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Vooraf 
Gezinnen die bij de huisarts komen, hebben regelmatig vragen die een raakvlak hebben met de zorg die vanuit 

het Ouder- en Kindteam geboden wordt. Om tijdig de juiste hulp te krijgen is een goede samenwerking tussen 

huisarts en Ouder- en Kindteam van grote waarde voor gezinnen. 

Het blijkt in de praktijk niet altijd gemakkelijk om met huisartsen in contact te komen en werkafspraken te 

maken. Daarom deze tips & trucs, op basis van ervaringen van je collega’s in diverse gebieden! 

 
Doel 

 Goed contact tussen de huisartsen en hun contactpersonen van het Ouder- en Kindteam; 

 Bieden van laagdrempelige hulp vanuit het Ouder- en Kindteam dichtbij de huisartsenpraktijk; 

 Afstemming met de huisarts bij verwijzingen naar de specialistische jeugdhulp; 

 Passende afspraken per praktijk over communicatie, elkaar ontmoeten en terugkoppeling. 

 
Toestemming  
We zorgen ervoor dat zowel de huisarts als het gezin begrijpt dat wij een multidisciplinair Ouder- en Kindteam 

zijn. We regelen toestemming om onderling te overleggen (jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp onderling én met 

de huisarts). Alleen op deze manier ontstaat er een optimale samenwerking. Dit geeft vertrouwen, zowel aan 

gezin als aan de samenwerkingspartner, de huisarts.  

 
Voorbereiding vooraf aan het gesprek met de huisarts 

 Kijk voor de actuele huisartsenlijst op de Werkwijzer zodat je weet met wie je te maken hebt. 

Is het bijvoorbeeld een groepspraktijk of een zogenaamde ‘éénpitter’, dit maakt uit voor het gesprek.  

 Wat weet je al van deze huisarts(en), is er al eens contact geweest met het Ouder- en Kindteam?  

Vraag dit ook na bij je collega’s van Jeugdgezondheidszorg (vooral m.b.t. AAGG) voordat je kennis gaat maken! 

 Lees de Nieuwsbrieven van de pilot in 2017!  

Huisartsen zeggen over ons onder andere: ‘de gezamenlijkheid maakt dat ik minder alleen hoef te dokteren in 

complexe gezinssituaties’ en ‘nu hoef ik de sociale kaart van jeugd niet meer bij te houden!’ 

 Motiveer (continu)  je collega’s om gezinnen te vragen wie hun huisarts is, vooral bij gezinnen met 

bijvoorbeeld multi-problematiek of gezondheidsproblemen, of waarbij een verwijzing is gedaan (MDO).  

We hebben de afspraak dat we (na toestemming van het gezin) de  huisarts informeren over verwijzingen. 

 Zorg voor een goede introductie bij de assistente als je belt. Verwijs naar je al gestuurde of na te sturen e-

mail en noem wat het gezamenlijke doel van het gesprek kan zijn.  

Heb begrip voor de verschillen in werkwijze en beleving: huisartsen werken op een andere manier. Consulten van 

10 minuten is hun maatstaf. 

 Maak een afspraak, liefst met alle huisartsen (bij een groepspraktijk) tijdens een teamoverleg, koffie of 

lunch. Vraag niet meteen teveel tijd. Even in 15 minuten uitleggen wat we te bieden hebben is vaak een 

goede ingang. Wees flexibel, een huisarts zit vaak rustiger na 17 uur.  

De huisarts werkt vaak al lang in een wijk en heeft al veel verschillende mensen en organisaties, inclusief de 

veranderingen, voorbij zien komen. Dit kan ertoe leiden dat de huisarts niet meteen gemotiveerd is om weer een 

nieuwe contactpersoon te ‘omarmen’. Bouw dit op door betrouwbaar te zijn en afspraken na te komen.  

 Maak aanvullend op deze afspraak, of als het met de huisarts nog niet lukt, ook een afspraak met de POH-

GGZ. Ze zijn soms actief bij ggz-zorg aan jongeren of hebben een rol bij KOPP / KVO (kinderen met ouders 

die psychiatrische- of verslavingsproblematiek hebben).  

 

https://oktamsterdam.nl/werkwijzer/werkwijzer/themadossiers/samenwerken-met-de-huisarts/
https://oktamsterdam.nl/werkwijzer/werkwijzer/themadossiers/samenwerken-met-de-huisarts/pilot-ouder-en-kindteams-verbonden-met-huisartsen/
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Gesprek of overleg met de huisarts 

 Begin je verhaal met het laten zien van het filmpje voor huisartsen.  

Zorg dat je benodigde apparatuur bij je hebt en speel het filmpje af buiten de portal zodat je geluid hebt.  

