Aanvullende scholing POH-GGZ Jeugd
De Friese gemeenten en De Friesland Zorgverzekeraar hebben in 2014 het ‘Kwaliteitskader
POH-GGZ Jeugd’ ontwikkeld. In 2018 is daarop een addendum vastgesteld.
In dit kwaliteitskader zijn afspraken over de scholingseisen opgenomen. In principe moet de
reguliere opleiding voor een POH-GGZ worden gevolgd door de professional die als POH-GGZ
Jeugd wordt ingezet. Echter, deze opleiding is voor een groot deel niet relevant voor de
POH-GGZ Jeugd, als deze professionals al zijn geschoold en veel ervaring hebben met het
begeleiden en/of behandelen van jeugdigen met psychische klachten en problemen. Veel
onderdelen ervan hebben de POH’s GGZ Jeugd al in een andere opleiding gehad. Bovendien
is de module in deze opleiding over psychische klachten en problemen van jeugdigen zo
summier, dat het geen toegevoegde waarde heeft voor de POH’s GGZ Jeugd.
Scholingsaanbod ontwikkeld voor POH-GGZ Jeugd
Anders ligt dat voor de onderdelen van de opleiding die het werken in de huisartsenpraktijk
betreft, waaronder de positie van de POH-GGZ Jeugd in de huisartsenpraktijk, het werken in
het HIS en werken volgens de NHG-standaarden. Verscheidene opleidingsinstituten
(Stenden, RINO en FortaGroep¹) zijn benaderd voor het ontwikkelen van een opleiding
toegespitst op deze aspecten. Alleen de FortaGroep is met een aanbod gekomen (zie
bijlage).
Het scholingsaanbod van de FortaGroep is op verzoek van De Friesland Zorgverzekeraar
voorgelegd aan huisarts Y. de Vries te Beetsterzwaag (vertegenwoordiger van de Friese
Huisartsen Vereniging) en P. Ysebout ( Landelijke Huisartsen vereniging). Zij hebben hun
goedkeuring daaraan gegeven.
We streven er naar deze scholing nog dit jaar te laten gegeven voor de POH-GGZ Jeugd die in
Súdwest-Fryslân werkzaam zijn. Er zijn nog een paar plekken beschikbaar voor andere
belangstellenden. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Bert Deuling,
b.deuling@sudwestfryslan.nl
POH-GGZ volwassenen ook ingezet voor de jeugd
Voor de POH’s GGZ voor volwassenen die ook als POH-GGZ Jeugd worden ingezet heeft NHLStenden een aanbod ontwikkeld. Dat is een aanvullende opleiding als vervolg op de POHGGZ opleiding. Er wordt daarin specifiek aandacht besteed aan psychische klachten en
problemen van jeugdigen.

¹ De FortaGroep is gevestigd in Rotterdam en biedt GGZ-behandelingen aan jeugdigen en aan
volwassenen. Tevens detacheren zij POH’s GZZ voor zowel jeugdigen als volwassenen bij
huisartsenpraktijken. Verder verzorgen zij opleidingen, waaronder de reguliere opleiding voor POHGGZ aan hogeschool InHolland.

