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Hoe ervaren ouders de samenwerking tussen hun huisarts en het Ouder- en Kindteam?  
 
De acht interviews hieronder schetsen een beeld. Deze interviews zijn niet geredigeerd of 
gestuurd: ouders vertellen in hun eigen bewoording over hun ervaringen.  
Interviewer: Karin Visser, projectleider Huisartsen bij het Programmateam. 
  
Het beeld naar voren komt, in het kort:  
 - de situatie is bij veel gezinnen behoorlijk gecompliceerd, de huisarts is dan een vertrouwd gezicht 
- niet alle ouders zijn bekend met het Ouder- en Kindteam: belangrijk dus dat huisartsen en scholen 
dat wèl zijn 
- gezinnen die via de huisarts bij het Ouder- en Kindteam komen, zijn bijzonder positief over de hulp 
of ondersteuning van het Ouder- en Kindteam 
- gezinnen waarderen (de mogelijkheid) dat huisarts en het Ouder- en Kindteam onderling 
afstemmen: dat geeft rust. 
Er staat ons en de huisartsen nog veel te doen en daarbij is het belangrijk om voor ogen te houden 
waar een goede samenwerking toe kan leiden: goed geholpen gezinnen! 
 
Hieronder leer je de 8 interviews 
 
Gesprek 1 met moeder en vriendin moeder (1 dochter) 
Donderdag 30 november, huisbezoek 
Pilot huisartsen en Ouder- en Kindteam Geuzenveld & Slotermeer 
 
Wij zijn door de huisarts, dr. Elsas, naar jullie verwezen voor mijn dochter van 16, die gepest (fysiek 
en emotioneel) werd door vooral één ander meisje (met een groepje er om heen).  
Het was zo erg dat ik haar van school wilde halen. Door omstandigheden zijn we vaak van school 
gewisseld (verhuizing, eerder schooladvies). Mijn dochter wilde dus niet wéér van school en wilde 
‘vechten’ en op school blijven. 
 
Deze huisarts (ik noem haar Renée) is al 14 jaar mijn huisarts, de huisarts kent mijn dochter heel 
goed. We zijn al eerder bij de huisarts geweest met problemen om school en onze dochter. De 
problemen toen hadden te maken met onze dochter die te maken kreeg met 2 moeders (ik kreeg 
een vriendin, daarvoor had mijn dochter 1 moeder en 1 vader die samenwoonden). Wij zijn heel 
anders in onze mening over de opvoeding van ‘onze’ dochter. Wat het ook bemoeilijkt is dat onze 
relatie niet goedgekeurd wordt door veel mensen in onze familie en het feit dat we hier heel 
verschillend mee om gaan. Het is steeds kiezen tussen wel of niet open zijn en hier wel of niet lak 
aan hebben. We zijn toen via de huisarts verwezen naar het Ouder- en Kindcentrum (de 
Honingraat), waarschijnlijk naar een opvoedkundige, maar dit contact is nooit goed van de grond 
gekomen. Het probleem loste zichzelf wel op toen dus wij zijn er ook niet achteraan gegaan.  
Maar vorig jaar ben ik weer naar de huisarts gegaan omdat het echt niet meer ging. De huisarts 
zorgde er toen voor dat er een afspraak kwam met Heleen.  
 
Heleen kwam bij ons thuis. We wilden dat ze goed in zou schatten of mijn dochter deze situatie aan 
kon en op school kon blijven. Volgens Heleen was EMDR een goede behandeling. We wisten niet 
wat dat was, Heleen legde dit goed uit. Heleen schatte goed in wanneer het rustig genoeg was op 
school en mijn dochter met de EMDR kon beginnen. De behandeling is inmiddels klaar. Soms was 
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het lastig voor onze dochter om het vol te houden. Gelukkig kon ze met Heleen ook whatsappen of 
bellen. Het contact met Heleen loopt nog, in die zin dat mijn dochter weet dat ze altijd een beroep 
op haar kan doen. Dat voelt heel fijn. Ook omdat ze midden in de puberteit zit. En daarnaast omdat 
ze op een bijzondere manier opgroeit met 2 moeders. Op haar school is dit niet bekend, dat 
bemoeilijkt de situatie van mijn dochter ook.  
Heleen heeft ons ook geholpen aan een geschikt adres waar wij zelf hulp kunnen zoeken, iets van 
relatietherapie bijvoorbeeld.  
 
We hebben van het pesten op school ook melding bij de politie gedaan. En we hebben school min of 
meer ‘gedwongen’ om hulp te aanvaarden (externe mediator, Surinaamse dame waar we erg 
tevreden over zijn), deze hulpverlener zou op school met diverse professionals (o.a. directie, mentor, 
zorgcoördinator) het één en ander doen om de situatie om te buigen. School heeft (weliswaar onder 
druk van ons) deze hulp goed opgepakt. Heleen heeft me hier heel goed bij geholpen.  
Het is daarna wat rustiger geworden.  
We maken ons wel erg veel zorgen om de professionals op school en vinden dat zij moeten leren 
beter om te gaan met problemen met jeugd op school. Ze lijken erg overbelast en zijn soms 
(daardoor) weinig flexibel. 
Ook maken we ons veel zorgen om de gezinnen hier in de buurt en het feit dat jeugd zo geïsoleerd 
opgroeit. Nederland is een vrij land, maar zij zijn niet vrij in hun gezin, heel schrijnend vinden we dat.  
 
