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1. Inleiding 

Van februari 2017 tot en met juli 2017 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de 

besluitvorming van huisartsen met betrekking tot de zorg rondom psychosociale 

problematiek van kinderen en jongeren binnen gezinnen. Daarbij is ook hun samenwerking 

met zorgpartners als jeugdhulp c.q. specialistische zorg in kaart is gebracht. Dit onderzoek is 

uitgevoerd door een onderzoeksgroep van de afdeling Public Health Eerstelijns 

Geneeskunde (PHEG) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), in opdracht van 

het samenwerkingsverband gemeenten Holland Rijnland.1 

 

Achtergrond 

Sinds 1 januari 2015 is in Nederland de Jeugdwet van kracht. Deze wet beschrijft de 

uitvoering van onder andere de provinciale jeugdzorg, de gesloten jeugdzorg en de 

geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren.2,3 De Jeugdwet vervangt hiermee de 

Wet op de jeugdzorg en verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg die voorheen 

onder de Zorgverzekeringswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vielen.3 

De kosten stegen de afgelopen decennia aanzienlijk, omdat ouders en jongeren steeds vaker 

een beroep deden op de jeugdzorg en de jeugd-GGZ. Daarnaast werd de jeugdzorg vóór de 

Jeugdwet als versnipperd en verkokerd beschouwd, omdat verschillende partijen (zoals 

provincies, het rijk en zorgverzekeringen) ieder op zichzelf verantwoordelijk waren voor de 

uitvoering van verschillende jeugdzorgtaken.4 

 De Jeugdwet heeft als uitgangspunt dat al deze taken worden overgeheveld naar de 

gemeenten, die onder andere moeten zorgen voor jeugdhulpaanbieders van goede 

kwaliteit; een beleidsplan voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg; voorzieningen op het 

gebied van jeugdhulp (jeugdhulpplicht); jeugdbeschermingsmaatregelen en 

jeugdreclassering; maatregelen voor de aanpak van kindermishandeling; de samenwerking 
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met onder andere zorg, onderwijs, politie en justitie; en vertrouwenspersonen voor 

jeugdigen en hun ouders/pleegouders die te maken hebben met jeugdhulpverleners.2 

Gemeenten moeten zich in hun beleid richten op 1) versterken van het probleemoplossend 

vermogen van kind, jongere en het gezin, 2) bevorderen van opvoedcapaciteiten van ouders 

en sociale omgeving, 3) preventie en vroegsignalering van problemen, 4) tijdig bieden van 

de juiste hulp op maat en 5) effectieve en efficiënte samenwerking rond gezinnen.3 De 

overheveling van bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid naar gemeenten wordt 

transitie genoemd; transformatie is gericht op inhoudelijke vernieuwing, het gedrag en de 

cultuur van de jeugdzorg. Transformatiedoeleinden zijn preventie en uitgaan van eigen 

verantwoordelijkheid, demedicaliseren, hulp op maat en integrale hulp aan gezinnen 

bieden.3,4 

 

 Om in dit nieuwe stelsel jeugd en gezinnen met problemen goed te kunnen blijven 

helpen, is een optimale samenwerking tussen zorgpartners nodig – in het bijzonder tussen 

huisartsen, jeugdhulp (onder andere  jeugdartsen en –verpleegkundigen, ambulante 

jeugdhulp en Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s)) en specialistische zorg.2-4 JGT's zijn teams die 

dienen als eerste aanspreekpunt voor ouders en jongeren bij vragen of problemen bij het 

opgroeien of opvoeden. In een JGT werken zorgprofessionals van verschillende disciplines 

met elkaar samen.5 De specialistische zorg omvat onder andere de jeugdpsychiatrie, 

jeugdzorginstellingen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten. De jeugdpsychiatrie 

behandelt gezinnen met jongeren die door psychische klachten ernstige problemen hebben 

thuis, op school of met vrienden. De jeugdpsychiatrie kan hierbij ambulante hulp, 

dagbehandeling of opname bieden.6 Jeugdzorginstellingen en instellingen voor verstandelijk 

gehandicapten bieden intensieve gezinsbegeleiding, opname en behandeling. 7  

De huisarts heeft een belangrijke rol in de doorverwijzing naar bovenstaande zorgpartners 

en speelt daarom een sleutelrol in de samenwerking.4,8 Een relevante stap in de bevordering 
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van de samenwerking tussen zorgpartners in de jeugdzorg zou dan ook zijn om de 

besluitvorming van huisartsen met betrekking tot de zorg voor kinderen en jongeren met 

problemen van psychische of sociale aard in kaart te brengen en te verkennen hoe 

huisartsen momenteel samenwerken met jeugdhulp c.q. specialistische zorg. Voor zover de 

onderzoekers bekend, is tot op heden weinig tot geen onderzoek verricht dat zich toespitst 

op de samenwerking tussen huisarts en jeugdhulp c.q. specialistische zorg in de Nederlandse 

situatie. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat dit thema relatief nieuw is. 

 

Achtergrond onderzoek (regio Holland Rijnland) 

De aanleiding van het onderzoek kwam vanuit het samenwerkingsverband Holland 

Rijnland, dat graag zicht wilde krijgen op de samenwerking tussen huisartsen en JGT’s. 

Een orthopedagoge in de regio was als aandachtsfunctionaris huisartsen vanuit het JGT 

bezig met het vormgeven van de samenwerking tussen huisartsen en JGT’s. Zij merkte dat 

er in de samenwerking nog veel strubbelingen waren, hetgeen zij heeft besproken met 

een huisarts-onderzoeker aan de afdeling PHEG-LUMC. De huisarts-onderzoeker is 

vervolgens in contact gekomen met een senior beleidsmedewerker van het 

samenwerkingsverband Holland Rijnland. Zoals onder ‘Achtergrond’ beschreven, 

bevinden de 14 gemeenten binnen regio Holland Rijnland zich in een 

transformatieproces.9 Om een goed overzicht te krijgen van hoe bij iedere gemeente dit 

proces verloopt en wat er nodig is om het proces te versoepelen, ontstond het plan om 

dit onderzoek te starten. Derhalve heeft het samenwerkingsverband Holland Rijnland de 

afdeling PHEG-LUMC de opdracht gegeven om dit onderzoek uit te voeren, waarna via de 

hierboven vermelde huisarts-onderzoeker een arts-onderzoeker is geworven. 
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Achtergrond onderzoek (wetenschappelijk) 

Huidig onderzoek bouwt voort op de studie van d’Amour (2005). In deze studie wordt een 

samenwerkingsmodel genoemd waarin factoren worden beschreven die invloed (zouden 

kunnen) hebben op de samenwerking tussen zorgprofessionals van dezelfde organisatie 

of tussen zorgprofessionals van verschillende organisaties. D’Amour stelt dat 

vervolgonderzoek nodig is om dit model meer onderbouwing te geven, te implementeren 

en te testen. D’Amour (2005) heeft als aanbeveling dat meer onderzoek nodig is naar de 

transformatie van zorgsystemen, om patiëntgerichte zorg waar meerdere 

zorgprofessionals bij betrokken zijn te bevorderen. Huidig onderzoek draagt hieraan bij.10 

Verder blijkt uit internationaal onderzoek dat huisartsen problemen bij kinderen en 

jongeren van psychische of sociale aard vaak niet herkennen. Daarom wordt opgeroepen 

tot meer onderzoek naar de verbetering van persoonlijke netwerken van huisartsen met 

betrekking tot zorgverleners in de (geestelijke) gezondheidszorg. Huidig onderzoek 

beantwoordt aan deze oproep.11-15 

 

Vraagstelling 

De hoofdvraag ‘Hoe is de besluitvorming van huisartsen met betrekking tot de zorg 

rondom problemen van psychische of sociale aard bij kinderen en jongeren binnen 

gezinnen en hoe is hun samenwerking met zorgpartners als jeugdhulp c.q. specialistische 

zorg?’  is getracht te beantwoorden door middel van drie deelonderzoeken, welke onder 

‘Onderzoeksmethode’ worden toegelicht: 

● Één-op-één interviews met huisartsen (deelonderzoek 1) 

● Elektronisch vragenlijstonderzoek onder huisartsen (deelonderzoek 2) 

● Focusgroepen met huisartsen, JGT-medewerkers en jeugdartsen (deelonderzoek 3) 
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1. Onderzoeksmethode 

Om de onderzoeksvraag vanuit verschillende invalshoeken te benaderen is besloten om dit 

onderzoek op te delen in drie fasen, waarbij per fase een andere onderzoeksmethode is 

gebruikt (deelonderzoek 1 t/m 3). 

 

Fasen onderzoek 

Hieronder wordt per onderzoeksfase beschreven welke onderzoeksmethode is gebruikt en 

hoe de gegevens zijn geanalyseerd. Fase 1 betreft één-op-één interviews met huisartsen, 

fase 2 een vragenlijstonderzoek onder huisartsen en fase 3 focusgroepen met huisartsen, 

JGT-medewerkers en jeugdartsen. 

