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Inleiding  
In het kader van de transitie Jeugdzorg zijn gemeenten in overleg met verschillende 
organisaties en professionele hulp- en zorgverleners in hun regio. Er zal beter 
samengewerkt moeten worden om de zorg met elkaar te regelen, te coördineren en af te 
stemmen.  In Utrecht west hebben de gezamenlijke gemeenten de opdracht gegeven aan 
de huisartsen en de jeugdgezondheidzorg om de samenwerking tussen huisartsen en 
jeugdartsen te verbeteren. Dit document is een handreiking om het individuele gesprek 
en samenwerking tussen huisartsen en jeugdartsen in de wijken te versterken.  

Het voorstel is dat er de komende drie maanden gesprekken plaats vinden tussen alle 
huisartsen én jeugdartsen, zoveel mogelijk wijk/gemeente georiënteerd. Hieronder is ten 
behoeve van deze gesprekken een gesprekspuntenlijst gemaakt.  

Kennen en gekend worden  

Persoonlijk kennismaken 
a) Bereikbaarheid Uitwisselen 06 nummers, emailadressen en afspraken over snelle 

korte lijnen 
b) Elkaars werkwijzen, organisatie vorm kennen, elkaar informeren over bv wijzingen 

(nieuwe bezetting, andere samenwerking enz., andere gemeentes), weten welke 
advieslijnen (bv borstvoeding) gehanteerd worden. 

c) Structureel overleg, wel of niet en hoe en met wie 

Verwijzen en versterken  

Algemeen 
• Het is belangrijk dat men elkaar op de hoogte houdt van elkaars rechtstreekse 

verwijzingen. Huisartsen en jeugdartsen zorgen in geval van verwijzing naar 
elkaar voor een verwijsbrief én terugrapportage. De noodzaak om dit bij 
multiproblem gezinnen dit te doen en bij heftige psychosociale problematiek is 
groot. Er wordt tevens onderzocht of aansluiting bij zorgdomein 
(verwijsapplicatie) en/of Lifeline een haalbare kaart is. 

Huisarts  Jeugdarts 
• De huisartsen kunnen voor verschillende onderwerpen verwijzen naar  het team 

JGZ zoals: 
o Huilbaby’s 
o Opvoedingsproblemen 

▪ Eetproblemen 
▪ Slaapproblemen 
▪ Niet luisteren 
▪ Zindelijkheid 
▪ Gedrag: fase gebonden problematiek 

o Overgewicht 
o Ondergewicht, slechte eters, tekort aan ijzer, vit. D (verbeteren 

eetgewoontes) 
o Een ouder gezinnen 
o Psychosociale / ontwikkeling problematiek (ADHD) 



• Inzetten van jeugdgezondheid op recept (zie bijlage) 

Jeugdarts  Huisarts 
• De jeugdarts verwijst kinderen met medische problemen in principe naar de 

huisarts; Denk hierbij aan dermatologie, astma, acute ziekten, chronische ziekten. 
• Bij behoefte aan medicatie 
• Bij rechtstreekse verwijzing door de jeugdarts naar de tweede lijn  

(vanaf 1 maart 2014 voor afgesproken indicaties) wordt de huisarts op de hoogte 
gesteld door middel van een kopie van de verwijsbrief. Zie ook bijlage 2 indicaties 
rechtstreeks verwijzen. 

Elkaar consulteren en/of informeren  

De huisartsen en het team JGZ  consulteren en/of informeren elkaar: 1

• Over situaties waarin hun zorg voor kind en gezin elkaar raken of de zorg voor het 
kind daar aanleiding toe geeft, bijv.: 

o Vermoeden van kindermishandeling 
o Gegevens uit DD JGZ (bijv. groeicurves, ontwikkeling) 

• In geval van verwijzing van kinderen naar Bureau Jeugdzorg of jeugd GGZ, AMW, 
MEE, etc; 

• In geval van zorgcoördinatie door het team JGZ of door de huisartsen; 
• Het team JGZ informeert de huisartsen wanneer een kind geen gebruik maakt van 

de jeugdgezondheidszorg en/of onvolledig gevaccineerd is. In ieder geval tot 12 
jaar. 

