
   
 

 
 
Huisartsen & Ouder- en Kindteam 

De samenwerking tussen het Ouder- en Kindteam en de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk 
 

 

Contact met de drukke huisarts is soms moeilijk. Een korte lijn met 

de POH-GGZ (praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg 

)kan dan helpen! Hoe werkt dit op IJburg? Aan het woord Carlijn en 

Willemien. 

 

Even voorstellen… 

Carlijn Veerman is vanuit Arkin als POH-GGZ werkzaam bij 

verschillende huisartsenpraktijken in Amsterdam. Ze weet via de 

huisarts op IJburg dat het Ouder- en Kindteam er is, maar bij de 

andere praktijken waar ze werkt is dit contact er nog niet.  

“Nu ik weet hoe waardevol dit is, ga ik dit contact zeker opstarten!” 

Op de vraag met welke zorgvragen Carlijn vooral te maken heeft, is 

het antwoord duidelijk:  “Ik heb veel met volwassenen met burn-outs 

en somberheidsklachten te maken. Bij de huisartsenpraktijk op 

IJburg komen relatief veel patiënten die multiproblematiek hebben. 

Dit maakt dat het voor mij heel belangrijk is goed samen te werken 

met het Ouder- en Kindteam.”  Willemien Duvekot werkt als ouder- 

en kindadviseur bij het Ouder- en Kindteam op IJburg. Ze is 

pedagoog en heeft veel ervaring op scholen, in de kinderopvang en 

kinderpsychiatrie. “Ik werk als ouder- en kindadviseur in de wijk en 

vanuit een basisschool op Steigereiland. Ook onderhoud ik vanuit 

ons team de contacten met de huisartsen op IJburg. Inmiddels heb ik 

goede ervaringen met Carlijn. Ook bij de andere huisartsen op IJburg 

ga ik het contact met de POH-GGZ leggen.” 

 

Afstemming met elkaar 

Willemien: “Samen met de POH-GGZ en huisarts kijk ik wat een kind 

of gezin nodig heeft. Juist dit gezamenlijke en de tijd die Carlijn 

hierin steekt helpt mij in de samenwerking.” Carlijn vult aan: “We zijn 

als POH-GGZ bedoeld ter ondersteuning van de huisarts, het Ouder- 

en Kindteam kan ons  goed benutten!” 

Aan de hand van een casus wordt de samenwerking duidelijk: 

Willemien: “Ik kreeg een mail van de huisarts dat ik gebeld zou 

worden door een moeder die extra kinderopvang wilde. De huisarts 

had meer zorgen om dit gezin, maar moeder stond ambivalent 

tegenover hulpverlening. De vraag was of zij meer hulp zou toelaten. 

Ik heb moeder gesproken en aangeboden bij haar langs te komen 

om te horen wat haar vraag was. Achteraf bleek dat het feit dat er 

iemand bij haar thuis op de bank kwam zitten voor een gesprek op 

zich al een succes was. De primaire vraag van moeder was gericht op 

extra kinderopvang voor haar kinderen. Doordat ik dit voor haar kon 

regelen ervaarde moeder dat ik echt iets voor haar kon betekenen. 

Hierdoor had ik een ingang om ook met haar te bespreken dat het 

gezin naar mijn idee nog meer ondersteuning nodig had.”  Carlijn 

vertelt: “De huisarts adviseerde me om Willemien te bellen over dit  

gezin. Moeder had bij mij ook al aangegeven dat ze meer opvang 

voor haar kinderen wilde, maar de huisarts en ik kregen dit niet voor 

elkaar bij de jeugdarts. Dit lukte Willemien wel, waarschijnlijk omdat 

zij thuis was geweest bij dit gezin en binnen het Ouder- en Kindteam 

dichtbij de jeugdarts werkt. Dat was al een eerste succes. Daarnaast 

wilden de huisarts en ik met Willemien zorgen voor meer hulp in dit 

gezin.” 

 

De POH-GGZ  

Sinds 2008 zijn er POH-GGZ werkzaam voor volwassen patiënten 

in de huisartsenpraktijk. De werkzaamheden van de POH-GGZ 

zijn gericht op het helder krijgen van de psychische aspecten van 

gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en 

urgentiebepaling (triage), kortdurende begeleiding en psycho-

educatie. Zij hebben gemiddeld dertig minuten voor een gesprek, 

dat is aanzienlijk meer dan de tien minuten die de huisarts heeft.  

 

Wat hebben jullie gedaan?  

Willemien: “Ik ben steeds ‘naast’ moeder gaan staan, heb niets 

gedaan zonder haar toestemming. Toen bleek dat 

jeugdbescherming betrokken was bij het gezin, heb ik moeder laten 

weten dat ik met hen ging afstemmen over de taakverdeling. Ook 

heb ik een Multisignaal melding gedaan om aan te geven dat ik 

betrokken ben.” Carlijn: “Ik mis bij de hulpverlening nog wel eens het 

‘doorpakken’ als er zorgen zijn om kinderen. Of het feit dat men 

stopt als er geen hulpvraag is terwijl de zorgen enorm zijn. Dit 

frustreert mij enorm. Willemien probeert gelukkig beide te doen; én 

contact met moeder houden én de veiligheid van de kinderen voorop 

te stellen.” Willemien is in overleg met moeder gaan kijken wat de 

juiste aanvullende hulp kon zijn voor dit gezin. Dit bleek ambulante 

thuisbegeleiding. Willemien: ‘De huisarts, Carlijn en ik hebben met 

elkaar de benodigde formulieren, inclusief die uit het medisch 

dossier ingevuld. Zo kregen we een goed totaal beeld van de 

zorgvraag’.  

 

Wat was de succesfactor in de samenwerking met elkaar? 

Willemien: “Als moeder een terugtrekkende beweging maakte 

konden zowel Carlijn als ik het belang en de meerwaarde van 

aanvullende hulp benoemen. Dit samen optrekken was echt goed 

teamwork.” Carlijn: “De gezamenlijke strategie afspreken en ook 

samen volhouden was erg waardevol.” 

 

Waar streven jullie naar? 

Willemien en Carlijn noemen beide dat het naast het huidige contact 

goed zou zijn elkaar elke twee of drie maanden te ontmoeten in een 

overleg met huisartsen, POH-GGZ en professionals van het Ouder- 

en Kindteam. In zo’n overleg kan geleerd worden aan de hand van 

casuïstiek of door bepaalde thema’s die op IJburg spelen voor te 

bereiden en elkaars deskundigheid uit te wisselen.  

 

Tips van Willemien en Carlijn 

Voor het Ouder- en Kindteam: werk niet alleen samen met de 

huisarts maar zoek ook de POH-GGZ op. Dit scheelt je beide tijd en 

maakt het werken met gezinnen prettiger. 

Voor de huisartsen en POH-GGZ: vraag als huisarts of POH-GGZ 

altijd na of een patiënt kinderen heeft en zorg dat het Ouder- en 

Kindteam betrokken raakt als er zorgen zijn. 

 

https://www.multisignaal.nl/regio-amsterdam/