 Zet de voordelen op een rij die de huisarts zal ervaren bij contact met het Ouder- en Kindteam. De tijdswinst 

voor de huisarts is altijd een goede binnenkomer. Er wordt immers al een groot beroep gedaan op huisartsen 

op diverse gebieden (bv. ouderenzorg, ziekenhuiszorg en vanuit bv. apothekers en verzekeraars). 

Denk hierbij aan de gezamenlijke gezinnen / patiënten en de tijdsbesparing die het oplevert door effectiever 

samen te werken en zorg of een verwijzing direct over te kunnen nemen van een huisarts. Probeer een voorbeeld 

mee te nemen van een gezin dat betrokken was bij het Ouder- en Kindteam en óók patiënt van deze huisarts is, 

als dit lukt ben je vaak ‘binnen’. 

 Heb van iedere leeftijdscategorie een voorbeeldcasus paraat. Denk hierbij ook altijd aan hulp vanuit het 

Ouder- en Kindteam bij zorgen om ouders in brede zin, dus zowel zieke ouders als KOPP/KVO. 

 Spreek af hoe er wordt  samengewerkt bij (potentiele) verwijzingen naar specialistische jeugdhulp. 

Dit geldt voor verwijzingen van beide kanten! Samen kan je ‘de puzzel’ vaak een stuk beter leggen. En een 

huisarts stelt het erg op prijs dat zij / hij hoort over een verwijzing van één van haar / zijn patiënten.  

 Vraag of er relevante overleggen zijn waarbij je kan aansluiten. Wijkgroepen, basisteams of home-teams 

bijvoorbeeld, waarin huisartsen met elkaar overleggen over samenwerking in de wijk.  

 Bespreek de manier van communicatie en terugkoppeling. Geef je contactgegevens en maak afspraken, ook 

over eens in de zoveel tijd elkaar daadwerkelijk (kort) zien. Een samenwerkingsrelatie behoeft onderhoud!  

Kijk voor onze werkafspraken over terugkoppeling en veilig mailen op de Werkwijzer!  

 Neem informatie mee, te vinden bij communicatiemiddelen op de Werkwijzer. Op de Prof. Tulpstraat liggen 

glossy factsheets. Van 2016 maar nog actueel! De factsheet jeugdpsycholoog moet je zelf even printen.  

 
In je achterhoofd…. 

 Edifact is een elektronische manier waarop huisartsen communiceren met bv. ziekenhuizen. Edifact 

berichten komen automatisch in het patiëntendossier van de huisarts. Wij gebruiken dit niet om inhoudelijke 

(ouders in regie), technische (geen koppeling met RIS) en financiële redenen. Wij kunnen elkaar beveiligde 

berichten sturen via de veilige @okt mail en veilige (vaak @ringamsterdam) mail van huisartsen. Lees het 

document Zorgmail  wat je doet als een huisarts niet veilig mailt en waar een huisarts hulp kan vragen.  

 De POH- GGZ is alleen gefinancierd (via de zorgverzekeraar) voor zorg aan volwassenen. Als zij voor de 

huisarts ook zorg aan jeugd erbij doen krijgen ze daar niet aanvullend voor betaald. Dit gaat af van hun tijd 

voor volwassenen. Dit maakt dat deze praktijkondersteuner vaak graag met je samenwerkt!  

 Sommige SAG gezondheidscentra betalen zelf een POH jeugd (dus niet GGZ). Dit is een HBO-pedagoog, 

psycholoog, of SAG-jeugdverpleegkundige. Werk goed samen met deze persoon omdat huisartsen vaak 

alles wat met jeugd te maken heeft (eerst) naar hen verwijzen. Wij kunnen hierop goed aanvullen.  

 De regio adviseurs van Elaa kennen de wijk goed en kennen ook sleutelfiguren onder huisartsen. Zie 

document regio adviseurs Elaa op de Werkwijzer om te weten wat je aan ze kunt hebben.  

 

Succes! 
Voor vragen, opmerkingen en toevoegingen aan deze tekst, kan je mailen of bellen met: 

Karin Visser: k.visser@oktamsterdam.nl, tel. 06-13519987 

 

https://oktamsterdam.us11.list-manage.com/track/click?u=12796a63a67baf906f34d7177&id=4bb24e430a&e=c666bce273
https://oktamsterdam.nl/werkwijzer/werkwijzer/themadossiers/samenwerken-met-de-huisarts/als-een-huisarts-een-gezin-verwijst-naar-het-ouder-en-kindteam/
https://oktamsterdam.nl/werkwijzer/werkwijzer/themadossiers/samenwerken-met-de-huisarts/
https://oktamsterdam.nl/werkwijzer/werkwijzer/themadossiers/samenwerken-met-de-huisarts/
https://oktamsterdam.nl/werkwijzer/werkwijzer/themadossiers/samenwerken-met-de-huisarts/als-een-huisarts-een-gezin-verwijst-naar-het-ouder-en-kindteam/
mailto:k.visser@oktamsterdam.nl