We kenden het Ouder- en Kindteam niet. Dat er op school een Ouder- en Kindteam zit was bij ons 
vaag bekend. De route via de huisarts was echter logischer. We kennen wel het Ouder- en 
Kindcentrum in de Honingraat.  
We zijn erg tevreden over Heleen. In ons geval is het fijn dat de huisarts en Heleen overleggen, we 
hebben een fijne huisarts.  
 
 
 
Gesprek 2 met moeder B.V. (dochter 13 jaar) 
Woensdag 29 november 
Pilot huisartsen en Ouder- en Kindteam Gaasperdam - Driemond 
 
Ik ben met zorgen om mijn dochter van 13 in september naar mijn huisarts, dr. Naimi, gegaan 
 (KV: dit is een huisarts in Bijlmer Centrum, dus geen deel van het pilotgebied). Mijn dochter was 
aangerand op weg van school (Voortgezet Onderwijs) naar huis en had last van angstklachten / 
hyperventilatie. De afspraak met mijn huisarts kwam moeilijk tot stand, ondertussen ben ik gaan 
bellen met de ziektekostenverzekeraar / zorgcoach. Deze verwees me naar de gemeente 
Amsterdam en via hen kwam ik terecht bij OKT Gaasperdam Driemond. Ik mailde mijn vraag naar 
de teaminbox van dit team.  
Ondertussen kon ik bij de huisarts terecht. Zij verwees me naar Centrum Stepping Stone in 
Zuidoost, mijn dochter zou daar EMDR kunnen krijgen.  
(KV: Bij nabellen naar Centrum Stepping Stone blijkt: het centrum is vooral voor volwassenen en biedt 
liever geen EMDR aan jeugdigen). 
Ook had ik nog een gesprek bij Slachtofferhulp met mijn dochter.  
 
Ondertussen had ik telefonisch contact met Sanne, jeugdpsycholoog van het team. Ze adviseerde 
me naar de intake bij Centrum Stepping Stone te gaan en te kijken of we daar verder konden met 
hulp. De intake was echter vreselijk, er was absoluut geen klik en er was sprake van een taalbarrière. 
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Ook werd er een fout gemaakt. Ik was daarom erg blij dat Sanne 2 dagen later al tijd voor ons kon 
maken. Ook omdat mijn dochter inmiddels niet meer naar school wilde en ik haar thuis hield.  
 
We spraken af bij Ouder- en Kindteam Reigersbos. Sanne deed een intake met mijn dochter en het 
voelde meteen goed. Ik vond en vind Sanne erg deskundig. Ze is open en vertelt precies wat ze gaat 
doen. Ze legde heel goed uit wat EMDR is en wat ze zou gaan doen. Het kwam allemaal rustgevend 
over.  
De EMDR behandeling startte vervolgens snel. Vrijdag gaan we weer naar Sanne voor een gesprek.  
Mijn dochter gaat inmiddels weer naar school en het gaat een stuk beter met haar.  
 
Ik kende het Ouder- en Kindteam niet. Ik ben nog ‘uit de tijd van de GGD’. Het gebouw van het team 
in Reigersbos kende ik niet. Ik wist niet dat op school bij mijn dochter ook een ouder- en 
kindadviseur is, en ook niet dat er een Ouder- en Kindteam aan het Voortgezet Onderwijs 
verbonden is, met ook een jeugdpsycholoog. Ik heb wel eens iets gelezen over jullie via mij werk. 
 
Ik ben niet tevreden over de verwijzing die mijn huisarts gedaan heeft. We kwamen terecht bij een 
instelling die niets voor ons kon doen. Mijn huisarts wist blijkbaar niet van het Ouder- en Kindteam. 
Dat is jammer, want dan was de hulp sneller gegaan. Overigens heb ik wel al 10 jaar een goede 
vertrouwensband met mijn huisarts en was en is het contact altijd goed.  
 
Ik ben erg tevreden over Sanne. Ook omdat ik er alleen voor sta met 2 kinderen en fulltime werk is 
het zo belangrijk dat ik te maken heb met flexibele mensen die hun afspraken nakomen! 
 
 
 

Gesprek 3 met moeder C.C. (dochter 4 jaar) 
Woensdag 22 november 
Pilot huisartsen en Ouder- en Kindteam Westerpark 
 
Ik ben met zorgen om mijn relatie met mijn dochter naar mijn huisarts, dr. Samson, gegaan. Mijn 
dochter luisterde helemaal niet meer naar mij, alleen nog naar haar vader.  
De huisarts zei dat ze me bij het Ouder- en Kindteam aan zou melden. Ik zou gebeld worden door 
Paulien. Dit vond ik prima.  
De huisarts kent mij een jaar of en weet van alle problemen. Ze heeft me ook wel eens medicatie 
voorgeschreven omdat ik zo gespannen was.  
 