 

Fase 1 (interviews met 14 huisartsen in regio Holland Rijnland) 

In de periode van februari 2017 tot en met mei 2017 is de besluitvorming van huisartsen 

met betrekking tot hun zorgaanbod bij problemen van psychische of sociale aard bij 

kinderen en jongeren binnen gezinnen geëxploreerd door middel van één-op-één interviews 

met 14 huisartsen die werkzaam zijn in de 14 gemeenten van regio Holland Rijnland (te 

weten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, 

Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en 

Zoeterwoude). De interviews werden in de verschillende huisartsenpraktijken afgenomen 

door een arts-onderzoeker. Gedurende 30 à 45 minuten werd met de huisarts casuïstiek 

betreffende problemen van psychische en sociale aard bij kinderen en jongeren besproken, 

zoals deze op het huisartsenspreekuur gezien zouden kunnen worden. In iedere casus werd 

een ander thema besproken dat relevant is voor de jeugdzorg in de huisartsensetting; te 

weten ‘(vermoeden van) psychiatrie’, ‘multiproblematiek’ en ‘veiligheid’. Daarbij werd de 

gedachtegang en het beslissingsgedrag van de huisarts in kaart gebracht. Belangrijk is te 
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vermelden dat de casuïstiek gebruikt werd om het gesprek op gang te brengen en te 

achterhalen wat huisartsen gewend zijn bij dergelijke casuïstiek te doen. 

Één-op-één interviews en vignettes 

Één-op-één interviews met een zogenaamde semi-gestructureerde opzet zijn een 

mondelinge informatie-uitwisseling waarin een interviewer informatie aan het licht 

probeert te brengen door de geïnterviewde vragen te stellen. Hoewel deze vragen van 

tevoren zijn opgesteld, biedt deze onderzoeksvorm voldoende ruimte aan deelnemers om 

zelfbedachte thema’s te bespreken die voor hen belangrijk zijn.16 

Klinische casuïstiek (zogenaamde vignettes) kunnen worden gebruikt om meningen van 

zorgverleners ten opzichte van verschillende vormen van medische zorg in kaart te 

brengen. Ook  geven ze de relatie tussen bepaalde patiëntkarakteristieken en de klinische 

besluitvorming van zorgverleners weer.17 

 

Fase 2 (vragenlijsten onder alle huisartsen in regio Holland Rijnland) 

Om de resultaten van de interviews beter te kunnen interpreteren zijn vanaf begin mei 2017 

elektronische vragenlijsten (invulduur 10 à 20 minuten) verstuurd naar alle huisartsen die 

werkzaam zijn in regio Holland Rijnland. Voor het verzamelen van adressen is het Leids 

Eerstelijns Onderzoeksnetwerk (LEON) gebruikt.18 Onder de deelnemers werden twee VVV-

bonnen ter waarde van €25,- per stuk verloot. In totaal kregen de huisartsen driemaal een 

herinnering. In de vragenlijsten werden, net als in fase 1, de gedachtegang en het 

beslissingsgedrag van huisartsen in kaart gebracht met behulp van klinische casuïstiek; 

verder werden algemene gegevens van de huisartsen geïnventariseerd. 
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Fase 3 (focusgroepen met huisartsen, JGT-medewerkers en jeugdartsen) 

De samenwerking tussen huisartsen en zorgpartners (JGT-medewerkers en jeugdartsen) 

werd in fase 3 inzichtelijk gemaakt met behulp van focusgroepen. Naar aanleiding van de 

resultaten uit de interviews is ervoor gekozen om drie focusgroepen in gemeenten 

Nieuwkoop, Leiden en Katwijk te organiseren (zie ‘Resultaten’). Een focusgroep, inclusief 

maaltijd, duurde ongeveer 1,5 uur en werd aan het einde van de werkdag georganiseerd. Op 

basis van de wetenschappelijke literatuur werd naar drie huisartsen, drie JGT-medewerkers 

en één jeugdarts per focusgroep gestreefd.19,20 Tijdens de focusgroepen werden de 

deelnemers geïnstrueerd om casuïstiek (dezelfde ten opzichte van fase 1 en 2) te bespreken, 

maar nu werd met name aandacht besteed aan de wijze van samenwerking tussen de 

zorgpartners. 

Focusgroepen 

Focusgroepen zijn geschikt om onderwerpen in kaart te brengen die niet goed begrepen 

worden of die in de literatuur onduidelijk beschreven zijn. Een voordeel van focusgroepen 

ten opzichte van één-op-één interviews is dat de mondelinge informatie geïnterpreteerd 

kan worden in de context van een groep en dat verschillende ‘partijen’ met elkaar in 

discussie kunnen gaan.20 

 

Dataverwerking 

De één-op-één interviews en focusgroep-gesprekken zijn opgenomen en schriftelijk 

uitgewerkt. Voor de dataverwerking is Atlas.ti© gebruikt. Dit is een veelgebruikt 

analyseprogramma voor kwalitatieve data. Het programma stelt de onderzoeker in staat om 

uitspraken door onderzoeksdeelnemers te ‘labelen’ (coderen). Deze codes kunnen aan 

elkaar worden gekoppeld, zodat uiteindelijk overkoepelende thema’s kunnen worden 
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gedestilleerd uit de ruwe data. 

Voor de elektronische vragenlijsten zijn het verzamelprogramma Survey Monkey© en het 

analyseprogramma SPSS© gebruikt. Dit zijn programma’s waarmee kwantitatieve data goed 

kan worden verzameld en geanalyseerd. Survey Monkey stelt de onderzoeker in staat om 

elektronische vragenlijsten te maken, die vervolgens per e-mail kunnen worden 

doorgestuurd naar onderzoeksdeelnemers. SPSS biedt de mogelijkheid om gegevens te 

ordenen en om met behulp van statistische testen verbanden te leggen tussen afzonderlijke 

data. 

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek 

Kwantitatief onderzoek probeert feiten te achterhalen, waarbij de resultaten vaak worden 

uitgedrukt in cijfers.21 

Kwalitatief onderzoek is meer beschrijvend van aard en richt zich op interpretaties, 

ervaringen en betekenis. Kwalitatieve resultaten worden meestal weergegeven in 

woorden.21,22 

2.  Resultaten 

Hieronder zijn de belangrijkste resultaten van de deelonderzoeken beschreven. Gekozen is 

om de resultaten per thema of onderwerp weer te geven, om verbindingen tussen de 

resultaten van de deelonderzoeken zichtbaar te maken. Voor een helder overzicht zijn de 

resultaten van de vragenlijst in een kader weergegeven. 

 

Algemeen 

Van de geïnterviewde huisartsen was 7 vrouw en 7 man. Ter vergelijking: deze sexe-

verdeling werd tevens gevonden in de vragenlijst (zie tabel 1). Gemiddeld werkten 
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huisartsen 19 jaar als huisarts, waarvan 15 jaar in de praktijk waarin ze werkzaam waren ten 

tijde van het onderzoek. Dit kwam ook uit de resultaten van de vragenlijst naar voren. Tien 

van de 14 geïnterviewde huisartsen gaven aan samen te werken met een 

praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) , waarvan 7 huisartsen met een POH-GGZ die kinderen 

en jongeren ziet. Bijna al deze POH-GGZ werken zelfstandig en doen zowel diagnostiek als 

(een deel van) de behandeling. 

De mate waarin geïnterviewde huisartsen gezinnen met (mogelijke) problemen van 

psychische of sociale aard zagen varieerde van dagelijks tot 5 keer per jaar. De helft van de 

huisartsen die de vragenlijst hadden ingevuld gaf aan deze problemen 2-3 keer per week te 

zien. Frequent voorkomende problemen waren, aflopend in de mate waarin ze door de 

huisartsen in de interviews genoemd werden; (vermoedens van) ADHD, 

opvoedingsproblematiek, echtscheidingen of relatieproblemen binnen het gezin, problemen 

op school, autisme en verslavingen. Dit kwam ongeveer overeen met de resultaten van de 

vragenlijst, al werd aan dit rijtje ‘emotionele problemen’ als afzonderlijke categorie 

toegevoegd.  De minst frequent voorkomende problemen waren huiselijk geweld en 

kindermishandeling. De vragenlijst bevestigde dit rijtje, met aanvulling van de categorie 

‘opgroeiproblemen’. Onder opgroeiproblemen wordt hier een clustering van kind-

gerelateerde problemen bedoeld, waaronder ontwikkelingsstoornissen en emotionele 

problemen. Omdat emotionele problemen ook onderdeel kunnen zijn van andere 

overkoepelende problematiek, wordt deze categorie apart genoemd (figuur 1).  

