
   
 

 

 

Huisartsen & Ouder- en Kindteam 

In gesprek met huisarts Ine Haas en ouder- en kindadviseur Ellen Hagemeijer over hun samenwerking  

 
 

Ine is huisarts in gezondheidscentrum Nieuwendam waar ook een 

POH-GGZ werk, specifiek voor jeugd. Dat is bijzonder in de stad. Het 

bevalt goed maar het is ook zoeken wie wat doet.  De POH-GGZ 

doet vaak een eerste inventarisatie en zet de casus dan door naar het 

Ouder- en Kindteam. Ellen werkt als ouder- en kindadviseur bij het 

team Noord-Oost en is de vaste contactpersoon voor Ine.  

 

Hoe is de samenwerking ontstaan? 

Ine: “Toen in 2015 de decentralisatie kwam is het hometeam 

opgericht met partners uit het sociale domein en het Ouder- en 

Kindteam. In het hometeam overleg worden zowel jeugd als 

ouderen besproken. Het bespreken van alle kinderen die we samen 

in zorg hebben op het hometeam maakt de samenwerking een heel 

stuk makkelijker én leuker”. 

 

Hoe ziet de samenwerking er uit? 

Ine: “Ik verwijs altijd via veilige mail naar Ellen. Ik weet dat zij iemand 

met de juiste expertise zal inschakelen. Voor mij werkt dat het 

prettigst. Ik heb mezelf ook aangeleerd om aan een kind te vragen 

op welke school het zit en in welke groep. Dat maakt het voor Ellen 

weer makkelijker om het juiste teamlid erbij te betrekken. Wel zou ik 

graag een ‘smoelenboek’ hebben zodat ik ook de andere gezichten 

van het team leer kennen. De daadwerkelijke begeleiding wordt 

immers wel vaak door een ouder- en kindadviseur op school of een 

jeugdpsycholoog gedaan.” Ellen vertelt dat zij binnen haar team 

steeds aandacht vraagt voor de terugkoppeling van informatie naar 

de huisarts over kinderen die begeleid worden. “De huisarts is (naast 

school) een kernpartner van het Ouder- en Kindteam en het is 

belangrijk om informatie te delen. Het is een nieuwe werkwijze die 

nog niet in ieders systeem zit, dat heeft tijd nodig.” Ine beaamt dat 

terugkoppeling essentieel is voor de samenwerking: “Dat hoeven 

geen hele epistels te zijn, een begin- en eindbericht via secure e-mail 

kan voldoende zijn.” 

 

Welke belemmeringen zien jullie voor optimale samenwerking? 

Ine: “Tijd om te overleggen is wel cruciaal. Daarnaast is ieder uur dat 

je overleg hebt een uur waar geen consulten gedaan worden en dus 

geen inkomsten gegenereerd worden. Er hoeft heus niet overal een 

prijskaartje aan te hangen, maar er zijn zo veel overleggen.”   

 

 

 

 

“Huisartsen weten soms niet wat ze bij ons kunnen 

‘halen’ wat logisch is, maar eenmaal ontdekt zijn ze 

vaak zo blij met wat we te bieden hebben” 

 
Ellen: “Ik zou graag per huisarts een uitdraai willen maken uit RIS 

welke kinderen uit de praktijk bij het Ouder- en Kindteam in beeld 

zijn. Helaas laat het systeem dit niet toe. Dat is jammer want als dat 

zou kunnen biedt het ook een manier om in contact te komen met 

huisartsen waar nog geen intensieve samenwerking mee is. Ook wil 

ik graag meer overzicht bij welke gezinnen huisartsen en Ouder- en 

Kindteams gezamenlijk betrokken zijn. En huisartsen weten ook 

soms niet wat ze bij ons kunnen ‘halen’, wat logisch is, maar eenmaal 

ontdekt zijn ze vaak zo blij met wat we te bieden hebben.”  ”Klopt” 

zegt Ine, “ik had laatst een stel dat gaat scheiden en ik kwam 

erachter dat het Ouder- en Kindteam hierbij de kinderen heel goed 

kan begeleiden. Dat had ik nooit bedacht. En dat er EMDR (Eye 

Movement Desensitization and Reprocessing) gedaan kon worden 

door de jeugdpsycholoog was ook een ontdekking voor me.” 

 

Een laatste knelpunt is de mogelijkheid om laagdrempelig 

informatie bij elkaar te kunnen halen. Het Ouder- en Kindteam kan 

echter niets zonder toestemming van ouders of jeugdigen. Dat 

belemmert de snelle uitwisseling die huisartsen willen soms.  

Ine noemt het verschil in werkwijze als het gaat om toestemming 

vragen van ouders. “Het Ouder- en Kindteam wil altijd toestemming 

van ouders voor ze informatie uitwisselen. Als huisarts ben je dit niet 

gewend te vragen, al zou het misschien wel moeten. Het voelt nu 

nog teveel als een extra taak die tijd kost”. 

 

Is er iets veranderd in je verwijsgedrag nu je het Ouder- en 

Kindteam beter kent? 

Ine:  “We hebben twee vrijgevestigde jeugdpsychologen in de buurt. 

We waren heel erg gewend naar hen te verwijzen. Nu stellen we ook 

het Ouder- en Kindteam voor. Uiteindelijk honoreer ik de keus van 

de ouders die soms toch iets anders willen omdat ik het belangrijk 

vindt dat zij er achter staan dat er hulp komt.”  

 

 

 