Toen mijn dochter geboren werd stortte ik vrij snel in. Ik ben ook nog 4 weken opgenomen geweest 
in Heerhugowaard. Het lukte me ook niet om dingen met mijn dochter te ondernemen. Ik merkte 
dat mijn dochter afstand van mij nam, dit vond ik heel erg.  
Ik heb een lastige jeugd gehad. Mijn vader is jong overleden door zelfmoord, ik ben uit huis 
geplaatst en ik heb op straat geleefd. Toen mijn dochter heel jong was kreeg ik al hulp via Nieuwe 
Perspectieven, maar dit was volgens mij niet de juiste hulp.  
Ik vind mezelf een onzekere vrouw, ik heb ook een licht verstandelijke beperking. Het lukt me niet 
goed om vriendschappen aan te gaan en mijn contact met familie te onderhouden.  
Ik krijg al een tijdje hulp van een therapeut van Amsta, die ook gesprekken met mij en mijn vriend 
erbij voert over hoe we met elkaar moeten praten. Deze therapeut gaf me geen hulp voor mij en 
mijn dochter thuis, dat kwam via Paulien. 
Voor mijn vriend is alles erg zwaar, het wordt tijd dat we thuis meer hulp krijgen.  
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Dat Paulien dit jaar kwam heeft ons heel erg geholpen. Ze luistert goed. Ze heeft regelmatig 
filmpjes gemaakt (Video Home Training). Als het even helemaal niet ging belde ik en kwam ze soms 
3 keer per week. Ze heeft ook samen met ons kaartjes gemaakt waarmee mijn dochter snapt hoe de 
dagindeling er uit ziet. Deze gaan we binnenkort af maken. Paulien is nu op vakantie maar komt 
daarna weer. Ik vind het niet fijn als er een vervanger komt.  
 
Het was wel duidelijk dat er behalve de hulp van Paulien ook langdurig thuishulp nodig zal zijn.  
Mijn vriend is daarom zelf gaan zoeken naar thuishulp en vond een folder van Amsta 
thuisbegeleiding. Paulien heeft erg geholpen hierin door er achter aan te bellen. De therapeut van 
Amsta hielp ook, iedereen werkte goed samen.  
Paulien overlegde ook met mijn huisarts, dat vond ik prima. Het was fijn dat ze zo goed 
samenwerkten.  
 
Ik ken het Ouder- en Kindteam via mijn vriend. Hij liep langs het gebouw en is binnen informatie 
gaan halen. Daardoor weet ik ook dat de jeugdgezondheidszorg van de GGD ook onderdeel is van 
het team. Het belangrijkste dat ik weet van het team is dat ze Video-Home Training geven, dat ze 
gesprekken voeren en tips geven.  
Ik ben zelf heel tevreden over Paulien!  
 
 
 

Gesprek 4 met moeder J.D. (dochter 17 jaar) 
Woensdag 8 november, huisbezoek 
Pilot huisartsen en Ouder- en Kindteam Rivierenbuurt 
 
Vorig jaar december (2016) is het tussen mij en mijn dochter heel erg geëscaleerd. Dit was na een 
periode van ‘aanmodderen’ en soms zelfs ‘overleven’. Mijn dochter is heel kwetsbaar. Haar vader is 
overleden toen ze 11 was, kort daarna haar oma en opa. Verder is ze op de basisschool erg veel 
gepest.  
Op een gegeven moment in december was mijn dochter zo boos (ik had haar telefoon afgepakt) dat 
ze de politie belde. Daarna kreeg ik met allerlei hulp te maken.  
 
Eerst had ik te maken met een crisisteam van Altra. Daarna kwam via de huisarts het Ouder- en 
Kindteam in beeld. Femke kwam toen thuis voor gesprekken.  
Mijn dochter was er van overtuigd dat ze EMDR wilde en dit hebben we met Femke besproken. 
Femke heeft het overlegd binnen haar team en er is nu een jeugdpsycholoog (Michael) betrokken 
die EMDR doet. Ik vond het zo fijn dat ik niet zelf hoefde te zoeken wat er in de stad is, ik ben net als 
mijn dochter heel tevreden. Ze is nu 4 keer geweest en ik zie mijn dochter heel erg veranderen.  
Ze is veel meer in balans, maakt geen ruzie meer om niks, geeft niet automatisch de ander de schuld 
van alles, etc. Ze heeft vriendinnen aan de kant gezet die een slechte invloed op haar hebben. Ze 
toont initiatief, het gaat goed op school (MBO - niveau 2 hulpverlening). Kortom; het lijkt rustiger te 
zijn in haar hoofd. Mijn dochter gaat zelf naar deze therapie en ik heb met deze jeugdpsycholoog 
afgesproken dat ik het hoor als er gekke / heftige dingen gebeuren die ik zou moeten weten.  
Wat heel fijn is, is dat de therapie gewoon vlakbij in het Jan van de Heijdenhuis (straat) kan.  
 