Samenwerken 

Lesa; (landelijke eerste lijns samenwerkingsafspraken) 
a. LESA Kindermishandeling 
b. LESA Dysplastische Heupontwikkeling 
c. LESA Visuele Stoornissen bij kinderen en jongeren 
d. LESA kleine lichaamslengte 
e. LESA enuresis nocturna 

Kopp-kinderen 
Lotgenoten bij elkaar brengen (kk met syndroom van Down, met bepaalde chronische 
ziekten) 
… 
…. 

Verwijsindex, nut en noodzaak 
Www.verwijsindexmiddennederland.nl. GGDrU voert namens gemeente project 
implementatie vir uit.  

Hoe kun je in collectieve preventie samenwerken: denk aan overgewicht, 
alcohol, verslaving. 
Denk bv aan 30dagenalcoholvrij in het kader van nuchter verstand.  
Zie ook bijlage 3  

 Met JGZ wordt verder bedoeld de afdeling JGZ GGD regio Utrecht1

http://Www.verwijsindexmiddennederland.nl


Bijlage 1: Jeugdgezondheidszorg op recept. 

Jeugdgezondheidszorg op recept 
Huisartsen kunnen in navolging van Welzijn op recept ook jeugdgezondheidzorg op 
recept in zetten. Hieronder worden een aantal voorbeelden genoemd waaraan gedacht 
kan worden.  

• Onderzoek psychosociale problematiek. Gezien de relatie met scholen, informatie 
uit DD JGZ kunnen kinderen met ADHD-achtige zorgen heel prima door de JGZ 
worden opgepakt. Zij kunnen dan met school overleggen (hoe functioneert het 
kind op school), in het DD JGZ kijken, wat is er in het verleden al gezien,  

• Huisbezoeken. Soms is het handig om iets meer informatie te krijgen. 
Jeugdgezondheidszorg leggen veel huisbezoeken af om allerlei redenen. 

• VHT, soms kan een kort durende begeleiding met behulp van video interactie 
• Overgewicht waarbij pedagogische kwaliteiten van ouders of lifestyle een 

probleem vormen kunnen worden opgepakt door JGZ 
• Ziekteverzuim van kinderen 
• Begeleiding bij zwakke thuissituatie, isolement 



Bijlage 2: Verwijsindicaties en –criteria rechtstreeks verwijzen  

Indicaties voor Rechtstreeks Verwijzen door JGZ naar de 2e lijn: 
Indicaties met LESA en landelijke richtlijn: 

1. Visuele stoornissen                                naar oogarts                                 
2. Dysplastische Heupontwikkeling     naar radioloog of orthopeed                                                                                                                 
3. Kleine Lichaamslengte      naar kinderarts                              
4. Onzindelijkheid urine      naar kinderarts/kinderuroloog   
5. Onzindelijkheid feces      naar kinderarts  

 

Indicaties met landelijke richtlijn: 
6. Aangeboren Hartafwijkingen     naar kinderarts 
7. Hemangiomen en bepaalde andere  

huidafwijkingen     naar dermatoloog  
8. Niet-scrotale testis     naar kinderchirurg/kinderuroloog 
9. Ernstige Voedselallergie       naar kinderarts 
10.Obesitas     naar kinderarts 
11.Afwijkende Hoofdomtrek- of vorm    naar kinderarts  

 
Indicaties waarvoor nog geen landelijke richtlijn is: 

12.Complexe ontwikkelingsstoornissen    naar kinderarts 

Indicaties waarvoor al langere tijd rechtstreeks naar de tweede lijn wordt verwezen: 
13.Complexe taal/spraakstoornissen    naar audiologisch Centrum 
14.Vermoeden kinderpsychiatrische  

ontwikkelingsstoornis          naar kinderpsychiater 

•



Bijlage 3: Collectieve preventie  

In de huisartsenpraktijk kunnen twee vormen van preventie worden onderscheiden: 
casuïstische en programmatische preventie (Drenthen, 1999). Casuïstische preventie 
vindt plaats op grond van risico-inschatting in een individuele hulpverleningssituatie. De 
huisarts die een patiënt met hartklachten adviseert te stoppen met roken, is hiervan een 
voorbeeld. Bij casuïstische preventie is sprake van een ad-hoc basis: alleen wanneer de 
patiënt op het spreekuur van de huisarts komt en de huisarts eraan denkt, vindt de 
interventie plaats. Programmatische preventie is gericht op een omschreven (doel)groep 
patiënten. Bij programmatische preventie worden patiënten die daarvoor in aanmerking 
komen gericht uitgenodigd voor een preventieve interventie. http://
www.nationaalkompas.nl/preventie/in-verschillende-settings/zorg/huisartsenpraktijk/
beschrijving/ 

