
   
 

 
 

Huisartsen & Ouder- en Kindteams Amsterdam 

Samenwerking tussen de huisarts en de jeugdarts en jeugdverpleegkundige binnen het Ouder- en Kindteam 

 
 
In eerdere nieuwsbrieven is regelmatig aandacht geweest voor de 

samenwerking tussen huisartsen en de ouder- en kindadviseur en 

jeugdpsycholoog. Maar hoe verloopt de samenwerking tussen de 

huisarts en de twee andere disciplines van het Ouder- en Kindteam; 

de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige? Zoë van Schaardenburg 

de Wit (jeugdarts GGD) en Maaike van den Hoven 

(jeugdverpleegkundige SAG) vertellen hierover.  

 

Even voorstellen… 

Zoë is na haar opleiding tot arts en neuroloog sinds zes jaar 

werkzaam als jeugdarts vanuit de GGD bij Ouder- en Kindteam 

Centrum West op de Lindengracht. Maaike is na haar opleiding tot 

verpleegkundige drie jaar geleden begonnen bij de SAG 

jeugdgezondheidszorg als jeugdverpleegkundige. Ze werkt vanuit 

Gezondheidscentrum Holendrecht en soms vanuit de locatie van 

Ouder- en Kindteam Gaasperdam-Driemond. Maaike: “Ik vind de 

aansluiting bij mijn collega’s van het Ouder- en Kindteam erg 

belangrijk en probeer hier genoeg tijd voor te vinden.” 

 

Jeugdgezondheidszorg  

In Amsterdam wordt de jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen 

vanuit de Ouder- en Kindteams uitgevoerd door de GGD en de 

SAG. Jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen (en doktersassistenten) 

werken in deze teams samen met de ouder- en kindadviseur en 

jeugdpsycholoog. Het integreren van de jeugdgezondheidszorg 

binnen een wijkteam is uniek in Nederland.  

 

Ziet de huisarts jou als professional van het Ouder- en Kindteam? 

Zoë: Ik denk dat de huisarts mij vooral nog ziet als de arts ‘van het 

consultatiebureau’ of de ‘schoolarts’ maar wel steeds vaker als een 

onderdeel van het Ouder- en Kindteam. De term consultatiebureau 

en GGD zijn erg bekend. Dit geeft een duidelijk kader voor 

huisartsen en andere artsen met wie wij overleggen.” Maaike: 

Herkenbaar, ik denk ook dat de huisartsen binnen dit 

gezondheidscentrum mij zien als de jeugdverpleegkundige van de 

SAG, meer dan een professional vanuit het Ouder- en Kindteam. Wel 

hebben ze door dat ik goed samenwerk met de ouder- en 

kindadviseur en jeugdpsycholoog die aan dit gezondheidscentrum 

zijn verbonden. Dit is heel belangrijk.” 

 

Verwijst de huisarts direct naar jou door? 

Zoë: “Dit gebeurt weinig. De huisarts zoekt vaker direct de ouder- en 

kindadviseur of jeugdpsycholoog op. Wij werken vervolgens met een 

interne triage en via die route komen vragen soms ook bij mij. De 

huisarts belt wel een enkele keer voor overleg over verwijzingen 

vanuit ons, of om advies te krijgen over sociale problematiek bij 

gezinnen. Er zijn wel de minder expliciete verwijzingen vanuit de 

huisarts. Ouders geven dan aan dat zij door de huisarts naar ons zijn 

verwezen. Dit gaat bijvoorbeeld om vragen over vaccinaties, groei en 

ontwikkeling van een kind, (borst) voeding, behandeling van spruw, 

huilbaby-problematiek en hulpvragen vanuit de omstandigheden 

waar een gezin mee te maken heeft.” Maaike: “Ik heb frequent 

contact met de huisartsen hier in het gezondheidscentrum, vooral bij 

koffie en lunchmomenten spreken we elkaar. Ze vragen me 

regelmatig naar gezinnen waar ze zorgen om hebben en hierin 

trekken we makkelijk samen op. De huisarts verwijst ook direct naar 

de ouder- en kindadviseur of jeugdpsycholoog. Op de dag dat ik hier 

niet werk is mijn spreekkamer beschikbaar voor de ouder- en 

kindadviseur en zit zij dichtbij de huisartsen”. 

 

Hoe communiceer jij met de huisarts? 

Zoë vertelt dat dit meestal telefonisch gaat. Verder per e-mail  en er 

wordt door haar ook nog steeds met geprinte verwijsbrieven 

gewerkt die worden meegegeven aan ouders. De terugkoppeling 

vanuit de huisarts, terug aan de jeugdarts, komt jammer genoeg 

relatief weinig voor. Zoë: “Sinds enige tijd versturen we met 

toestemming van ouders ook kopieën van verwijsbrieven naar 

medisch specialisten aan de huisarts. Deze kopieën kregen wij vaak 

retour. Het bleek bij een recente bijeenkomst met huisartsen dat dit 

kwam doordat de pasgeborenen nog niet ingeschreven waren en de 

assistente dus niet wist om welk kind het ging. Wel werd het 

voorzien van informatie enorm op prijs gesteld. Sindsdien schrijven 

we de naam van de moeder op de brief, zodat de huisarts kan zien 

om welk kind het gaat.” Maaike: “We praten bij als we elkaar zien. Er 

heerst een open sfeer binnen het gezondheidscentrum en we weten 

elkaar goed te vinden. Er is jaarlijks overleg met jeugdartsen, 

jeugdverpleegkundigen en huisartsen. Dit zou vaker kunnen, ook 

omdat zowel jeugdartsen en huisartsen beide veel bezig zijn met 

verwijzingen naar bijvoorbeeld logopedie, oogarts of kinderarts. Als 

jeugdverpleegkundige heb ik in dit gebied van de stad ook veel 

overleg met maatschappelijke dienstverlening. Het is werkt goed als 

de huisarts hier via mij ook van op de hoogte is.” 