Het contact met Femke, daar ben ik heel blij mee. Ik heb vroeger ook hulpverleners gehad voor mijn 
dochter, dit was anders. Ik kreeg hulp van UvA Minds toen mijn dochter op de basisschool zat. Mijn 
dochter zag toen zwarte geesten. In deze periode is haar ook vader overleden en is de therapie 
veranderd in rouwverwerking. Onder ander door het maken van een Levensboek. Ook kregen we 
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gezinstherapie. Dit laatste sloot niet aan omdat de kinderen dit te kinderachtig vonden, ik twijfelde 
ook aan het effect. Terugkijkend denk ik dat deze rouwverwerking te snel was en niet goed. Mijn 
dochter wilde uiteindelijk niet meer gaan en toen stopte dit. Naar mijn idee heeft ze de 
hulpverleners daar om de tuin geleid. Dit was dus niet de juiste zorg voor mijn dochter. Ik heb het 
wel gezegd aan de hulpverleners dat ik een ander idee had. UvA-Minds heeft mij niet gevraagd naar 
de tevredenheid over de behandeling / therapie.  
 
Het contact met Femke voelt heel prettig omdat ik weet dat ik altijd kan bellen of sms’en en dat 
Femke altijd snel reageert. Ze is hier vaak geweest en kan bijvoorbeeld ook om 19 uur nog afspreken 
als dat nodig is. Ze geeft goede adviezen en ik had snel een klik met haar. Het is fijn dat ze me goed 
verder kan verwijzen als er meer hulp nodig is. Ik ben vooral met de doorverwijzing naar de 
psycholoog van het team heel blij. Ik vind het heel fijn dat het Ouder- en Kindteam ook thuis wil 
komen en ook ’s avonds als dat beter is. Dat je niet in een hokje hoeft te zitten in een instelling. Dat 
maakt heel veel uit denk ik voor de hulp.  
Femke sms’t nu meestal nog eens per maand en vraagt dan ook of ze het dossier kan sluiten of niet. 
Als er toch weer wat zou zijn, voelt het alsof ik Femke meteen kan bellen. Dat is heel fijn.  
 
Femke en dokter Verwiel hebben contact met elkaar over de voortgang en dat vond ik fijn. Ik heb 
zelf eigenlijk bijna nooit contact met de huisarts. Ik ga soms wel met mijn dochter mee naar de 
huisarts als mijn dochter dat prettig vindt.  
Ik heb huisarts Verwiel al lange tijd. Dit vind ik op zich een goede huisarts. Hij voelt voor mij als de 
eerste persoon waar ik naar toe ga als er problemen of ziektes zijn in ons gezin. Hij heeft indertijd 
(jaar of 7 geleden) de verwijzing naar UvA – Minds gedaan maar was nu pas achteraf betrokken.  
 
 
Hij is ook betrokken geweest bij de tienerzwangerschap van mijn dochter vorig jaar en heeft de 
verwijzing naar de abortuskliniek geregeld.  
 
Ik vind het goed dat de huisarts en Femke (Ouder- en Kindteam) goed samenwerken. En ook dat er 
in het team meerdere mensen werken, dus ook psychologen. En dan ook nog in de buurt. Ik wist niet 
dat dit team er was en ook niet dat er ook jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen werken. Ik vind 
het goed dat het Ouder- en Kindteam zo goed weet wat er aan hulp te vinden is in de stad en waar 
ze mee naar toe kunnen verwijzen.  
 
Ik heb ook nog een zoon van 20 die thuis woont (met zijn vriendin van 27 die hier ook woont) maar 
daar gaat het goed mee. Hij doet MBO-bewegingsagogiek 4e jaar.  
 
Ik wist niet dat de Ouder- en Kindteams op het VO en MBO zitten. Dat hoorde ik van Femke. Mijn 
dochter kwam vroeger wel bij de schoolmaatschappelijk werker van haar VO school. Femke kent 
deze hulpverlener ook. Ik vind het wel heel goed dat de hulpverleners in de buurt ook weer samen 
werken met de hulpverleners op school. Ook omdat sommige mensen niet kiezen voor hulp via een 
huisarts vragen, ieder gezin kan dan kiezen voor de beste weg. De kans dat hulp dan te laat komt is 
kleiner denk ik. Ik denk dat voor veel mensen de drempel soms te hoog is om hulp in te schakelen.  
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Gesprek 5 met moeder K.P (zoon 16 jaar) 
Donderdag 2 november 
Pilot huisartsen en Ouder- en Kindteam Geuzenveld & Slotermeer 
 
Ik ben voor de zomer 2017 voor hulp aan mijn zoon (16 jaar) aangemeld bij het Ouder- en Kindteam 
Geuzenveld & Slotermeer via mijn huisarts, Eva Pastoor.  
 
