
Doelstellingen

Gebied

Succespunten: 
� Laagdrempelige zorg     
   op vertrouwde plek
� Snel hulp bieden
� Spilfunctie
� Breder en gerichter
   doorverwijzen

Bronnen: registratie door pilotmedewerkers, evaluatiegesprekken met stakeholders, enquête onder 45 betrokken professionals op de Noord-Veluwe, enquête en interviews met 16 kinderen (en opvoeders)

Specialistiche Ondersteuner 
Huisarts jGGZ 

in huisartsenpraktijk
(SOH-jGGZ)

Medewerker
Centrum Jeugd en Gezin 

in huisartsenpraktijk
(CJG-medewerker)

Twee pilotvormen

Huisartsen zijn na 1 jaar pilot 
tevredener over de behan-
deling en begeleiding rond 
jeugd-GGZ in hun praktijk 

(praktijken die niet deelnemen 
aan de pilot geven een 6,8).

Top 5 problematiek in de huisartspraktijk Verwijzingen

Samenwerkingspartijen Resultaten

Verwijzingen van de 
SOH'ers-jGGZ

Verwijzingen van
CJG-medewerkers

Gezien door de 
CJG-medewerkers

Gezien door de 
SOH'ers-jGGZ

Oldebroek

Elburg

Nunspeet

Harderwijk

ErmeloPutten

SOH-pilotvorm

8 76,4

,  4,1

8 pilots

266
kinderen gezien.

744
gesprekken gevoerd.

Gemiddeld 2,8 per persoon.

Geen (hulp zelf afgerond) School Jeugdarts
Basis-GGZ
Anders

Andere lokale voorziening
Kinderarts

CJG-team
Specialistiche GGZ

Systeemproblemen
Angst, dwang en/of stemming
Concentratie en/of school
Trauma- en/of rouwverwerking
Overige categorieën

Sociale interactie en/of
(non)verbale communicatie
Aandacht, hyperactiviteit, impulsiviteit
en/of oppositioneel gedrag
Emotieregulatie en/of persoonlijkheidsproblematiek

Basis-GGZ

Kinderarts

POH-GGZ

Casemanager Jeugd

8,2

8,3

8,2

8,2

8,0

Juiste zorg op de juiste plek

Optimale kwaliteit triage

Kortdurende en laagdrempelige jeugdhulp

Tijdige hulp, hulp dichtbij en op maat

Verbetert samenwerking en communicatie

Voorjaar 2019 tot voorjaar 2020

PILOTS JEUGD

Tevredenheid kinderen 
(en hun opvoeders) over

de inzet van CJG-medewerkers 
of SOH-jGGZ in de 
huisartsenpraktijk.

Wijkagent

Scholen

In hoeverre dragen de pilots bij aan de doelstellingen:

Pilotmedewerker

www.gezondveluwe.nl/jggz

“Ik kon mijn verhaal kwijt. Het aan iemand 
vertellen en die je inzicht gaf in hoe je er 
mee om moet gaan. Dat helpt je verder.”

een jongere

0-4 jaar

5-8 jaar

9-12 jaar

13-17 jaar

18+ jaar

Leeftijd jeugd

Er krijgen ± 3600 jeugdigen in de regio Noord-Veluwe jeugdhulp.

CJG-pilotvorm CJG-pilotvorm (start later)

Aandachtspunten:
� Investeren in relaties   
   netwerkpartijen  
� Druk op andere 
   werkzaamheden  
� Door corona minder   
   nieuwe aanmeldingen 

Andere lokale voorzieningen

Huisartsen Welzijn

CJG-team

Specialistische GGZ

Jeugdarts


