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Onderwerp: 

POH jeugd-GGZ 

Kennisnemen van: 

De voortgang van het aanstellen van een praktijkondersteuner (POH) jeugd-GGZ 

Inleiding: 

Bij motie van oktober 2016 hebben de fracties van D66, Progressief Woerden en de VVD aan het college 
gevraagd om een pilot POH jeugd-GGZ te starten. 

Met de voorzitter van de Hagro is in het voorjaar van 2017 gesproken over de pilot POH jeugd-GGZ. De 
reactie was positief maar het onderwerp kreeg nog geen prioriteit. Veel tijd en aandacht van de huisartsen 
ging uit naar de plannen voor spoedzorg en HAP. In de samenwerking met de gemeente werd intussen wel 
het concept Welzijn op Recept ingevoerd in een aantal praktijken. 

Kernboodschap: 

In september jl heeft het college wederom gesproken met zowel de voorzitter van de Hagro als met een 
huisarts van de maatschap in Harmeien. Door beide werd de behoefte herkend aan goede diagnostiek en 
de functie van een poortwachter bij verwijzing van jeugd. Eind november is duidelijk geworden dat het 
voltallige bestuur van de Hagro het initiatief ondersteunt. 

De uitkomst van de overleggen is dat de huisartsen met de gemeente een pilot willen starten en dat er 
een procesleider nodig is voordat die pilot kan worden gestart: voor het formuleren van de opdracht van 
de POH, het maken van een omschrijving van de functie(eisen) en voor het opstellen van een voorstel over 
de (neutrale) positie van de POH. 

De gemeente gaat dit faciliteren; de projectleiding is in de gemeentelijke organisatie belegd. 
De projectleider zal niet alleen (in samenspraak met de huisartsen) de bovenstaande actiepunten 
uitwerken maar ook afstemmen met de werkwijze van Woerden Wijzer. De projectleider zorgt voor een 
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concreet en gedragen plan, inclusief financiële onderbouwing. 

De pilot wordt meegenomen in het vervolg op de evaluatie WoerdenWijzer en in de taskforce duurzame 
en gezonde financiën sociaal domein. We maken de pilot dus onderdeel van de aanpak die de tekorten op 
het sociaal domein moeten verminderen. 

Financiën: 

De verwachting is dat door de inzet van een POH jeugd-GGZ verwijzingen beter passend zullen worden en 
dat minder naar zware hulp wordt doorverwezen. Op termijn wordt een besparing op de kosten van 
jeugdhulp verwacht. Op welke termijn besparing aan de orde is en in welke mate zal duidelijker worden in 
de pilot. 
Welke kosten nodig zijn voor de bekostiging van de POH jeugd-GGZ is in dit stadium nog niet aan te geven. 

Vervolg: 

De huisartsen in Harmeien en Woerden zijn verschillend georganiseerd, de verwachting is dat we hierdoor 
ook afzonderlijke routes lopen. Mogelijk met verschillende POH'ers. Dit wordt onderzocht en besproken 
met de huisartsen. 
De verwachting is dat Harmeien iets sneller kan starten dan Woerden, mede door de manier waarop de 
POH structuur in Harmeien is vormgegeven. 

Eind Q l 2019 zal het college een update geven aan de raad. 
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