Ik had nog nooit gehoord van de Ouder- en Kindteams Amsterdam, ook niet van het Ouder- en 
Kindcentrum. Ik ken alleen nog van vroeger het consultatiebureau van de GGD.  
Als het gaat om jeugdzorg ken ik wel de Opvoedpoli, maar ik weet niet zeker of deze nog bestaan. 
Ik ging dus vrij blanco dit proces in.  
 
Ik ben met mijn zoon naar de huisarts gegaan omdat ik zorgen had om zijn gedrag en concentratie. 
Mijn zoon was mee naar het spreekuur. De huisarts heeft hem en mij een aantal vragen gesteld. Ik 
had naar het consult ook meegenomen een eerder verslag van de ggz, waar mijn zoon in 2009 (als 8 
jarige) naar toe was verwezen. Volgens de huisarts was hulp van een psycholoog nu weer nodig. Ik 
vroeg om hulp dichtbij de school van mijn zoon, dat leek me handig voor hem.  
 
De huisarts verweest me na het consult door naar de jeugdpsycholoog van het Ouder- en Kindteam 
in de wijk. Dit deed ze door mijn gegevens door te geven aan haar. De jeugdpsycholoog, Heleen, 
belde me gelukkig snel daarna. Er was namelijk haast bij omdat het het einde van het schooljaar was 
en ik zorgen had of mijn zoon wel over zou gaan.  
Ik wist nog niet precies wat mijn vraag was (mijn zoon ook niet) dus we zijn eerst met Heleen in 
gesprek gegaan. Heleen stuurde ook al wat vragenlijsten op die we in konden vullen, deze gingen 
met mijn toestemming ook naar de mentrix van school. Na dit gesprek en de vragenlijsten bleek dat 
we wel een diagnose konden stellen.  
Heleen zocht toen ook contact met de jeugdpsycholoog van de school van mijn zoon in 
Buitenveldert. Ik wist voorheen niet dat deze persoon er was. In het gesprek wat er volgde met mijn 
zoon en mij waren zij beide aanwezig. Dit vond ik prettig. We hebben met z’n allen een plan 
gemaakt om ervoor te zorgen dat mijn zoon toch over kon gaan.  
 
Mijn zoon had ook medicatie nodig volgens Heleen. Heleen adviseerde me hiervoor niet naar een 
ggz instelling te gaan omdat hier lange wachtlijsten zijn. Haar tip was dit via de kinderarts te vragen 
omdat we deze mijn zoon kent (daar komen we nog jaarlijks voor controle) en omdat hij in kon 
schatten wat de medicatie zou doen met de groei/ontwikkeling van mijn zoon. Ik heb een nieuwe 
verwijzing bij de huisarts gevraagd voor de kinderarts en de kinderarts schreef inderdaad de 
medicatie voor op basis van het onderzoek van Heleen. Dit helpt mijn zoon enorm goed, hij had de 
energie nu en is al met al toch over gegaan.  
Later is er ook nog een gesprek geweest met mij en de zorg coördinator van school, deze kende ik 
nog niet. Dat was nodig voor de zogenaamde ‘groene kaart’ zodat mijn zoon op school extra tijd zou 
krijgen bij toetsen.  
 
Ik had het Ouder- en Kindteam op school of in de wijk niet zelf gevonden. Ik kende het niet. Dat 
komt ook omdat ik niet gericht ben op zorg of hulp. Ik was hier zelf dus niet aangekomen. Ik volgde 
het advies dat de huisarts mij gaf omdat ik daar vertrouwen in heb. Ook als dat een ander advies was 
geweest, had ik dat gevolgd. Het had dan dus wel kunnen zijn dat ik voor de medicatie op een lange 
wachtlijst bij een ggz-instelling was gekomen. 
Ik ben tevreden over de zorg vanuit de huisarts én vanuit het Ouder- en Kindteam! 
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Gesprek 6 met moeder (4 kinderen) 
Dinsdag 31 oktober, huisbezoek 
Pilot huisartsen en Ouder- en Kindteam Geuzenveld & Slotermeer 
 
Ik ben aangemeld bij Anabel via mijn huisarts, praktijk van Heerde. Ik ken deze huisartsen nog niet 
zo lang, want eerst zat er huisarts Duyvendak. De oude huisarts was een hele lieve huisarts, die 
kende ik al 20 jaar. Het was heel moeilijk toen de huisarts met pensioen ging want net toen ging 
alles mis met mij.  
 
Ik ging nu naar de huisarts omdat ik heel slecht sliep. Ik had het heel zwaar. Ik voelde me depressief. 
Ik ben naar de huisarts gegaan omdat ik zorgen had om mijn gedrag, ik schreeuwde alleen nog maar 
tegen de kinderen.  
De huisarts stelde voor om contact op te nemen met het Ouder- en Kindcentrum. De huisarts belde 
Anabel en Anabel belde mij. Dit ging heel snel. Anabel kwam ook snel bij me langs thuis. Ik durfde 
dit wel aan omdat ik Bureau Jeugdzorg al had gehad maar ondertussen was ik ook wel een beetje 
bang dat mijn kinderen weggehaald zouden worden. Ik leef alleen voor mijn kinderen, ik wil niet dat 
ze naar pleeggezinnen gaan, daarom ga ik door.  
 