Steeds meer aandacht voor preventie in de huisartsenpraktijk 
Huisartsen en hun beroepsorganisaties krijgen steeds meer aandacht voor preventie. Zo 
bestaat er sinds 2011 het preventieconsult CRM. Daarmee kan via een online vragenlijst 
het risico op hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2 en nierschade in kaart 
gebracht worden bij mensen vanaf 45 jaar. Mensen met een verhoogd risico krijgen het 
advies naar de huisarts te gaan voor leefstijladviezen en eventuele behandeling conform 
de NHG-Standaarden. 

Programmatische preventie gericht op risicogroepen 
Anno 2009 zijn er drie landelijke preventieprogramma's die worden aangeboden aan 
risicogroepen in de huisartsenpraktijk: influenzavaccinatie, screening op 
baarmoederhalskanker en opsporing van familiaire hypercholesterolemie (FH). Met deze 
programmatische preventie wordt een groot deel van de doelgroep bereikt. Ongeveer 
driekwart van de patiënten die worden opgeroepen voor influenzavaccinatie of de 
screening op baarmoederhalskanker neemt daadwerkelijk deel.  

NHG betrokken bij diverse Partnerships rond preventiethema’s  
Het NHG is betrokken bij diverse Partnerships rond de preventiespeerpunten van het 
ministerie van VWS: Stop-met-roken, Vroegsignalering Alcohol, Overgewicht, Beweging 
en Depressie. De rol en betrokkenheid van huisartsen(organisaties) in de diverse 
partnerships verschilt per onderwerp, variërend van initiatiefnemer (bewegen), 
advisering over de mogelijke rol van de huisarts (depressie) tot het mede ontwikkelen 
van richtlijnen en materialen ter ondersteuning van de implementatie in de 
huisartsenpraktijk (alcohol en overgewicht). Daarnaast zijn huisartsen(organisaties) 
betrokken bij multidisciplinaire projecten en programma’s, zoals de campagne ‘Kijk op 
Diabetes’ en projecten op het gebied van bewegen, zoals ‘BeweegKuur’, ‘Bewegen op 
recept’, ‘Big Move’ en ‘Van klacht naar kracht’. Ook zijn huisartsen betrokken bij de 
ontwikkeling van de zorgstandaarden over Diabetes en Vasculair Risicomanagement.  

Samenwerking met andere aanbieders preventie kan beter 
De samenwerking van huisartsen met andere aanbieders van preventie kan nog veel 
beter. Huisartsen blijken op het gebied van opsporing en/of behandeling van mensen met 
een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en nierziekten met name 
samenwerkingsafspraken te hebben met diëtisten, het diagnostisch centrum/het 
laboratorium en collega-huisartsen. Contacten en afspraken met GGD'en, gemeenten, 
sportscholen, de leefstijladviseur en arbodiensten zijn er nauwelijks (Nielen & Schellevis, 
2008).  

http://www.nationaalkompas.nl/preventie/in-verschillende-settings/zorg/huisartsenpraktijk/beschrijving/#reference_2248
http://www.nationaalkompas.nl/preventie/in-verschillende-settings/zorg/huisartsenpraktijk/beschrijving/
http://www.partnershipstopmetroken.nl
http://www.vroegsignaleringalcohol.nl
http://www.partnerschapovergewicht.nl/nl/
http://www.aktiefadvies.nl
http://www.trimbos.nl/onderwerpen/preventie/partnership-depressiepreventie
http://www.kijkopdiabetes.nl/publiek/
http://www.beweegkuur.nl/
http://www.bigmove.nu
http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/zorgverlening/van-klacht-naar-kracht.html
http://www.nationaalkompas.nl/preventie/in-verschillende-settings/zorg/huisartsenpraktijk/beschrijving/#reference_9964