Vermeldenswaardig is dat geïnterviewde huisartsen die in een gebied werkten waarin veel 

gezinnen met een hoge sociaaleconomische status woonden voornamelijk 

echtscheidingsproblematiek zagen. In een gebied waarin voornamelijk gezinnen woonden 

met een lage(re) sociaaleconomische status werden vooral leer- en schoolproblemen 

gezien.  

De meeste geïnterviewde huisartsen waren van mening dat hun rol in de jeugdzorg met 
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name ligt in het inschatten van de ernst van de problematiek, in het coördineren van de zorg 

rondom een kind of jongere en in het goed positioneren van een POH-GGZ in de 

huisartsenpraktijk. Deze rol werd ook in de focusgroepen meerdere malen benoemd. 

 

Quote (1) - huisarts: ‘Schoenmaker, blijf bij je leest - is mijn motto. Ik ben dokter, ik ben geen 

psycholoog, ik ben geen pedagoog. Ik heb (ken) mensen die dat wel zijn en desgewenst wil ik 

wel de regiefunctie als huisarts nemen.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onderzoeksrapport: De besluitvorming en samenwerking van huisartsen met betrekking tot 
psychosociale problemen van kinderen en jongeren binnen gezinnen (2017) 

12 

Tabel 1:  Algemene gegevens huisartsen - vragenlijst (totaal: 20)* 

Geslacht vrouw (%) 

 

Gemeente waarbinnen werkzaam, indien ingevuld 

(%) 

• Leiden 

• Katwijk 

• Nieuwkoop 

• Kaag & Braassem 

• Noordwijkerhout 

• Teylingen 

• Hillegom 

 

Hoe lang huisarts (jaar) 

 

Hoe lang werkzaam in huidige praktijk (jaar) 

 

POH-GGZ in praktijk (%) 

• Ja, huisarts bespreekt met POH-GGZ kinderen 

en/of jongeren 

• Nee, of huisarts werkt wel samen met een POH-

GGZ maar bespreekt hiermee geen kinderen en/of 

jongeren 

 

Hoe vaak kinderen en/of jongeren met problemen 

op spreekuur? (%) 

• 2-3 keer/week 

• 1 keer/week 

• 2-3 keer/maand 

• 1 keer/maand 

8 (40%) 

 

 

 

7 (35,0%) 

5 (25,0%) 

2 (10,0%) 

2 (10,0%) 

1 (5,0%) 

1 (5,0%) 

1 (5,0%) 

 

17,9 jaar 

 

14,0 jaar 

 

 

14 (70%) 

 

6 (30%) 

 

 

 

 

 

10 (50%) 

3 (15,0%) 

3 (15,0%) 

4 (20,0%) 

*Enkele resultaten zijn weergegeven als: aantal huisartsen (%) 
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Figuur 1: Frequentie problemen op huisartsenspreekuur - vragenlijst  (totaal: 20) 

 

 

Kennis met betrekking tot de (regionale) jeugdzorg 

Tijdens de interviews  en de focusgroepen werd de kennis van huisartsen over verschillende 

aspecten met betrekking tot de (regionale) jeugdzorg op impliciete wijze in kaart gebracht. 

In de vragenlijst werden deze kennisaspecten expliciet uitgevraagd. De vragenlijst liet zien 

dat huisartsen over het algemeen in wisselende mate kennis hebben over recentelijke 

ontwikkelingen binnen de jeugdzorg (zoals het JGT),  initiatieven ter verbetering van de 

samenwerking tussen huisartsen en zorgpartners binnen de jeugdzorg, 

doorverwijsmogelijkheden en wettelijke regelingen. Huisartsen schatten over het algemeen 

hun kennis over geldstromen binnen de jeugdzorg laag in (zie tabel 2). Opvallend was dat uit 

de interviews en de focusgroepen bleek dat huisartsen die regelmatig kinderen en jongeren 
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op het spreekuur zagen, zelf vonden dat zij (veel) kennis hadden over ontwikkelingen binnen 

de jeugdzorg. Zo wisten deze huisartsen dat het JGT is ontstaan uit overheidswege en dat 

het JGT bestaat uit verschillende disciplines. Ook wisten zij dat het JGT (mede) dient als 

toegangspoort voor verdere verwijzing binnen de jeugdzorg, omdat zij de indicatiestelling 

kunnen doen en eventueel zelf begeleiding kunnen bieden. Opgemerkt dient te worden dat 

de huisartsen die in de interviews vertelden weinig te weten over het JGT, over het 

algemeen huisartsen waren die lang in het vak zaten (langer dan 25 jaar). 

 

 Tijdens de interviews en de focusgroepen zijn opmerkingen met betrekking tot 

kennis over de (regionale) jeugdzorg genoteerd. Figuur 2 toont hiervan per 

gemeente(cluster) enkele voorbeelden. De voorbeelden zijn voornamelijk gericht op hoe de 

samenwerking in de verschillende gemeenten in gang wordt gezet. Zo werden in de 

interviews met huisartsen in gemeenten Voorschoten, Hillegom en Kaag & Braassem het 

voorbeeld van regelmatige bijeenkomsten tussen huisartsen en het plaatselijke JGT  

genoemd, werd tijdens het interview in Alphen aan den Rijn gesproken over een rechtszaak 

met betrekking tot een aanbesteding en werd in een interview in Voorhout de aandacht 

gevestigd op een initiatief ter verbetering van de ADHD-diagnostiek. De samenwerking 

tussen huisartsen en andere zorgpartners in de jeugdzorg binnen de gemeenten 

Nieuwkoop, Leiden en Katwijk zijn in de focusgroepen uitgebreid aan de orde gekomen (zie 

‘Samenwerken met andere zorgpartners’). 

 

Quote (2) - huisarts: ‘Ik weet dat ze (JGT) erg onderbemand zijn, dat er veel wisselingen zijn 

en dat er veel te doen is in het kernteam. Er is veel onrust geweest vanwege een 

vraagstelling met betrekking tot een aanbesteding.’ 
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Figuur 2: Voorbeelden van opmerkingen door huisartsen met betrekking tot hun kennis 
over de (regionale) jeugdzorg - interviews en focusgroepen* 

*Deze voorbeelden zijn geen letterlijke citaten 
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Tabel 2:  Kennis van huisartsen over de (regionale) jeugdzorg - vragenlijst (totaal: 20)* 

Stelling: ‘Ik heb voldoende kennis over… 
 
    -  ...recentelijke ontwikkelingen binnen de 
jeugdzorg’  
     •  Volledig/enigszins mee eens 
     •  Eens/noch oneens 
     •  Volledig/enigszins mee oneens 
 
    -  ...initiatieven ter verbetering van de 
samenwerking tussen huisartsen & zorgpartners 
binnen de jeugdzorg’  
     •  Volledig/enigszins mee eens 
     •  Eens/noch oneens 
     •  Volledig/enigszins mee oneens 
 
    -  ...doorverwijzingsmogelijkheden binnen de 
jeugdzorg’  
     •  Volledig/enigszins mee eens 
     •  Eens/noch oneens 
     •  Volledig/enigszins mee oneens 
 
    -  ...wettelijke regelingen’  
     •  Volledig/enigszins mee eens 
     •  Eens/noch oneens 
     •  Volledig/enigszins mee oneens 
 
    -  ...geldstromen binnen de jeugdzorg’ 
     •  Volledig/enigszins mee eens 
     •  Eens/noch oneens 
     •  Volledig/enigszins mee oneens 

 
 
 
 
8 (40,0%) 
6 (30,0%) 
6 (30,0%) 
 
 
 
 
7 (35,0%) 
4 (20,0%) 
9 (45,0%) 
 
 
 
10 (50,0%) 
6 (30,0%) 
4 (20,0%) 
 
 
8 (40,0%) 
3 (15,0%) 
9 (45,0%) 
 
 
4 (20,0%) 
3 (15,0%) 
13 (65,0%) 

*Resultaten zijn weergegeven als: aantal huisartsen (%) 

Casus 1 (thema: (vermoeden van) psychiatrie) 

Casus 1 betrof een jongen van 6 jaar met concentratieproblemen en frustraties, waarbij 

andere kinderen werden gestoord in zijn gedrag. De jongen was bekend bij de 

kinderneuroloog wegens ‘toevallen.’ In de casus kwamen ouders bij de huisarts om te 
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vragen wat er aan de hand zou kunnen zijn met hun zoon (‘is er sprake van ADHD?’) en om 

te weten te komen hoe zij met het gedrag van hun zoontje om zouden moeten gaan. De 

vraagstelling: ‘Is hier sprake van psychiatrie?’ maakte het mogelijk om de gedachtegang van 

de huisarts bij een dergelijke vraagstelling uit te diepen. Voor zowel het onderdeel 

‘probleemvorming’ als ‘beleidsplan’ bleken de resultaten van de vragenlijst de resultaten 

van de interviews te ondersteunen (zie tabel 3 en 4). 