Ik ken het Ouder- en Kindcentrum sinds de geboorte van mijn kinderen. De vrouw van de GGD ging 
toen bij het Ouder- en Kindcentrum werken. Ik wist niet dat er ook andere hulpverleners werken, 
zoals ouder- en kindadviseurs. Daar had ik nog niet van gehoord. Ik ken het logo van de Ouder- en 
Kindteams, ik ken het logo met veel kinderen op een rij.  
 
Ik loop al jaren bij de ggz, sinds 1997 al. Pas in oktober 2016 werd de juiste diagnose PTSS gesteld. 
Nu pas krijg ik de juiste hulp. Sinds januari 2017 ben ik begonnen met een VERS ( Verbale Emotie 
Regulatie Stoornis) training van Ingeest. Het is een individuele training. Dat is heel goed. Ik moest 
eigenlijk een trauma behandeling krijgen, maar dat kan pas als dit klaar is, in januari 2018.  
Dus ik krijg veel behandeling en huiswerk. Het is wel goed voor me, dat voel ik.  
Sinds juli van dit jaar schreeuw ik helemaal niet meer, het heeft mij echt geholpen. Vroeger met mijn 
jongste dochter kon ik me helemaal niet beheersen, ik sloeg haar zelfs.  
 
In 2012 ging het ook helemaal niet goed met me, ik ging toen ook naar de huisarts. Toen werd 
Bureau Jeugdzorg ingeschakeld. Er kwam wekelijks iemand langs thuis om me te leren hoe ik met 
de kinderen om moest gaan. Dat was fijn. Ze is anderhalf jaar gebleven. Er was geen onder toezicht 
stelling, maar wel een gezinscoach. Ze kwam uit de ggz. Ik had toen dagtherapie bij de 
Valeriuskliniek.  
 
Anabel meldde mijn dochter (15 jaar) aan voor een traject bij Prezens, een groep waarin mijn 
dochter leerde over ouders die verslaafd zijn of psychische problemen hebben. Dit duurde 10 weken.  
Mijn dochter werd daar ook geanalyseerd. De conclusie was dat meer hulp voor haar niet hoefde.  
Ik heb 4 kinderen. Mijn zoon van 13 zou ook in zo’n groep kunnen, maar hij wilde het echt niet. Hij zei 
tegen mij dat hij het wel voor mij wilde doen, maar dat het voor hemzelf echt niet hoefde.  
Ik heb nog een dochter van bijna 24, zij heeft gesprekken bij een psycholoog bij Prezens. Mijn zoon 
van 20 wil geen hulp. De 2 oudste wonen niet meer thuis.  
Anabel heeft dit traject gevolgd, ze is de 1e keer en laatste keer ook meegegaan, toen ik ook mee 
ging. Dit was fijn. Anabel heeft veel geregeld voor ons thuis en voor mijn kinderen. Bijvoorbeeld ook 
een Sportfonds, ik wist helemaal niet dat dit bestond en het scheelt me veel geld. Anabel is nu op 
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vakantie. Ze heeft gezegd dat ik haar altijd kan bellen. Ik vind dat heel erg fijn. Ik ben heel tevreden 
over Anabel.  
Ik ben niet meer bij de huisarts geweest daarna.  
 
Ik heb ook iemand van HVO Querido, als sinds 2012. Ze kwam eens per week. Het was nodig om 
naar mijn behandeling te gaan, om mij te activeren. Ze zei dan dat ze op me wachtte bij de ggz, ik 
voelde me verantwoordelijk om te gaan. Ik ben nu met haar bezig om te kijken naar vrijwilligerswerk 
en ik kan als ervaringsdeskundige aan het werk, via een herstel bureau. Ik krijg hier volgende week 
een cursus over.  
 
Ik heb het idee dat ik goed geholpen ben. Het had volgens mij niet sneller gekund of anders 
gemoeten. Mijn probleem is dat het soms een tijd goed met me gaat en dan weer helemaal niet. Dat 
is voor mijn kinderen heel lastig. Nu gaat het heel goed met me.  
 
