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Inleiding
De behandeling van jeugdigen als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet (Jw) met een
psychische stoornis valt onder de Jeugdwet (Jw) waarvoor gemeenten verantwoordelijk
zijn (Jw-zorg). De behandeling van deze jeugdigen met een psychisch probleem valt
onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) (Zvw-zorg). De Friesland vindt het belangrijk dat er
aandacht is voor jongeren met psychische problemen. Door specifieke inzet van een met
het oog op deze doelgroep gespecialiseerde POH-GGZ Jeugd kunnen deze jongeren op
een laagdrempelige manier geholpen worden en wordt mogelijk een doorverwijzing naar
de GGZ voorkomen.
Deze notitie heeft tot doel gemeenten te voorzien van informatie over de inzet van de
functie POH GGZ Jeugd door huisartsenpraktijken via de zorgverzekeringswet en
zodoende via De Friesland als zorgverzekeraar. Daartoe zijn beschrijvingen en
documenten bijeengebracht die betrekking hebben op de onderstaande onderwerpen.
1. Beschrijving van administratief proces uit te voeren door huisartsenpraktijken ten
behoeve van inzet en declaratie van activiteiten uitgevoerd door de POH GGZ
Jeugd binnen de huisartsenpraktijk.
2. Mogelijkheden inzet POH GGZ Jeugd (Basis en plusopties)
3. Te hanteren kwaliteitskader ten behoeve van de inzet van een POH GGZ Jeugd in
de huisartsenpraktijk
4. Document aansprakelijkheid uitoefening functie POH GGZ Jeugd
1. Beschrijving van administratief proces uit te voeren door
huisartsenpraktijken
Algemeen

Per normpraktijk (een normpraktijk kent een omvang van 2.350 ingeschreven patiënten) kan
maximaal 12,6 uren POH GGZ ingevuld worden. Binnen dit maximale aantal uren kan zowel
POH GGZ voor volwassenen als voor jeugd aangeboden worden. De Friesland biedt de
mogelijkheid om voor maximaal 2 extra uren per week per 2350 ingeschreven
verzekerden een gespecialiseerde POH-GGZ Jeugd in te zetten. Voorwaarde hierbij is dat
er met de betreffende gemeente aantoonbaar een afspraak is gemaakt dat deze de inzet
van de gespecialiseerde POH-GGZ Jeugd in de praktijk voor minimaal hetzelfde aantal
uren financiert. De uren die De Friesland beschikbaar stelt voor de inzet van een

gespecialiseerde POH-GGZ Jeugd en de betreffende uitgevoerde consulten en visites POHGGZ mogen enkel betrekking hebben op de behandeling van jongeren met psychische
problemen en niet op de behandeling van jongeren met een psychische stoornis.
Bijgevoegd is het document ‘Bijlage 2 Zorgprestaties huisartsenzorg 2020’ zoals beschikbaar
op de site van De Friesland. Op pagina 7 van deze bijlage staat de beschrijving van de
prestatie POH GGZ.
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Aanvraag uitbreiding POH GGZ ten behoeve van POH GGZ Jeugd
Via het zorginkoopportaal van Vecozo kan de huisarts een aanvraag doen voor
uitbreiding POH GGZ. Hiervoor kan een arbeids- of (detacherings-) overeenkomst
worden ‘geupload’. Dit is een eenmalige actie.
Declaratie POH GGZ Jeugd
Declareren van de consulten, uitgevoerd door de POH GGZ Jeugd, gebeurt via het
Huisartsen Informatie Systeem van de huisartsenpraktijk bij De Friesland. Dit is
dezelfde handeling die de huisarts of andere soorten POH’s werkzaam in de
huisartsenpraktijk ook doen bij door hen uitgevoerde consulten.
Verantwoording inzet
Op basis van een vast format wordt verantwoording afgelegd aan De Friesland over
de inzet van de POH GGZ Jeugd.
2. Mogelijkheden inzet POH GGZ Jeugd (Basis en plusopties)

De inzet van de POH GGZ Jeugd kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Deze
verschillende manieren zijn beschreven in het document ‘Kader voor een POH-GGZ Jeugd’
d.d. 02-11-2016. Naast de basisoptie ten behoeve van de inzet worden een viertal plusopties
beschreven.
Let op! Op pagina 2 onderaan staat informatie die niet meer actueel is: Daarbij geldt dat
“maximaal 18% van het bestaande aantal ingezette uren POH-GGZ mogen worden ingezet voor
zorginhoudelijke ondersteuning van de huisartsenzorg aan jeugd. Het Kader uit 2016 wordt
aangepast conform Bijlage 2 Zorgprestaties huisartsenzorg 2020, De Friesland Zorgverzekeraar.
3. Te hanteren kwaliteitskader
Aan de inzet van de functie POH GGZ Jeugd worden kwaliteitseisen gesteld. Deze
eisen zijn beschreven in een tweetal documenten; ‘Kwaliteitskader POH GGZ juni
2014’ en ‘Kwaliteitseisen POHGGZ jeugd addendum vastgesteld door FHV-bestuur op
23 mei 2018’. Beide notities gaan onder andere in op (minimum) functie-eisen en
eisen ten aanzien van opleiding en bij- en nascholing.
4. Aansprakelijkheid uitoefening functie POH GGZ Jeugd
Bijgevoegd is het ‘Informatieblad POH GGZ april 2012 vanuit het ROS Netwerk. Dit
informatieblad beschrijft in hoofdlijnen aansprakelijkheidskwesties met betrekking tot
het werken van een POH GGZ in de huisartsenpraktijk. Deze gelden ook voor de
functie POH GGZ Jeugd.
Bijlagen behorende bij deze oplegnotitie
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