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Uitvraag samenwerking tussen huisartsen en jeugdhulpverleners 
 

In het laatste kwartaal van 2020 heeft Elaa alle huisartsen benaderd met de vraag een enquête in te vullen 

en aan te geven wie geïnterviewd wilde worden over de samenwerking met het jeugd domein.  

 

De reacties op de vragen die we stelden moesten een beeld geven van:  

 de frequentie waarmee huisartsen te maken hebben met jeugdigen met (psycho)sociale problemen 

 wat dan hun verwijsroutes zijn 

 hoe de bestaande routes gewaardeerd worden 

 

 

Respons 

De respons was niet hoog: van alle 593 huisartsen vulde 111 de enquête in. Dat is iets minder dan een 

vijfde (19%). Ter verdieping en aanvulling op de reacties in de enquête zijn acht huisartsen geïnterviewd. 

We hebben hierbij gekozen voor de huisartsen die opvallend positief, of juist heel negatief waren over de 

samenwerking met het Ouder- en Kindteam. 

 

 

Uitkomsten 

In dit verkorte rapport staan de resultaten, opmerkingen en tips van en voor huisartsen over de 

samenwerking met specialistische jeugdhulp en de samenwerking met het Ouder- en Kindteam.  

 

 

Meer informatie 

Elaa heeft deze enquête uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam.  

 

 

   
 

 

  

Hiske Stokvis, adviseur 

h.stokvis@elaa.nl 

06 - 420 64 321 
 

mailto:h.stokvis@elaa.nl
tel:+31642064321
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Samenwerking met specialistische jeugdhulp 
 

Hoe vaak heeft de huisarts te maken met jeugdproblematiek? 

De stadsdelen waar huisartsen het meest te maken hebben met jeugdproblematiek zijn: 

 Nieuw-West (ruim 90%) 

 Noord (70%)  

 Zuidoost 65%)   

 

 

Hoe vaak komen psychosociale klachten ter sprake bij een kind of jongere op je spreekuur? 

 
 

Zou het voor huisartsen uitmaken in de verwijzingen naar specialistische jeugdhulp als zij een 

Ouder- en Kindadviseur in de eigen praktijk hebben werken?  

 

Voor huisartsen die goed contact hebben met ‘hun’ Ouder- en Kindteam en korte lijnen hebben met 

hun contactpersoon biedt dit geen toevoeging. 

 

 

Ik heb laagdrempelig contact en directe actie door het OKT, daarvoor 

hoeven ze niet op de praktijk aanwezig te zijn. 

 

Dat is prettig maar als je elkaar kent is contact via de mail of telefoon ook 

goed.  

 

Maar huisartsen die zoekend zijn naar hun Ouder- en Kindteam partner en geen of weinig contact 

hebben met hun contactpersoon zien hiervan wel de meerwaarde.  

 

 

Dat zou heel erg helpen! Wij hebben vaak geen idee of het OKT betrokken is. 

 

Dat kan zorgen voor meer verwijzingen van onze kant, meer inzicht in wat 

met een aanmelding gebeurt, meer sparren, meer overlegmomenten.  
 

 

 

Naar welke jeugdhulpverleners verwijs je kinderen/jongeren/gezinnen regelmatig door?  

Huisartsen baseren hun verwijzing grotendeels op eigen eerdere ervaringen met een bepaalde 

hulpverlener, instantie of andere professional. De meest gebruikte verwijsroute is het Ouder- en 

Kindteam, gevolgd door jeugd ggz-instellingen en vrijgevestigde jeugd ggz-aanbieders. Hierop 

doorvragend in de interviews zeggen huisartsen dat zij graag het Ouder- en Kindteam gebruiken als 

eerste ingang naar het domein van de jeugdhulp. Alleen waar de route naar het Ouder- en Kindteam 

onduidelijk is of de ervaringen minder positief kiest de huisarts liefst voor een andere ingang. 
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Wel is het belangrijk om te kijken naar de verhalen 

achter de cijfers. In een aantal praktijen waar de 

samenwerking tussen huisarts en Ouder- en 

Kindteam erg goed te noemen is, geven de huisartsen 

aan toch relatief veel door te verwijzen naar de 

gespecialiseerde jeugdhulp. Echter, dit gaat dan in 

goed overleg nadat een ouder- en kindadviseur of 

jeugdpsycholoog heeft geconstateerd dat  er meer 

nodig is dan het Ouder- en Kindteam (nog) kan 

bieden. 

