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Afgeronde pilot was groot succes 
De pilot ‘Ouder- en Kindteams verbonden met huisartsen’ richtte zich vooral op kinderen en jongeren 
met psychische en psychosociale klachten. Zou het lukken om hen vroegtijdig op te sporen en beter te 
helpen? Gedurende 11 maanden kregen ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen in Rivierenbuurt, 
Gaasperdam & Driemond, Westerpark en Geuzenveld & Slotermeer meer ruimte en tijd voor direct 
contact met de huisartsenpraktijken. Zij werkten samen met de jeugdgezondheidszorg binnen hun 
team: door het samenbrengen van de verschillende specialismen uit het Ouder- en Kindteam en de 
huisarts bleek dat de problematiek van gezinnen meer integraal in beeld gebracht werd en kon sneller 
passende hulp geregeld worden. Deze gezinnen waren voorheen nog niet in beeld bij de Ouder- en 
Kindteams. 
 
We kunnen het succes van de pilot onder meer afleiden uit de enthousiaste uitspraken van huisartsen 
en professionals uit de Ouder- en Kindteams.  

 
 
 
 
Uitkomsten 
In de pilotgebieden… 

 werd psychische- en/of gezinsproblematiek eerder of beter gesignaleerd door huisartsen. Zij 
geven aan: ‘Ik durf dit te zien of aan te kaarten, want nu kan ik er ook wat mee’; 

 verwezen huisartsen minder vaak naar specialistische jeugdhulp dan in de overige gebieden in 
de stad. Het is niet met zekerheid te zeggen of dit komt door de intensievere samenwerking 
met de Ouder- en Kindteams, maar het lijkt er sterk op dat de huisarts vaker eerst het Ouder- 
en Kindteam consulteerde. Zij geven hierbij aan altijd de afweging te maken of zij het wel of 
niet nodig vonden om direct te verwijzen naar specialistische jeugdhulp;  

 is men over en weer beter op de hoogte wat de ander te bieden heeft in de vaak gezamenlijke 
zorg aan gezinnen.  
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Resultaat voor kinderen en gezinnen 
Worden gezinnen beter geholpen door de intensieve samenwerking? Worden problemen sneller 
opgelost of beter beheersbaar? Met deze vragen in het achterhoofd zijn acht gezinnen uit de pilot 
geïnterviewd.  
Het blijkt dat zij de samenwerking positief waarderen. Mede omdat een aantal van hen het Ouder- en 
Kindteam nog niet kende via school of in de wijk. Lees hier de interviews: spontane verhalen die 
ongestuurd zijn opgetekend.  

 
Gemeente 
Tijdens de pilot heeft wethouder Simone Kukenheim een 
werkbezoek gebracht aan huisartsenpraktijk Confucius in 
Slotermeer. Natuurlijk was ook het Ouder- en Kindteam 
vertegenwoordigd. Daarbij kwam de rol van de 
jeugdpsycholoog bij de zorggezinnen in deze wijk goed 
naar voren. Het was de wethouder duidelijk hoe 
belangrijk de samenwerking is en dat deze moet blijven 
bestaan.  
 
In haar plannen voor 2018 heeft zij aan alle Ouder- en 
Kindteams in de stad gevraagd om de samenwerking 
zoals tijdens de pilot verder vorm te geven. Daarbij gaf zij 
aan dat de intensieve samenwerking vooral van belang is 
in ‘achterstandsgebieden’. De financiering zal dan ook 
vooral daar op gericht zijn.  
 

Vervolg 
Dit was de laatste nieuwbrief van de pilot, deze is nu immers afgerond. Omdat wij van zowel huisartsen 
als professionals uit de Ouder- en Kindteams horen dat deze wijze van communiceren op prijs wordt 
gesteld, blijven wij dit soort nieuwsbrieven maken.  
 
Oproep 
Werken jullie als huisarts en Ouder- en Kindteam goed samen en willen jullie collega’s inspireren? Vertel 
ons hoe jullie samenwerking vorm heeft gekregen of bij welke casuïstiek de samenwerking belangrijk 
bleek. Wellicht wordt jouw bijdrage opgenomen in de volgende nieuwsbrief! Wij horen het graag. 
 
 
 
Vragen, opmerkingen of ideeën? 
Voor vragen en opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief, mail of bel: 
Anne Annegarn: a.annegarn@elaa.nl tel. 06-21906633 
Karin Visser: k.visser@oktamsterdam.nl tel. 06-13519987 
 

https://oktamsterdam.nl/wp-content/uploads/2018/04/Verslag-8-interviews-gezinnen-pilot-huisartsen.pdf
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