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Resultaten POH-GGZ Jeugd
Ooststellingwerf
✓ “De brede expertise van de consulent Jeugd heeft toegevoegde waarde in de huisartsenpraktijk in de vorm van advies en triage en het bieden van ondersteuning aan jeugdigen en ouders”
✓ “Inwoners zijn tevreden met laagdrempelige, snelle en kwalitatief goede ondersteuning in hun eigen omgeving”
✓ “De samenwerking tussen huisartsen en gebiedsteams is versterkt”
✓ “Door haar netwerk kan de Consulent Jeugd de zorg rond een gezin coördineren of op gang brengen en betrokken professionals verbinden”

✓ “Het aantal verwijzingen naar specialistische jeugdhulp door de huisarts loopt door aanwezigheid van de Consulent Jeugd flink terug. We schatten dit op 30% afname.”
✓ “Jeugdhulptrajecten uitgevoerd door de Consulent Jeugd i.p.v. doorverwijzingen naar specialistische jeugdhulp zorgen voor substantiële besparingen op de jeugdhulpkosten”
Opsterland
✓ “Ongeveer 65% wordt niet doorverwezen waar dat normaal wellicht wel zou gebeuren en bij doorverwijzing wordt direct verwezen naar de goede aanbieder (bv. in 2e lijn)”
Leeuwarden
✓ “De POH-GGZ Jeugd komt ook de doorlooptijden, door duidelijke vraag-verheldering, ten goede in de huisartsenpraktijk en de indicaties zijn daardoor ook korter; in het jaar 2018 zijn er 11 POH’ers
in dienst, die hebben 850 kinderen gezien, 570 kinderen zelf geholpen en 23% is doorverwezen; de POH’er ziet meer kinderen, maar trajecten zijn korter”
Ameland
✓ “Afstemming casussen, minder snel doorverwijzen, één aanpak, proberen snel bieden van ondersteuning voorafgaand aan inzet specialistische Jeugdhulp”
Waadhoeke
✓ “Een aantal huisartsen verwijzen rechtstreeks naar de GW. Behandelingen worden voornamelijk met positief resultaat afgerond. Aantal doorverwijzingen is inmiddels voor de GW ook te doen”
Súdwest-Fryslân
✓ “75% van de jeugdigen wordt door POH/GGZ Jeugd geholpen en niet doorverwezen”

Noord-oost Fryslân
✓ “Eigen behandeling is te kapitaliseren en levert besparing op.”
✓ “De medicaliseren van de zorgvraag”
✓ “Vraag naar jeugdzorg via huisartsen komt in beeld”
✓ “Vraag wordt “laagdrempelig” beantwoord.”
✓ “Verwijzingen door huisartsen verschuift van specialistische GGZ naar basis GGZ Jeugd.”
Huisartsen
✓ “Kinderen en ouders vinden het heel fijn dat er in de praktijk iemand is om door te verwijzen, iemand dichtbij huis.”