Verwijzingen door huisarts 

90 

66 

66 

46 

38 

15 

10 

7 

Ouder- en Kindadviseur OKT 

Instellingen voor jeugdhulp (incl ggz) 

Vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders (incl ggz) 

Jeugdpsycholoog OKT 

POH GGZ in eigen praktijk 

POH jeugd in de eigen praktijk (SAG) 

JGZ jeugdverpleegkundigen 

Jeugdarts 

 

Opvallend vaak werd gerapporteerd dat zo’n verwijzing sneller zou gaan als de huisarts het doet dan als 

het Ouder- en Kindteam dit zou doen.  In zo’n geval is dus optimaal gebruik gemaakt van het Ouder- en 

Kindteam maar ziet de gemeente alleen de verwijzing van de huisarts. 

 

 

Overleg je wel eens met jeugdhulpverleners of andere professional vóórdat je beslist om door te 

verwijzen naar gespecialiseerde zorg? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor- en nadelen van rechtstreeks (zonder tussenkomst van het Ouder- en Kindteam) verwijzen 

naar gespecialiseerde jeugdhulp die genoemd worden: 

 

Voordelen 

 Ervaren deskundigheid, vooral bij complexe problematiek 

 Geen extra schakel bij complexe problematiek 

 Ontevredenheid over contact met of ondersteuning van het OKT 

Nadelen  

 Lange wachtlijsten 

 Medicalisering 

 

 

Verwijscijfers naar specialistische jeugdhulp in relatie tot goede samenwerking met het Ouder- en 

Kindteam 

 Veronderstelling is dat waar goede contacten en samenwerking met het Ouder- en Kindteam zijn, 

huisartsen vaker naar hen doorverwijzen in plaats van naar specialistische jeugdhulp. Echter, dit blijkt 

niet uit de cijfers. 

66%

56%

47%

collega huisarts ouder- en kindadviseur POH-GGZ

94% overlegt vooraf 
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 Voor het B-segment (enkelvoudige ondersteuning) blijkt dat juist waar huisartsen en 

Ouder- en Kindteam goed samenwerken, er méér kinderen rechtstreeks door de huisarts worden 

verwezen naar specialistische zorg dan waar minder intensief wordt samengewerkt met het Ouder- 

en Kindteam. 

 Voor het C-segment (meervoudige, hoog specialistische ondersteuning) is geen verschil te zien tussen 

goed of minder goede samenwerking tussen huisarts en Ouder- en Kindteam. 

 
 

Samenwerking met de Ouder- en Kindteams 
 

Huisartsen zijn, meer dan twee jaar geleden, over het algemeen positief over de Ouder- en Kindteams. 

Meer dan de helft van de huisartsen vindt dat het Ouder- en Kindteam meerwaarde heeft. Dat blijkt uit 

helemaal of een beetje eens zijn met: 

 het Ouder- en Kindteam heeft veel expertise  

 het Ouder- en Kindteam kan ik snel bereiken 

 het Ouder- en Kindteam pakt een verwijzing snel op 

 

Daar waar vaste contactpersonen in beeld zijn en goed wordt teruggekoppeld, wordt de inhoud van de 

samenwerking (laagdrempelig, deskundig, dichtbij) goed gewaardeerd.  

Genoemde nadelen hebben vooral te maken met wisselingen in de contactpersonen en een gebrek aan 

terugkoppeling. Dat zijn dan ook redenen voor huisartsen om niet of nauwelijks te verwijzen naar het 

Ouder- en Kindteam.  

Sommige respondenten geven aan een verslechtering van de samenwerking te hebben ervaren, nadat 

een vertrouwde contactpersoon verdween. Daarmee verdwijnen dan soms ook de directe 

contactgegevens en is men weer aangewezen op het algemene nummer. Dat wordt als een drempel 

ervaren. 

In de interviews is doorgevraagd op de beste wijze van contact en terugkoppeling. Voor algemeen 

contact is bellen op een 06-nummer of gebruik van WhatsApp prettig en snel, en voor meer 

vertrouwelijk informatie de (veilige) mail. Siilo werkt voor sommige huisartsen heel fijn.  

Binnen één applicatie registreren lijkt niet direct een wens.   