 

Probleemvorming 

Uit de interviews bleek dat de meeste huisartsen vermoedden dat er sprake was van 

gedragsproblemen bij de jongen, terwijl een enkele huisarts van mening was dat er geen 

probleem was (‘het gedrag hoort bij de ontwikkeling.’). De belangrijkste vraag die de 

huisartsen zich hier stelden was of hier sprake was van lichamelijke (‘epilepsie?’) of 

psychiatrische (‘ADHD of autisme?’) problematiek. Ook de omgeving van het kind 

(‘gebrekkige opvoeding door ouders?’, ‘ontoereikende ondersteuning vanuit school?’) werd 

in de beantwoording van deze vraag meegenomen. Slechte schoolprestaties, de 

mogelijkheid van het bestaan van een lichamelijke ziekte en de aanwezigheid van het 

gedrag thuis en op school  waren factoren die volgens de huisartsen de ernst van de situatie 

het sterkst bepaalden.  

Om in te schatten welke actie(s) konden worden ondernomen om de situatie op te lossen, 

wilden veel huisartsen de verschillende domeinen van het probleem zelf in kaart brengen. 

Zo vroegen huisartsen aan ouders naar de gezinssamenstelling, sportactiviteiten van het 

kind, soortgelijk gedrag bij familieleden en de (sociale) ontwikkeling tot nu toe. Verder 

wilden zij weten welke hulpverleners (‘kinderneuroloog, JGT en/of school(adviesdienst)?’) 

reeds betrokken waren en wat zij reeds hadden gedaan (‘gedragsvragenlijsten ingezet?’) om 

de situatie op te lossen, zodat huisartsen daar hun plan op konden afstemmen.  Indien na 

een korte screening zou blijken dat het ging om eenvoudige problematiek, werd door 
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sommige huisartsen de POH-GGZ ingeschakeld om domeinen in kaart te brengen die nog 

niet tijdens de screening waren geëxploreerd. Bij complexe problematiek werd de POH-GGZ 

vaak overgeslagen in het behandelplan. 

Voor de informatie-inwinning werd door huisartsen gebruik gemaakt van eigen voorkennis 

over het gezin en schriftelijke correspondentie van collega-hulpverleners (zoals de 

jeugdarts). Huisartsen vonden het van belang om helder voor ogen te krijgen of ouders hun 

hulpvraag deelden met school en of ouders op één lijn zaten wat betreft de oplossing voor 

de situatie.  

Voor veel huisartsen was informatie vanuit het kind tevens onontbeerlijk voor hun 

besluitvorming. Zo wilden zij weten wat het kind zelf van de situatie zou vinden en vertelden 

sommige huisartsen gebruik te maken van (bewuste dan wel onbewuste) 

gedragsobservaties in de spreekkamer. In een enkel geval, bijvoorbeeld wanneer het ging 

om een ernstige situatie, werd door de huisarts overleg gepleegd met school. In de meeste 

gevallen werd hiervan afgezien vanwege privacy-redenen. Deze bevinding wordt ook 

teruggezien in de vragenlijst, waarbij de deelnemende huisartsen het wisselend (on)eens 

waren met de stelling: ‘Ik overleg pas met school als de problematiek zeer ernstig is’ (zie 

tabel 5). 

 

Quote (3)- huisarts: ‘Als ik school bel, dan zeggen ze niks omdat het een ‘privacyding’ is, 

misschien hebben ze daar nog gelijk in ook. Als school mij belt dan zeg ik sowieso niets 

omdat het vertrouwelijke informatie is. Het moet wel heel extreem zijn als wij contact 

hebben met school.’ 
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Beleidsplan 

Vrijwel alle geïnterviewde huisartsen noemden hetzelfde stappenplan bij deze casus. Als 

eerste stap werd screenende diagnostiek door henzelf of door de POH-GGZ (bij eenvoudige 

diagnostiek) genoemd. Als tweede stap overwogen veel huisartsen het advies aan ouders te 

geven zichzelf aan te melden bij het JGT voor opvoedbegeleiding. Door sommige huisartsen 

werd in plaats van het JGT voor een doorverwijzing naar een orthopedagoog of 

kinderpsycholoog (bijvoorbeeld voor ondersteuning van ouders bij de vorming van hun 

hulpvraag) gekozen. Vervelende ervaringen met het JGT (bijvoorbeeld onvoldoende 

terugkoppeling, zie kopje ‘Samenwerken met andere zorgpartners’) of een jarenlange 

samenwerking met een vaste eerstelijnspsycholoog, waardoor de huisarts een vast 

doorverwijs-pad had, werden hiervoor als redenen genoemd. Als derde stap werd een 

doorverwijzing naar de kinder- en jeugdpsychiatrie genoemd bij een sterke verdenking op 

ADHD en/of autisme (voor diagnostiek; bijvoorbeeld Curium, Centrum voor Autisme of 

Virenze) of wanneer er sprake zou zijn van een ernstige situatie. 

Sommige huisartsen voegden een vierde stap toe. Zij wensten na een doorverwijzing 

voortgangsgesprekken met ouders en/of kind te voeren. Deze gesprekken werden veelal 

gebruikt om ouders bewust te maken dat ook zij zelf verantwoordelijk waren voor het laten 

slagen van het behandelplan. 

 

Quote (4) - huisarts: ‘Dan zeg je van: ‘Goh, ik vind dat u niet goed bezig bent. Ik vind het een 

soort kindermishandeling als u uw kind hier niet heen laat gaan, want het gaat niet goed 

met ‘r. Dan gaan ouders wel ‘s overstag.’ 
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Casus 2 (thema: multiproblematiek) 

Casus 2 ging over een beneden gemiddeld intelligent meisje van 14 jaar. Op school werd zij 

gepest. Thuis was zij regelmatig driftig en vertoonde zij zeer gestructureerd gedrag. Omdat 

moeder in de Ziektewet zat en vader fulltime werkte, moest het meisje zowel het 

huishouden als de opvoeding van haar zusje op zich nemen. School zou volgens moeder 

moeilijk doen over het vele schoolverzuim van haar dochter.  

Deze casus maakte het goed mogelijk om te exploreren hoe huisartsen om zouden gaan met 

meerdere problemen in één situatie. De resultaten van de vragenlijst ondersteunen de 

resultaten van de interviews, al liet de vragenlijst wel zien dat de ontwikkeling van een kind 

(JGZ-gegevens) ook van belang is voor de besluitvorming van huisartsen bij 

multiproblematiek (zie tabel 3 en 4). 

 

Probleemvorming 

Alle geïnterviewde huisartsen merkten op dat het hier zou gaan om meerdere problemen 

tegelijk en een zogenaamd systeemprobleem: problemen bij het kind zelf (‘lage 

intelligentie’, ‘autisme’), bij ouders (‘financiële zorgen’, ‘beperkte opvoedcapaciteiten’) en 

problemen op school (‘gepest worden’). De ernst van dit systeemprobleem hing volgens de 

meeste huisartsen samen met wat er eerder aan hulpverlening was geboden, de mate van 

lijden door familieleden (‘broertjes en/of zusjes’) en de verwachting dat het probleem 

zonder tussentijds ingrijpen zou verergeren. Om de verschillende domeinen van het systeem 

in kaart te brengen, werd door de huisarts gevraagd naar autisme-gedrag in de familie en de 

psychiatrische voorgeschiedenis van het kind. 

De meeste huisartsen gaven aan dat het uitdiepen van de hulpvraag bij een 

multiproblematiek-casus belangrijk is, omdat het vaak voorkomt dat een dergelijke casus 

zich zonder duidelijke hulpvraag presenteert op het spreekuur. In veel gevallen wordt alleen 

door school aan de bel getrokken.   
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Omdat bij een systeemprobleem meerdere personen betrokken zijn, vertelden veel 

huisartsen dat zij het belangrijk vinden dat iedere betrokkene gehoord wordt. Soms 

betekende dit dat huisartsen met iedere betrokkene afzonderlijk om de tafel wilden zitten. 

Aan het kind werd bijvoorbeeld gevraagd hoe het op school ging en of het kind problemen 

ervaarde. Van ouders wilden huisartsen onder andere weten hoe zij met het gedrag van het 

kind omgingen en of er relatieproblemen waren tussen vader en moeder. Indien er broertjes 

en/of zusjes onderdeel waren van het systeemprobleem, probeerden huisartsen te 

achterhalen hoe zij tegen het gedrag van hun broer of zus aankeken.  

Ook bij het thema multiproblematiek kozen enkele huisartsen ervoor om de POH-GGZ in te 

schakelen voor probleeminventarisatie. Wel zagen veel huisartsen hier vanaf vanwege de 

complexiteit die systeemproblematiek met zich mee kan brengen. Uit de interviews bleek 

dat indien een huisarts aangaf samen met een POH-GGZ te werken die kinderen en jongeren 

ziet, geregeld de samenwerking met zorgpartners binnen de jeugdzorg aan de POH-GGZ 

werd toevertrouwd. 