 
 

Gesprek 7 met moeder J.B. (dochter 13 jaar, zoon 9 jaar) 
Maandag 18 december, huisbezoek (de Pijp) 
Pilot huisartsen en Ouder- en Kindteam Rivierenbuurt 
 
Ik kwam bij het Ouder- en Kindteam terecht via mijn huisarts, dr. Ubbens en dr. Statius-Muller. Ik 
wilde hulp voor mijn zoon (9) die faalangstig is en last heeft van de echtscheiding. Ik kreeg van de 
huisarts een telefoonnummer van het Ouder- en Kindteam dat ik kon bellen en ik kreeg ook een 
brief mee. Ik ben een tijdje geleden trouwens ook bij het Ouder- en Kindcentrum in Zuid geweest 
voor mijn dochter (13 jaar) met soortgelijke klachten. Toen bestond het Ouder- en Kindteam nog 
niet. Ik sta open voor hulp, schaam me hier niet voor (in tegenstelling tot mijn ex). Ik vind het prettig 
om hulp te krijgen als het even niet goed gaat met mezelf of mijn kinderen.  
 
Ik belde het nummer dat de huisarts mij gaf en werd gekoppeld aan Femke. Dit ging gelukkig 

allemaal erg snel. De hulp van Femke bestond uit gesprekken met mij en mijn ex (de vader van de 

kinderen), dat heeft geholpen. Mijn ex wilde op een gegeven moment echter niet meer mee naar de 
gesprekken. Ook is de jeugdpsycholoog van het Ouder- en Kindteam, Suzanne, betrokken. Mijn 
zoon heeft ook gesprekken met Femke gehad, dat vond hij heel erg prettig. Hij geniet van de 
aandacht. Hij heeft soms ook gesprekken met de huisarts, dat doet hem ook goed.  
 
Ik loop zelf ook bij een psycholoog (vanuit mijn werk) in verband met oplopende problemen. 
Verhuizing, verbouwing, echtscheiding, mijn moeder die overleed, etc. Ik ben erg moe en kan 
momenteel niet werken. Momenteel zoek ik naar de juiste houding naar mijn ex toe en vooral wat ik 
hierover deel met het Ouder- en Kindteam. Ik vind het enorm lastig om dit goed te doen, heb de 
neiging hem de hand boven het hoofd te houden maar weet soms dat dit niet goed is. Ik wil mezelf 
leren uiten zodat ik ook kan leren zeggen dat het niet normaal is dat je uitgescholden wordt.  
Mijn huisarts kent mijn ex ook. Ze heeft hem toen het heel slecht ging ook wel eens opgebeld omdat 
ik ten einde raad was en bij de huisarts kwam om te vragen of ze de Kinderbescherming niet in kon 
schakelen.  
 
De reden voor het eerste contact met toen nog het Ouder- en Kindcentrum was dat ik problemen 
had met mijn ex-man. Mijn dochter (nu 13) wilde toen niet meer naar hem toe. En het ging ook niet 
goed op school vanaf groep 5. Ze had (bleek uit IQ-testen) wel een HAVO niveau, maar het 
schooladvies was VMBO-B. Het lukte haar dus niet op school te laten zien wat er wel degelijk in zit. 
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Ik had hier ook een meningsverschil over met de Intern Begeleider van school.  
Het gaat nu goed met mijn dochter. Het is ongelooflijk wat voor sprongen ze heeft gemaakt, 
inmiddels in brugklas met HAVO advies voor klas 2.  
 
Omdat ik met mijn zoon (9) een zelfde soort ontwikkeling zie ben ik opnieuw hulp gaan zoeken.  
Mijn zoon heeft last van de echtscheiding naar mijn idee. Mijn ex kan explosief boos worden, daar 
hebben mijn kinderen last van. Ze zijn als de dood om fouten te maken bij hem.  
Mijn zoon is faalangstig en gaat naar dezelfde basisschool als mijn dochter ging. Ik ben niet tevreden 
over de IB-er, die ik nog ken van mijn dochter. De vraag is bij mijn zoon waar hij op blokkeert op het 
moment dat hij een toets moet doen of iets onder tijdsdruk moet doen (bijvoorbeeld bij een 
spelletje gaat het ook mis).  
Ik heb binnenkort een gesprek op school met de ouder- en kindadviseur van de school, Suzanne de 
jeugdpsycholoog, school en wij. Het Ouder- en Kindteam wil dit gesprek eerst om goed met elkaar 
uit te zoeken wat er nodig is voor mijn zoon. Suzanne heeft met mij besproken dat ik me in dit 
gesprek moet uiten naar de IB-er, en moet zeggen waar ik last van heb. Ik vind dit lastig maar ben 
voornemens dit wel te doen.  
 
Ik wil zelf heel graag dat mijn zoon in ieder geval getest (IQ) wordt omdat ik hier goede ervaringen 
mee heb vanuit de hulp aan mijn dochter. Hij gaat vanaf januari ook de training ‘Je Bibbers de Baas’ 
doen via het Ouder- en Kindteam (op school). Ik hoop dat hij hier tips krijgt hoe hij beter om kan 
gaan met zijn faalangst. Mijn doel van de hulp nu is ook dat ik wil dat het Ouder- en Kindteam ook 
wat met mijn ex (vader) doet, maar dat moet ik loslaten (zegt ook mijn psycholoog). Hij zal aan 
zichzelf moeten gaan werken, maar ik verwacht niet dat hij dit gaat doen.  
 