Gebied (niet stadsdeel) 
obv cijfers OKT-onderzoek 

Verhouding verwijzing 
B-segment HA/OKT 

Verhouding verwijzing 
C-segment HA/OKT 

 

Slotervaart (30%) 84/37 (69% door HA) 23/30 (43% door HA) 

Volgens Ouder- en Kindteam is 

in dit gebied met < 50% van de 

huisartsen goede samenwerking 

Osdorp (42%) 89/45 (66% door HA) 19/41 (32% door HA) 

Zuid (50%) 234/39 (86% door HA) 19/31 (38% door HA) 

Bijlmer Centrum (50%) 33/16 (67% door HA) 11/19 (37% door HA) 

Bijlmer Oost (87%) 51/19 (73% door HA) 17/24 (41% door HA) Volgens Ouder- en Kindteam is 

in dit gebied met > 50% van de 

huisartsen goede samenwerking 

Noord West (88%) 165/33 (83% door HA) 24/39 (38% door HA) 

IJburg (90%) 157/35 (82% door HA) 16/35 (31% door HA) 

Gaasperdam (92%) 59/25 (70% door HA) 18/37 (33% door HA) 
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Als ik bel om te overleggen kost 

het mij moeite de juiste 

persoon aan de lijn te krijgen. 

Contactpersonen wisselen, 

telefoonnummers 

veranderen waardoor 

contact leggen toch 

weer moeizaam wordt. 

Nog onduidelijk 

wie wat doet en 

waarvoor bereikbaar. 

Soms moet opgeschaald 

worden door ernst van de 

problematiek en dan is niet 

duidelijk wat mijn rol is. 

Doet het OKT dat? 

Neem ik de regie weer over? 
Veel wisseling van 

medewerkers/collega’s. 

Ik ben altijd bang dat mijn 

aanmelding niet wordt 

opgepakt, ik weet niet op 

welk bureau die belandt. 

MAAR OOK 
NADELEN 

Er was een woud aan instellingen 

voor de psychische jeugdhulp.  

Nu kun je naar je 

contactpersoon verwijzen die 

het pad verder uitzet. 

Snel schakelen, 

vaste contactpersoon, 

eenvoudig aanmelden. 

OKT kan de intake doen en 

daarna passende hulp 

bieden, dichtbij het gezin. 

Specialistische zorg voorkomen 

doordat er verschillende disciplines 

van hulpverleners bij het OKT zitten. Het is heel fijn te weten naar 

wie je verwijst. Door 06-

nummers en mailadressen 

veel makkelijker. 

HUISARTSEN 
ERVAREN 

VOORDELEN 
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Conclusies en aanbevelingen 

 Onze indruk is dat de algemene opinie en waardering van huisartsen over het Ouder- en Kindteam als 

instelling is verbeterd ten opzichte van andere jaren. Wat in de praktijk vaak nog mis gaat is de 

bereikbaarheid en communicatie tussen huisarts en Ouder- en Kindteam. Huisartsen investeren zelf 

niet actief in het contact leggen en lijken afwachtend of het Ouder- en Kindteam dit contact legt. Waar 

dat gebeurt zien we dat de samenwerking goed gaat. 

 Hoewel er dus veel goed gaat  in de samenwerking tussen huisarts en Ouder- en Kindteam, zijn per 

gebied en per stadsdeel de ervaringen soms uiteenlopend. Uit gesprekken naar aanleiding van deze 

enquête blijkt dat dit over het algemeen aan specifieke omstandigheden binnen een bepaald Ouder- 

en Kindteam ligt.  

 Samenwerking met huisartsen is ook vanuit de Ouder- en Kindteams een speerpunt; recent is er 

binnen de Ouder- en Kindteams eveneens onderzoek gedaan naar de samenwerking met huisartsen. 

 

 

Tips van en voor huisartsen   

 Nodig periodiek het Ouder- en Kindteam uit in het wijkgroepoverleg 

of hometeam. Neem dit op in de vaste planning. 

 Als je gewend bent om via Siilo te communiceren, stel dit dan ook 

voor aan je Ouder- en Kindteam contactpersoon. Zij staan hier vaak 

voor open! 

 Spreek met je contactpersoon af dat deze zo nu en dan eens mee 

luncht op de praktijk. Als je elkaar vaker ziet pak je ook sneller de 

telefoon om te overleggen. 

 Nodig de ouder- en kindadviseur of jeugdpsycholoog uit voor een 

drie-gesprek tijdens het spreekuur. Dit maakt de drempel voor ouders 

en jongeren tot het aanvaarden van hulp veel lager. 

 

 