 

Quote (5) - huisarts: ‘Bij jongeren met psychosociale problematiek verwijs ik naar haar (POH-

GGZ), en zij onderhoudt de contacten met de JGT’s.’ 

 

Beleidsplan 

Voor de meeste geïnterviewde huisartsen die met enige regelmaat kinderen en jongeren op 

hun spreekuur zien was het JGT één van de eerst genoemde instanties om bij 

multiproblematiek over het te volgen beleid te overleggen. Huisartsen vonden het JGT met 

name geschikt voor het oplossen van systeemproblematiek, omdat het JGT goed de 

problematiek kan structureren (‘er werken meerdere disciplines in één team’) en omdat het 

JGT begeleiding kan bieden aan meerdere personen in het systeem (‘zoals 

opvoedbegeleiding voor het kind of hulp bij financiële problemen voor ouders’). Een andere 
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genoemde optie was de vrijgevestigde kinderpsycholoog, welke vooral bij huisartsen die 

niet of niet vaak naar het JGT doorverwezen de voorkeur had. Hoewel de vrijgevestigde 

kinderpsycholoog, net als het JGT, probleeminventarisatie en begeleiding kan bieden, 

erkenden veel huisartsen dat deze voornamelijk gericht zijn op het kind als individu - waarbij 

het systeem soms (te) weinig wordt meegenomen. Afhankelijk van de hulpvraag werd de 

mogelijkheid van een doorverwijzing naar Centrum Kristal (‘voor psychiatrische diagnostiek, 

zoals bij verdenking autisme in combinatie met een lage intelligentie’), de mogelijkheid van 

begeleid wonen en werken (‘voor begeleiding van het kind’) en de mogelijkheid van het 

inschakelen van maatschappelijk werk (‘om het gezin in kaart te brengen en waar nodig bij 

te sturen’) overwogen.  

De geïnterviewde huisartsen die het belangrijk vonden om, ook na doorverwijzing, controle 

te behouden over het beleidsplan, stelden voor het gezin te ondersteunen in de vorm van 

regelmatige follow-upgesprekken. In deze follow-upgesprekken werd besproken of ouders 

en/of kind behoefte hadden aan aanvullende hulp (‘zoals een doorverwijzing naar een 

(psychosomatische) fysiotherapeut  en het regelen van hulp in huis (SPV-er)’).  

De meeste huisartsen benadrukten dat ouders te allen tijde zelf verantwoordelijk zijn om 

één lijn te trekken wat betreft hun opvoeding. Ook moeten zij bij multiproblematiek 

afspraken maken teneinde de veiligheid van hun kind(eren) te waarborgen. Namen ouders 

bij herhaling niet hun verantwoordelijkheid, dan deden huisartsen een melding bij Veilig 

Thuis. 

 

Quote (6) - huisarts: ‘Dan (als ouder zeggen: ‘Wat ons betreft is er geen probleem’) zou ik 

een melding doen bij Veilig Thuis. Als ik me serieus zorgen maak, dan doe ik dat en dan doe 

ik dat ook niet anoniem.’ 
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Casus 3 (thema: veiligheid) 

De derde casus betrof een meisje van 15 jaar met overmatig drinkgedrag en slechte 

schoolprestaties. Haar ouders waren sinds 7 jaar gescheiden. Met name vader reageerde 

regelmatig boos op het opstandige gedrag van het meisje. Ze vertelde zich somber te voelen 

en weinig motivatie te hebben. Beide ouders kwamen naar het spreekuur van de huisarts 

omdat school van mening was dat ouders het meisje te los zouden laten en te weinig 

ondersteuning zouden bieden. Deze casus maakte het mogelijk om in kaart te brengen wat 

de huisarts gewend is om te doen bij een situatie waarin (mogelijk) de veiligheid van een 

kind of jongere in het geding komt. Veel van de bevindingen uit de interviews kwamen terug 

in de vragenlijst, al werd in de vragenlijst vaker voor een doorverwijzing naar het JGT 

gekozen dan tijdens de interviews het geval was (zie tabel 3 en 4). 

 

Probleemvorming 

Uit de interviews bleek dat de huisartsen ook deze casus omschreven als een (relationeel) 

systeemprobleem; waar onder andere een vastgelopen puberteit, een echtscheiding, 

onvoldoende begrenzing door ouders en een eventuele psychische diagnose (‘depressie’, 

‘ADHD’) aan ten grondslag lagen. De meeste huisartsen schatten in dat de veiligheid van het 

kind zonder tussentijds ingrijpen onder druk zou kunnen komen te staan door het overmatig 

alcoholgebruik. In hoeverre de veiligheid reeds onder druk stond werd bepaald door de 

mate waarin de ontwikkeling van het kind was belemmerd en of ouders het 

systeemprobleem erkenden.  

Voor het maken van een beleidsplan om de veiligheid van het kind te waarborgen wilden 

huisartsen weten wat andere zorgverleners (‘JGT’ en ‘schoolbegeleidingsdienst’) eerder 

hadden gedaan. Verder wilden zij uitzoeken of er sprake was van ander ontremd gedrag 

(‘zoals drugsgebruik’), omdat dit mee moest worden genomen in het plan. Vergelijkbaar met 

casus 1 en 2, was de hulpvraag vanuit school en ouders leidend voor welk behandelpad 
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werd ingeslagen, alleen woog de mening van het 15-jarige kind hier zwaarder dan die van de 

kinderen in casus 1 en 2 (respectievelijk 6 en 14 jaar oud). Dit was de reden voor veel 

huisartsen om afzonderlijk met het kind en (bij voorkeur beide) ouders te praten. Zo 

vroegen de geïnterviewde huisartsen aan het kind wat de redenen waren voor het 

ontremde gedrag, of er sprake was van emotionele klachten en welke oplossingen het kind 

zelf zou zien voor de situatie. Ouders gaven het plan van de huisarts verder vorm door te 

vertellen hoe zij met het gedrag van het kind omgingen en welke ideeën zij zelf hadden over 

hun rol in het systeemprobleem. 

Veel huisartsen vonden het prettig om bij depressieve klachten eerst eigenhandig uit te 

sluiten of er sprake was van een zelfmoordwens. Was hier geen sprake van, dan werd de 

POH-GGZ aangewezen om een (deel van) het systeemprobleem te exploreren - eventueel in 

overleg met het JGT. Was dit wel het geval, dan werd meteen doorverwezen naar de 

specialistische GGZ. In het geval dat de ondersteuning vanuit ouders voor het plan als zeer 

onvoldoende werd beoordeeld, werd (overeenkomstig met casus 2) een melding bij Veilig 

Thuis overwogen. 

 

Quote (7) - huisarts: ‘Ik denk ook: is ze echt depressief? Als dat zo is dan gaan we geen 

contact zoeken met het kernteam, dan gaan we echt GGZ inschakelen.’ 

  

Beleidsplan  

Wanneer bleek dat het veiligheidsaspect van het kind minder op de voorgrond stond, 

verschilde het te volgen plan per geïnterviewde huisarts. De ene huisarts wilde zoveel 

mogelijk het probleem zelf oplossen, een andere huisarts koos ervoor om het kind door te 

verwijzen - met behoud van het overzicht. In het eerste geval nam de huisarts een 

mentorrol op zich, in het tweede geval werd deze rol overgenomen door een 

kinderpsycholoog of door het JGT. Indien de verdenking op een psychiatrische diagnose 
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(‘zoals een verslaving’) tijdens de begeleidingsgesprekken sterker werd, werd alsnog voor 

een doorverwijzing naar de specialistische GGZ gekozen.  

Enkele huisartsen vulden hulp voor het kind aan met  hulp voor de ouders, bijvoorbeeld in 

de vorm van een opvoedtherapeut of een gesprek met de schooldecaan of - 

verpleegkundige. Bij vragen met betrekking tot opvoeden werd aan het opvoed- en 

adviesspreekuur van de JGZ gedacht. 

Regelmatig werd door de huisartsen, zeker in het geval van een scheiding en in het geval 

van een ouder kind, de eigen verantwoordelijkheid van ouders als opvoeder en die van het 

kind voor de eigen daden benadrukt. Met name de huisartsen die de mentorrol op zich 

namen, gaven aan een beleidsplan op te willen stellen waarin zoveel mogelijk 

systeembetrokkenen zich konden vinden, tenzij dit ten koste zou gaan van het welzijn van 

het kind. 