Ik had nooit van het Ouder- en Kindteam gehoord. Vroeger kwam ik wel bij het consultatiebureau, 
dat was in Ouder- en Kindcentrum Zuid, deze locatie bestaat niet meer.  
De verandering naar het Ouder- en Kindteam in het Jan van der Heijdenhuis kende ik niet, ik wist 
ook niet dat er op school bij mijn kinderen een ouder- en kindadviseur actief is.  
Ik weet inmiddels dat het Ouder- en Kindteam verschillende professionals heeft en dat ook de 
jeugdarts en verpleegkundige onderdeel zijn. Deze ken ik nog van het consultatiebureau van 
vroeger. Ik vond Femke heel erg aardig en Suzanne ook. Ik voel me erg geholpen omdat ik me echt 
gehoord heb gevoeld. Ik vind het niet erg dat professionals ook overleggen met mijn huisarts, dat 
vind ik juist prettig. Mijn ex vindt dit wel ingewikkelder. Het is goed dat hier rekening mee gehouden 
wordt door het Ouder- en Kindteam.  
Al met al ben ik erg tevreden over de snelle hulp vanuit zowel het Ouder- en Kindteam, als de 
huisarts en de onderlinge samenwerking! 
 
 
 

Gesprek 8 met moeder T.E (zoon 8 jaar) 
Woensdag 8 november 
Pilot huisartsen en Ouder- en Kindteam Gaasperdam & Driemond 
 
Ik ben met zorgen om mijn zoon van 8 naar mijn huisarts, dr. Brand, gegaan. Overigens heb ik al 
ruim 6 jaar zorgen om mijn zoon. De huisarts zei dat ze me bij het Ouder- en Kindteam aan zou 
melden. Ik zou gebeld worden. Dit vond ik prima.  
Ik hoorde een paar weken niks. Toen ik de huisarts belde om te vragen hoe dit zat, werd ik de 
volgende dag gebeld door Regina. Ik vond het jammer dat het lang had geduurd.  
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Ik had nog nooit gehoord van de Ouder- en Kindteams Amsterdam, wel van het Ouder- en 
Kindcentrum. Ik kende de term ‘ouder- en kindadviseur’ ook niet. En eigenlijk wist ik ook niet dat ze 
ook op school aanwezig waren en ik ook via school om hulp had kunnen vragen. Voor mij was de 
meest logische route om dit via de huisarts te doen.  
 
Regina maakte een afspraak voor een gesprek. Vrij snel daarna werd ook Susy betrokken, een 
jeugdpsycholoog, en Myrna, de ouder- en kindadviseur van de school van mijn zoon.  
Regina heb ik daarna eigenlijk niet meer gezien, maar dat hoefde ook niet.  
 
Er zijn verschillende dingen gedaan. Een observatie op de school van mijn zoon (Myrna), gesprekken 
met de psycholoog (Susy) en hulp thuis zodat er meer rust zou ontstaan tussen mijn zoon en mij. Ik 
heb geleerd hoe ik rustig kan blijven als moeder we hebben onder andere gewerkt met een 
‘gedragsthermometer’ die mijn zoon en ik gebruiken als de druk oploopt. Dit helpt goed.  
Ook is vanuit school (geld Passend Onderwijs) extra hulp ingeschakeld, gelukkig wordt bij alles ook 
Susy / Myrna betrokken zodat ik vaste hulpverleners heb op wie ik terug kan vallen. Ik heb wel het 
overzicht gehouden op wie nu wat doet, dat vond ik prettig.  
 
De voorlopige conclusie van de hulp vanuit de Ouder- en Kindteams is dat mijn zoon een vorm van 
autisme heeft, maar dat er mogelijk ook een onderliggend trauma is. Ik heb handvatten gekregen 
om daar nu mee om te gaan, zodat het thuis en op school weer beter gaat, maar volgens Susy is het 
wel goed om verder onderzoek te laten doen bij de specialistische ggz. Susy gaf me het advies voor 
een specifieke therapeut / instelling en dit vond ik prima. Ze heeft de verwijzing in orde gemaakt. En 
ze vroeg me of ze alles terug kon koppelen aan de huisarts, dat vond ik prima. Ik weet niet precies 
wanneer we terecht kunnen bij de specialistische ggz omdat er een wachtlijst is. Maar als er wat is 
kan ik wel Susy of Myrna bellen.  
 
Ik had het Ouder- en Kindteam op school of in de wijk niet zelf gevonden. Ik kende het niet. Ik 
volgde het advies dat de huisarts mij gaf omdat ik daar vertrouwen in heb. Ook als dat een ander 
advies was geweest, had ik dat gevolgd. 
Ik ben erg tevreden over de zorg vanuit de huisarts én vanuit het Ouder- en Kindteam! Ik heb veel 
vertrouwen in hun kennis. Ondanks dat ik nu ook nog hulp vanuit een nieuwe instelling moet krijgen 
hebben ze me heel goed op weg geholpen zodat ik deze periode wel goed kan overbruggen.  
 


