo zwaar als nodig krijgen;
uit de evaluatie van het Investeringsbudget Sociaal Domein blijkt dat verwijzingen
naar de Jeugd-GGZ voor een groot gedeelte rechtstreeks gebeurt door huisartsen,
jeugdartsen en medisch specialisten;
dat het college in haar begroting heeft uitgesproken dat alternatieven gewenst zijn om
de drempel voor Jeugd-GGZ lager te maken en kosten voor de Jeugd-GGZ te
besparen

overwegende dat:






een aantal gemeenten - waaronder de gemeente Leeuwarden - investeert in
praktijkondersteuners (POH) als alternatief voor direct doorverwijzing naar de JeugdGGZ (JGGZ);
gemeenten die POH’s inzetten door jongeren als positief - want laagdrempeliger wordt ervaren;
door de inzet van POH’s tevens de kosten van Jeugd-GGZ en de werkdruk van
artsen verminderen;
uit voorgaande proeven is gebleken dat de gemeente nodig is om meer duidelijkheid
te geven aan huisartsen en verzekeraars over de financiering en organisatie van
POH’s Jeugd-GGZ;
dat de gemeenten Woerden weliswaar overlegt met huisartsen over de inzet van
POH’s Jeugd-GGZ maar dat dit nog niet tot concrete inzet heeft geleid;

verzoekt het college:








haar regierol op te pakken en in samenspraak met betrokken (huisartsen,
Woerdenwijzer en andere betrokkenen) een voorstel voor een pilot van één jaar te
starten;
waarbij de pilot als doel heeft duidelijkheid te geven over de financiering en
organisatie van POH’s JGGZ;
waarbij uit de pilot zowel outcome (ervaringsonderzoek) als output (financieel)
resultaten komen;
bij het overleg met betrokkenen de mogelijkheid mee te nemen van dekking voor een
pilot POH Jeugd-GGZ uit het investeringsfonds sociaal domein, mede op basis van
de uitkomsten van de komende bespreking van de kaderstelling investeringsfonds;
vóór 1oktober 2017 de raad te informeren over de voortgang van de pilot

en gaat over tot de orde van de dag.
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Toelichting
Uit de berekening van Leeuwarden naar voren komt dat door POH’s te bekostigen uit het
budget Sociaal domein een bedrag van vijf tot zes keer de investeringskosten bespaard kan
worden op de 2e lijns JGGZ.
Tijdens de Commissie Algemeen van de gemeente Woerden van 5 oktober is gebleken dat
tussen gemeente en huisartsen weliswaar overleg is over de inzet van POH’s maar nog
geen concreet initiatief is gekomen;
Bronnen
• https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/inhoud-jeugd-ggz
• Procesevaluatie tranche 1 en 2 2015 en voorzet besteding 2016 en 2017
• https://www.voordejeugd.nl/stelselwijziging/jeugdhulp/soorten-jeugdhulp/jeugd-ggz
• Evaluatie pilot "Huisarts in de praktijk van de jeugdzorg", NIVEL 2015