 

Quote (8) - huisarts: ‘Ik zou wel weer benadrukken dat, ondanks de scheiding, het in de 

goede zorg van Melany is dat ze daar in ieder geval samen uit komen - en in dat opzicht ook 

samen voor Melany hulp gaan zoeken.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onderzoeksrapport: De besluitvorming en samenwerking van huisartsen met betrekking tot 
psychosociale problemen van kinderen en jongeren binnen gezinnen (2017) 

26 

Tabel 3: informatie die (zeer) waarschijnlijk wel wordt opgevraagd, per thema - vragenlijst 
(totaal: 15)* 

                                                  Thema: (vermoeden)           Thema: multi-                     Thema: veiligheid 
                                                  van) psychiatrie                     problematiek           

Ervaringen kind/jongere 

 

Ervaringen ouders 

 

Ervaringen school 

 

Ervaringen andere 

professionals 

 

Ervaringen JGZ 

15 (100%) 

 

15 (100%) 

 

8 (53,3%) 

 

7 (46,7%) 

 

 

6 (40%) 

15 (100%) 

 

15 (100%) 

 

12 (80%) 

 

5 (33,3%) 

 

 

8 (53,3%) 

15 (100%) 

 

14 (93,3%) 

 

8 (53,3%) 

 

4 (26,7%) 

 

 

9 (60%) 

*Resultaten zijn weergegeven als: aantal huisartsen (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onderzoeksrapport: De besluitvorming en samenwerking van huisartsen met betrekking tot 
psychosociale problemen van kinderen en jongeren binnen gezinnen (2017) 

27 

Tabel 4: Meest genoemde acties met betrekking tot beleid, per thema - vragenlijst (totaal: 15)*,✝,∤  

Doorverwijzen naar JGT 

•  Wordt (zeer) waarschijnlijk 

     als actie ondernomen 

•  In beleid opgenomen 

•  Als eerste optie genoemd 

 

Doorsturen naar POH-GGZ 

•  Wordt (zeer) waarschijnlijk 

     als actie ondernomen 

• In beleid opgenomen 

•  Als eerste optie genoemd 

 

Revisie- of vervolggesprek 

inplannen 

•  Wordt (zeer) waarschijnlijk 

     als actie ondernomen 

•  In beleid opgenomen 

•  Als eerste optie genoemd 

 

Doorsturen naar 

(kinder)psychiater 

•  Wordt (zeer) waarschijnlijk 

     als actie ondernomen 

•  In beleid opgenomen 

•  Als eerste optie genoemd 

 

Overleggen met ouders 

•  Wordt (zeer) waarschijnlijk 

     als actie ondernomen 

•  In beleid opgenomen 

•  Als eerste optie genoemd 

 

 

 

 

8 (53,5%) 

 

9 keer 

1 keer 

 

 

8 (53,3%) 

 

7 keer 

5 keer 

 

 

 

10 (66,7%) 

 

6 keer 

1 keer 

 

 

 

4 (26,7%) 

 

6 keer 

0 keer 

 

 

14 (93,3%) 

 

5 keer 

4 keer 

 

 

 

 

11 (73,3%) 

 

10 keer 

3 keer 

 

 

7 (46,7%) 

 

5 keer 

2 keer 

 

 

 

13 (86,7%) 

 

4 keer 

1 keer 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

15 (100%) 

 

6 keer 

3 keer 

 

 

 

14 (93,3%) 

 

12 keer 

3 keer 

 

 

8 (53,3%) 

 

7 keer 

1 keer 

 

 

 

14 (93,3%) 

 

6 keer 

2 keer 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

15 (100%) 

 

5 keer 

2 keer 
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Advies om hulp te zoeken aan 

ouders 

•  Wordt (zeer) waarschijnlijk 

     als actie ondernomen 

•  In beleid opgenomen 

•  Als eerste optie genoemd 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

12 (80,0%) 

 

5 keer 

2 keer 

 

 

13 (86,7%) 

 

5 keer 

2 keer 

* Resultaten zijn weergegeven als: aantal huisartsen (%)  

✝ Optie behoort niet tot de vijf meest gekozen opties bij dit thema, aangeduid met ‘-’   

∤ Eerste keuze, tweede keuze, derde keuze; (4e en 5e keuze zijn niet gemarkeerd) 

 

Samenwerken met andere zorgpartners 

In de focusgroepen zijn casus 1 t/m 3 gebruikt om te achterhalen hoe huisartsen aankeken 

tegen de samenwerking met hun zorgpartners in de (regionale) jeugdzorg. De interviews 

gaven aanleiding voor de hypothese dat hoe kleiner de gemeente (dat wil zeggen: hoe 

minder huisartsen en zorgpartners in de jeugdzorg), hoe verder het transformatieproces 

was gevorderd. Om deze reden is gekozen is om de focusgroepen te organiseren in 

gemeente Nieuwkoop (‘kleine’ gemeente), Katwijk (‘middelgrote’ gemeente) en Leiden 

(‘grote’ gemeente).  

Naast huisartsen werden voor de focusgroepen ook JGT-medewerkers (JGT’ers) en 

jeugdartsen uitgenodigd, hetgeen het mogelijk maakte om een zo compleet mogelijk beeld 

te krijgen van de vorderingen van de transformatie in de onderzochte gemeenten. In figuur 

3 zijn bevindingen (uitlatingen) tijdens de focusgroepen beschreven, uitgesplitst naar 

‘Algemeen’, ‘Initiatieven’, ‘JGT’ en ‘JGZ’. De eerste twee categorieën betreft een combinatie 

van uitlatingen door huisartsen, medewerkers JGT en jeugdartsen. De laatste twee 

categorieën betreft louter uitlatingen van respectievelijk medewerkers JGT en jeugdartsen. 

De uitlatingen zijn apart voor gemeente Nieuwkoop, Leiden en Katwijk beschreven. Waar 
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nodig, is in de figuur bij uitlatingen die in meerdere focusgroepen zijn geconstateerd overlap 

tussen de gemeenten aangegeven. 

 

Eigen ervaringen  

JGT: De meeste huisartsen waren positief over het JGT. Zo kwam in alle focusgroepen naar 

voren dat huisartsen van mening waren dat het plaatselijke JGT vaak succesvol complexe 

systeemproblematiek kan oplossen. Deze bevinding werd ondersteund door de vragenlijst 

(zie tabel 5). Ook zou het JGT een meerwaarde hebben bij jongere kinderen en bij kleinere 

problematiek. De betrokken houding en relatief korte wachtlijsten van het JGT maakten dat 

veel huisartsen het regionale JGT als een waardevolle zorgpartner zien. Toch is een grote 

groep huisartsen van mening dat er nog veel moet gebeuren om de samenwerking te 

verbeteren. Zo bleek uit zowel de interviews als de focusgroepen dat de terugkoppeling 

vanuit het JGT bij aanmelding van het kind beter kan. Regelmatig vindt er geen 

terugkoppeling plaats vanuit het JGT richting de huisarts (‘het is een soort black box’) en in 

een heel enkel geval vindt de terugkoppeling ‘onveilig’ plaats (‘informatie-uitwisseling via 

een onbeveiligd mailingssysteem’). Als verklaringen voor de gebrekkige terugkoppeling 

werden door zowel huisartsen als JGT’ers een hoge werkdruk bij het JGT en een 

belemmerende privacywetgeving gegeven. Ook zou de huisarts volgens sommige JGT’ers 

niet altijd behoefte hebben aan terugkoppeling (‘omdat dit niet noodzakelijk of te 

tijdrovend zou zijn’). De huidige wijze van informatie-uitwisseling tussen JGT en huisarts zou 

volgens sommige huisartsen weerslag hebben op hun zorg voor de patiënt. Patiënten 

zouden volgens deze huisartsen verwachten dat de huisarts op de hoogte is van alle 

ontwikkelingen na doorverwijzing naar het JGT, maar zonder (volledige) terugkoppeling 

vanuit het JGT kan deze verwachting niet worden waargemaakt.  

Naast het communicatieaspect hadden sommige huisartsen het gevoel dat ze niet goed 

wisten wat het JGT precies kan bieden. Uit sommige interviews bleek dat zij meer informatie 
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hadden willen hebben over het JGT vanuit de gemeente of vanuit het JGT zelf. De aan de 

focusgroepen deelnemende huisartsen die van mening waren wel goed te zijn geïnformeerd 

hadden vragen bij de kwaliteitstoetsing van het JGT: ‘heeft het JGT genoeg expertise en 

academische kennis in huis?’, ‘schalen JGT’s een probleem vaker dan nodig is lager in omdat 

dit vanuit de politiek wordt gestimuleerd?’ en ‘kan het JGT wel snel genoeg handelen in 

acute probleemsituaties?’ Ook vroegen zij zich af of huisartsen en JGT-medewerkers 

verschillen in hun manier van denken (respectievelijk eerstelijns en nuldelijns denken) en 

werktijden (‘elkaar telefonisch mislopen’).  

 

Quote (9) - huisarts: ‘De zorg voor het kind wisselt per gemeente en is niet altijd 

gegarandeerd. Dit is echt dubieus.’ 