 

Veilige e-mail  

Alle professionals uit de Ouder- en Kindteams zijn aangesloten op 

de Zorgmail-omgeving met de secure e-mailadressen die eindigen 

op @oktamsterdam.nl @ggd.amsterdam.nl en @sag-amsterdam.nl. 

Informatie die persoonsgegevens bevat kan dus veilig worden 

gemaild, mits de huisarts ook gebruik maakt van de Zorgmail. 

 

Wat is voor jou belangrijk in de samenwerking met de huisarts? 

Door gemeenschappelijke bijeenkomsten, specifiek over 

jeugdgezondheidszorg zouden protocollen met de huisarts nog 

meer afgestemd kunnen worden. Zoë: “Hoe sluit bijvoorbeeld ons 

verwijsprotocol bij een hartruis of geelheid bij een baby aan op het 

beleid van de huisartsen? Wat zijn de verschillen tussen huisartsen 

onderling in hun beleid? Welke keuzes willen we daarin samen 

maken? Onlangs hoorde ik van een dermatologisch spreekuur in een 

praktijk. Welke expertises hebben de diverse praktijken in huis? Welk 

werk kunnen wij huisartsen uit handen nemen? Voor ouders is het 

ook fijn als het onderling nog meer wordt afgestemd en er 

duidelijkheid is wie wat doet.” 

 



   
 

 
 
Maaike heeft tijdens de lunch al twee keer een presentatie verzorgd 

voor alle huisartsen. “Samen met de jeugdpsycholoog en ouder- en 

kindadviseur hebben we verteld wat het Ouder- en Kindteam, 

inclusief de jeugdgezondheidszorg, voor gezinnen en huisartsen kan 

betekenen. Heel verhelderend voor huisartsen!” 

  

Wat kunnen we verbeteren binnen de Ouder- en Kindteams? 

Zoë: “Ik vind het heel belangrijk dat de jeugdarts goed betrokken is 

bij de samenwerking met huisartsen. We hebben dezelfde 

basisopleiding, we spreken dezelfde taal, dat kan benut worden. Wat 

we op dit moment aan het doen zijn is meer flexibiliteit in onze 

dagindeling creëren zodat we ook de mogelijkheid hebben om vaker 

in overleg te gaan met een huisarts.” Maaike: “Sinds we goed 

samenwerken als jeugdverpleegkundige, jeugdpsycholoog en ouder- 

en kindadviseur werken we beter samen met huisartsen. Huisartsen 

zien dit echt als meerwaarde als het gaat om vragen over 

bijvoorbeeld opvoedproblemen of een moeilijke scheiding. Dit 

kunnen we gezamenlijk als team goed oppakken.” 

 

Waar streven jullie naar?  

Zoë zou ook een betere samenwerking met de kinderarts willen. “Ik 

zie kinderen die ook gezin worden door de kinderarts. Bijvoorbeeld 

als het gaat om prematuur geboren kinderen, kinderen die excessief 

huilen of kinderen met een ontwikkelingsachterstand of syndroom. 

Ik denk dat de kinderarts het Ouder- en Kindteam meer zou kunnen 

benutten en vroeger zou kunnen betrekken. De medische lijn naar de 

jeugdarts loopt wel redelijk, maar de kinderarts kan ook zaken uit 

handen geven in de zorg aan gezinnen, juist ook aan de ouder- en 

kindadviseur en jeugdpsycholoog. Dit zou uitgebouwd kunnen 

worden in de toekomst.”  

Maaike zou meer tijd willen hebben om als collega binnen het gehele 

Ouder- en Kindteam goed zichtbaar te zijn. “Omdat ik de enige 

verpleegkundige ben voor het gebied Holendrecht is het hard 

werken om tijd te hebben voor alle pasgeborenen en hun 

thuissituaties. Dit gaat bij mij altijd voor. Pas daarna is er de tijd en 

rust voor overleg met derden. Ik zoek altijd een korte lijn, niet alleen 

met  huisartsen, maar ook met maatschappelijke dienstverlening of 

Veilig Thuis.” 

 

Tips van Zoë en Maaike 

Voor het Ouder- en Kindteam: zorg dat je intern goed afstemt met 

elkaar, inclusief jeugdgezondheidszorg. Hier hebben niet alleen 

gezinnen profijt van, maar als één team optrekken werkt ook ten 

gunste van de samenwerking met huisartsen.  

Voor de huisartsen: zorg altijd dat er toestemming van ouders is om 

informatie met het Ouder- en Kindteam, inclusief de jeugdarts te 

delen. Dit maakt dat we sneller kunnen terugkoppelen aan de 

huisarts of mee kunnen denken over vervolghulp. Als de 

toestemming er nog niet is kan overleg ook altijd, maar dan 

anoniem.  

 

 


