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Jeugdwet Artkel  2.62. 
 Verwijsrecht huisarts

• Het college is er in ieder geval verantwoordelijk voor dat: 
(lid g) “jeugdhulp ook toegankelijk is na verwijzing door 
de huisarts, de medisch specialist en de jeugdarts, 
onverminderd de daarbij te hanteren professionele 
standaard als bedoeld in artkel 453 van Boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek.”

• Zowel de gemeente als de arts heef het recht om een 
jeugdige tot 18 jaar (t/m 17 jaar) *) toegang te 
verschafen tot passende jeugdhulp2. 



Jeugdwet Artkel  2.72. 
 afspraken maken

• Het college maakt afspraken met de huisartsen, de 
medisch specialisten, de jeugdartsen en de 
zorgverzekeraars over de voorwaarden waaronder en 
de wijze waarop de verwijzing, bedoeld in artkel  2.62. 
eerste lid, onderdeel g,  plaatsvindt, onverminderd 
de daarbij te hanteren professionele standaard als 
bedoeld in artkel 453 van Boek 7 van het Burgerlijk 
Wetboek2.  



Geschiedenis 1 

•  oktober  013 de eerste contacten
• Januari  014 informatebijeenkomst voor 
huisartsen, jeugdartsen, zorgaanbieders en 
beleidsmedewerkers van de zeven gemeenten

• Mooie voornemens
• Daarna werd het stl



Geschiedenis  

• Bij gemeenten m2.n2. aandacht voor opbouw wijkteam
• Bij huisartsen veel weerstand i2.v2.m2. jeugd ggz en zorgen 
om privacy

• Voor gemeente is de jeugdhulp prioriteit
• In een sterk vergrijzende regio hebben de huisartsen 
andere prioriteiten

• Gemeenten schetsten eerste kader van 
samenwerken2.  



Vertrouwen opbouwen



Vertrouwen opbouwen 
 

• Delen van ambites
• Maken van afspraken
• Vertrouwen
- Daden: Doe wat je zegt
- Gevoel: Authentek betrokken 
- Woorden:  zeg wat je doet, is dat wat je zegt waar?
- Belangen; moteven,  omgaan met de belangen van een ander



Vertrouwen opbouwen

• Geleend vertrouwen-  iemand anders heef de 
partj aangewezen 
• Betrouwbaarheid -  belofen en afspraken worden 
nagekomen
• Vertrouwdheid -  geleerd te samenwerken, op 
elkaar afgestemd



Water bij de wijn

• Uitgangspunt: Ieder doet zijn best en heef het beste voor met het 
kind 

• Rekening houden met cultuur- en structuurverschillen
• Rekening houden met ander taalgebruik
• In gesprek over betrokkenheid, invloed en loslaten
• Concept afspraken maken waarbij rekening is gehouden wederzijdse 
wensen

• Relatveren
• Convenant als leidraad



Aan de slag

•Goede intentes
•Open staan voor
•Rekening houden met werkdruk beide partjen
•Nog altjd op zoek naar wat we willen, kunnen, moeten en gaan doen
•Meerwaarde POH GGZ Jeugd gezamenlijk verkennen
•Aandachtspunten
-Terugkoppeling, uitwisseling gegevens
-Ontzorgen huisarts
-Digitale afstemming



convenant

htp://
www2.zorgkoepelwf2.nl/wp-content/uploads/sites
/5/ 017/06/ 0170410-convenant-jeugdhulp-geme
enten-huisartsen-def2.pdf
 

http://www.zorgkoepelwf.nl/wp-content/uploads/sites/5/2017/06/20170410-convenant-jeugdhulp-gemeenten-huisartsen-def.pdf
http://www.zorgkoepelwf.nl/wp-content/uploads/sites/5/2017/06/20170410-convenant-jeugdhulp-gemeenten-huisartsen-def.pdf
http://www.zorgkoepelwf.nl/wp-content/uploads/sites/5/2017/06/20170410-convenant-jeugdhulp-gemeenten-huisartsen-def.pdf
http://www.zorgkoepelwf.nl/wp-content/uploads/sites/5/2017/06/20170410-convenant-jeugdhulp-gemeenten-huisartsen-def.pdf
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