 

Specialistische GGZ: De meeste huisartsen waren relatief tevreden over de specialistische 

GGZ. Zo vonden zij dat ze veelal laagdrempelig en vriendelijk bejegend werden en dat de 

(schriftelijke) terugkoppeling over het algemeen volledig was. Ook was de specialistische 

GGZ voor vele aan de focusgroepen deelnemende huisartsen een zekere zorgpartner 

wanneer het ging om diagnostiek (‘denk aan ADHD’) en acute zorg. Een belangrijk punt 

waarin de specialistische GGZ volgens huisartsen verschilde van het JGT was de wijze van 

doorverwijzen, welke bij de specialistische GGZ meer gestructureerd zou verlopen dan bij 

het JGT. Zo wisten huisartsen dat een patiënt een schriftelijke doorverwijzing van een arts 

nodig heeft om bij de specialistische GGZ in behandeling te komen (één route), terwijl het 

JGT onder andere via een arts, via school of op eigen initiatief is te bereiken (meerdere 

routes). 

Belangrijk is te vermelden dat niet elke huisarts tevreden was over hoe de kwaliteit van de 

specialistische GGZ zich heeft ontwikkeld sinds de transitie (‘bezuinigingen’). Dit is tevens 

terug te zien in de resultaten van de vragenlijst (zie tabel 5). Lange wachttijden, 
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onnauwkeurige diagnostiek, (te) veel medicatie en (te) weinig handvatten voor het gedrag 

van het kind bij ontslag werden als knelpunten genoemd in de samenwerking met de 

specialistische GGZ. 

 

Quote (10) - huisarts: ‘De wachttijden bij het GGZ zijn heel lang door het wegbezuinigen, dus 

dat (doorsturen bij verdenking depressie)  is lastig.’ 

 

Vrijgevestigde hulpverleners: Zoals hierboven beschreven, werd vaak voor vrijgevestigde 

hulpverleners gekozen door huisartsen die minder bekend waren met het JGT of die 

vertelden minder prettige ervaringen te hebben met het JGT. Hoewel deze motieven vaak 

werden genoemd, waren de belangrijkste redenen persoonlijke bekendheid met de 

hulpverleners en bekendheid met hun expertise. Overige redenen om voor een 

vrijgevestigde hulpverlener te kiezen waren een eenvoudige manier van doorverwijzen, 

goede individuele zorg, alsmede snelle diagnostiek en behandeling. Opmerkelijk is dat uit de 

interviews naar voren kwam dat sommige huisartsen bij een bekende vrijgevestigde 

hulpverleners zeker meenden te zijn van adequate schriftelijke terugkoppeling. Het 

plaatselijke JGT zou in bovengenoemde zaken tekortschieten omdat er geen continuïteit zou 

zijn wat betreft hun samenstelling. 

 

Quote (11) - huisarts: ‘Want als ze (ouders) zeggen: ‘Heb jij voor mij iemand die dit 

(probleem) goed op kan pakken?’ Dan verwijs ik ze vrijgevestigd. Daar heb ik een aantal 

mensen voor in <…> en <…> die ik ken en waarvan ik weet wat hun kwaliteiten zijn. De ene is 

goed met pubers, terwijl de andere juist met kleuters geweldig is.’ 
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JGZ: In de interviews en tijdens de focusgroepen is de mening van huisartsen over 

jeugdartsen in mindere mate aan bod gekomen. In de vragenlijst werd wel vaak het JGZ 

genoemd wanneer het ging om informatie die relevant zou kunnen zijn voor de 

besluitvorming over de casuïstiek. Huisartsen vertelden voornamelijk aan de jeugdarts te 

denken bij vermoedens van ontwikkelingsproblematiek. In de focusgroepen bleek dat 

huisartsen en jeugdartsen vaak dezelfde communicatie-obstakels ervaarden in hun 

samenwerking met het JGT. 

 

Quote (12) - jeugdarts: ‘Ik heb heel kort in hetzelfde gebouw gezeten met het JGT, praktisch 

werkt dat goed voor de samenwerking. ... Nu heb ik hetzelfde als <...> (huisarts). Als ik er niet 

achteraan ga, hoor ik niks. Dit is ook de filosofie van het JGT: niet de hele betrokken 

omgeving hoeft ingelicht te worden, maar bij risicogezinnen waar iedereen zorgen over heeft 

moet je juist goed samenwerken!’ 

 

Ideeën over (het verbeteren van) de samenwerking 

Tijdens de focusgroepen is gebrainstormd over ideeën over de huidige samenwerking en 

over hoe de regionale samenwerking verbeterd zou kunnen worden. Zodoende werd aan 

het einde van iedere focusgroep aan de aanwezigen gevraagd hoe ver hun gemeente was in 

het transformatieproces. Uit de antwoorden bleek dat de hypothese ‘Hoe kleiner de 

gemeente, hoe meer hulpverleners in de jeugdzorg van mening waren dat de transformatie 

in hun gemeente geslaagd was’ bevestigd werd, al moet de kanttekening geplaatst worden 

dat de onderzoekspopulatie te klein was om dergelijke uitspraken met zekerheid te doen 

(zie ‘Discussie’). Een verklaring hiervoor was volgens de huisartsen, JGT’ers en jeugdartsen 

te vinden in de fysieke nabijheid tussen zorgpartners, hetgeen laagdrempelig overleg 

makkelijker zou maken. Een grotere gemeente, zoals Leiden, telt meerdere JGT’s. Huisartsen 

met meerdere patiënten verspreid over de gemeente hebben daarom met meerdere JGT’s 
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te maken, hetgeen belemmerend zou kunnen werken voor een eenduidige samenwerking.  

De meeste ideeën over (het verbeteren van de) samenwerking hadden betrekking tot het 

JGT in de eigen gemeente.  

 

Algemeen: De jeugdzorg anno 2017 vereist van veel huisartsen een nieuwe manier van 

werken die verschilt van disciplines waarmee zij dagelijks samenwerken (bijvoorbeeld de 

interne geneeskunde, heelkunde etc.). Hoewel de meeste huisartsen bereid zijn om deze 

nieuwe manier van (samen)werken te (gaan) hanteren, vindt een aanzienlijk deel het 

belangrijk dat hun poortwachtersfunctie naar de tweede lijn behouden blijft. Ook merken 

huisartsen dat de transformatie van patiënten een pro-actievere houding vraagt met 

betrekking tot hun eigen jeugdzorgtraject. In de focusgroepen riep dit punt de vraag op of 

wel iedere patiënt daadwerkelijk deze verantwoordelijkheid zou kunnen dragen (‘denk aan 

lager opgeleiden en zwakbegaafden’). 

 

Quote (13) - JGT-medewerker: <Reageert op de vraag of iedere ouder de 

verantwoordelijkheid met betrekking tot het behandelplan kan dragen>: ‘Het is een 

worsteling, want je wilt de eigen kracht stimuleren maar tegelijkertijd (wil je) inschatten of 

ze het zelf gaan doen - en zo niet, waarom niet. Bij het eerste contact kan je niet goed 

inschatten wat iemand wel of niet zelf kan.’ 

 

JGT(‘s) in de eigen gemeente: Voor een efficiënte samenwerking met het regionale JGT is er 

in de focusgroepen door de huisartsen een aantal aanbevelingspunten genoemd. Zo is het 

voor een succesvolle samenwerking onontbeerlijk dat huisartsen en zorgpartners in de 

jeugdzorg regelmatig bij elkaar komen om te bespreken wat er goed gaat en wat er beter 

kan. Tijdens deze besprekingen kan bijvoorbeeld casuïstiek worden besproken en kunnen 

succesverhalen worden gedeeld. Ook bieden regelmatige bijeenkomsten de kans aan 
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zorgpartners om elkaar persoonlijk te leren kennen. Profilering richting de huisartsen vanuit 

de JGT’s over wie zij zijn en wat ze kunnen kan plaatsvinden tijdens deze bijeenkomsten, 

maar ook valt te denken aan nascholingsbijeenkomsten, nieuwsbrieven, adressenlijsten en 

praktijkbezoeken. Persoonlijke kennismakingen zouden volgens de aan de focusgroepen 

deelnemende huisartsen niet alleen voordelig kunnen uitpakken voor de huisarts, maar ook 

voor het JGT. Zo opperden zij dat een huisarts over informatie beschikt waar het JGT 

wellicht wat aan heeft, zoals de ervaring van de huisarts met een bepaald gezin 

(bijvoorbeeld bij chronische problematiek of bij een medische aandoening) of de expertise 

van de POH-GGZ met wie de huisarts samenwerkt. 

Een belangrijk punt dat in zowel de interviews als de focusgroepen veelvuldig is genoemd is 

het communicatie-aspect. De meerderheid van de huisartsen vindt het belangrijk dat de 

communicatie op een laagdrempelige wijze geschiedt, waarbij privacy geen of zo min 

mogelijk een drempel is. Het hebben van één aanspreekpunt vanuit het JGT voor de huisarts 

zou aan de laagdrempeligheid kunnen bijdragen.  

De toegang naar het JGT kan volgens veel huisartsen ook worden verbeterd. Zo zouden veel 

huisartsen het prettiger vinden als er regelmatig terugkoppeling zou plaatsvinden bij 

aanmelding van een patiënt bij het JGT, alsmede bij afsluiting van een behandeltraject (bij 

voorkeur ook tussentijds). Tevens zou de aanmeldingsprocedure begrijpelijker moeten 

worden voor patiënten. 

 

Quote (14) - huisarts: ‘Dat doen verloskundigen bijvoorbeeld ook, dat mensen rechtstreeks 

bij de verloskundigen komen en dat wij dan een brief krijgen: ‘Mevrouw is zwanger, als u nog 

informatie voor ons heeft: laat het ons even weten, omdat dat belangrijk is voor de 

zwangerschap.’ Als ze bevallen is krijg ik een brief, zo zou ik het van de JGT’s net zo willen 

hebben.’ 
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Figuur 3: bevindingen die betrekking hebben op het transformatieproces in gemeenten 
Nieuwkoop, Leiden en Katwijk - focusgroepen*,✝ 

 
*De figuur betreft bevindingen die tijdens het onderzoek naar voren zijn gekomen. Citaten zijn niet vermeld.  
✝ Categorieën ‘Algemeen’ en ‘Initiatieven’ betreft gecombineerde uitlatingen van huisartsen, medewerkers JGT en 
jeugdartsen. Categorieën ‘JGT’ en ‘JGZ’ betreft uitlatingen van respectievelijk medewerkers JGT en jeugdartsen 
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Tabel 5: algemene stellingen over de jeugdzorg - vragenlijst (totaal: 20)* 

Stelling:  
    - ‘Ik overleg pas met school als de problematiek 
zeer ernstig is’  
     • Volledig/enigszins mee eens 
     • Eens/noch oneens 
     • Volledig/enigszins mee oneens 
 
    -  ‘Het JGT is met name geschikt voor 
systeemproblematiek’  
     • Volledig/enigszins mee eens 
     • Eens/noch oneens 
     • Volledig/enigszins mee oneens 
 
    -  ‘Bezuinigingen op de specialistische GGZ 
hebben de kwaliteit van de zorg verslechterd’  
     • Volledig/enigszins mee eens 
     • Eens/noch oneens 
     • Volledig/enigszins mee oneens 

 
 
 
7 (46,7%) 
3 (20,0%) 
5 (33,3%) 
 
 
 
10 (66,7%) 
2 (13,3%) 
3 (20,0%) 
 
 
 
12 (80,0%) 
3 (20,0%) 
0 (0%) 

*Resultaten zijn weergegeven als: aantal huisartsen (%) 
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4. Discussie 

De bevindingen van deze multimethode-studie geven een overzicht van de besluitvorming 

van huisartsen in regio Holland Rijnland wanneer zij te maken krijgen met veel 

voorkomende psychosociale problematiek bij kinderen en jongeren. Tevens is hun wijze van 

samenwerking met zorgpartners in de jeugdzorg geëxploreerd. Om zo volledig mogelijk in 

kaart te brengen wat huisartsen gewend zijn om in dergelijke situaties te doen, zijn in dit 

onderzoek een drietal casus van veelvoorkomende jeugdzorg-gerelateerde problemen in de 

huisartsenpraktijk gebruikt: (vermoeden van) psychiatrie, multiproblematiek en veiligheid. 

Vanwege de breedheid van de onderzoeksvraag en de veelheid aan resultaten is besloten 

om de onderzoeksvraag ‘Hoe is de besluitvorming van huisartsen met betrekking tot de 

zorg rondom problemen van psychische of sociale aard bij kinderen en jongeren binnen 

gezinnen en hoe is hun samenwerking met zorgpartners als jeugdhulp c.q. specialistische 

zorg?’ te beantwoorden middels een samenvatting van de bevindingen. 

 

 Aan de studie heeft een gevarieerde groep huisartsen (qua man-vrouw verdeling, 

aantal jaren werkzaam als huisarts en aantal jaren werkzaam in de huidige praktijk) 

deelgenomen. De meeste huisartsen zien meerdere keren per week jeugdzorg-gerelateerde 

problematiek op hun spreekuur. De problematiek is gevarieerd, waarbij sommige 

problemen voornamelijk betrekking hebben tot het kind (bijvoorbeeld psychiatrie) en 

andere problemen tot de sociale omgeving van het kind (bijvoorbeeld ouders). Een groot 

deel van de huisartsen werkt samen met een POH-GGZ, die de huisarts jeugdzorg-

gerelateerde taken uit handen kan nemen. Hierbij valt te denken aan diagnostiek, 

behandeling maar ook samenwerking met onder andere het JGT, vrijgevestigde 

hulpverleners en de specialistische GGZ. Veel huisartsen zijn van mening dat hun 

voornaamste rol met betrekking tot de jeugdzorg ligt in het inschatten van de ernst van de 

problematiek, het coördineren van de zorg en het goed positioneren van de POH-GGZ. 
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Belangrijk hierbij te vermelden is dat de mate van controle die de huisarts zelf wil 

uitoefenen over het behandelplan omtrent een specifiek kind per huisarts verschilt. Zo zal 

de ene huisarts een jeugdzorg-gerelateerde hulpvraag sneller doorverwijzen dan een andere 

huisarts. Daarbij verschillen huisartsen, ook na een doorverwijzing, in het al dan niet maken 

van follow-upafspraken met kind en/of ouders. 

Huisartsen verschillen onderling in de kennis die zij hebben over recentelijke ontwikkelingen 

binnen de jeugdzorg, initiatieven ter verbetering van de samenwerking tussen huisartsen en 

zorgpartners, doorverwijsmogelijkheden en wettelijke regelingen. Huisartsen die regelmatig 

kinderen en jongeren op hun spreekuur zien, geven aan veel kennis te hebben over 

recentelijke ontwikkelingen in de jeugdzorg. Huisartsen die in dit onderzoek vertelden 

minder te weten over het (regionale) JGT, waren voornamelijk huisartsen die lang in het vak 

zaten. 

Bij alle casus speelde de hulpvraag van ouders en het kind (en soms van school) een 

belangrijke rol voor het te maken behandelplan. Ook vonden huisartsen het relevant dat 

ouders verantwoordelijkheid nemen voor hun rol wat betreft de uitvoering van dit plan. 

Wordt deze verantwoordelijkheid bij herhaling niet getoond, dan overwegen huisartsen in 

bepaalde gevallen om Veilig Thuis in te schakelen.  

Wanneer bij een kind of jongere sprake is van (een vermoeden van) psychiatrie, vinden 

huisartsen het belangrijk dat verschillende domeinen van het probleem in kaart worden 

gebracht. In eerste instantie wordt dit voornamelijk door de huisarts zelf, op het spreekuur, 

gedaan. Indien blijkt dat het gaat om enkelvoudige problematiek, wordt vaak doorverwezen 

naar de POH-GGZ die met de huisarts samenwerkt. Bij diagnostische vragen of indien er 

sprake is van een ernstige situatie wordt aan de specialistische GGZ gedacht. Het JGT komt 

veelal in beeld wanneer ouders vragen hebben over hoe ze met het gedrag van hun kind om 

moeten gaan. ‘Privacy’ wordt door veel huisartsen genoemd als reden om louter in ernstige 

situaties met school te overleggen. 
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In het geval van multiproblematiek is het verhelderen van de hulpvraag extra belangrijk, 

omdat deze vaak onderliggend wordt gepresenteerd. Omdat multiproblematiek veelal 

complex van aard is, kiezen veel huisartsen niet voor de POH-GGZ om de problematiek uit te 

diepen. Daarentegen wordt door een grote groep huisartsen gekozen voor het JGT, omdat 

deze systeemproblematiek goed zou kunnen oplossen. Deze groep betreft met name 

huisartsen die regelmatig jeugdzorg-gerelateerde vragen krijgen en die zelf aangeven goed 

op de hoogte te zijn van wat het JGT kan en doet. Huisartsen die jarenlange 

samenwerkingsverbanden hebben met vaste zorgpartners, slaan het JGT dikwijls over en 

kiezen voor een doorverwijzing naar een vrijgevestigde hulpverlener. 

In situaties waarin de veiligheid van een kind of jongere in het geding lijkt te zijn, geven 

huisartsen het de prioriteit om acute problematiek uit te sluiten (bijvoorbeeld bij een 

zelfmoordwens). Indien er inderdaad sprake is van acute problematiek, dan wordt door de 

huisarts meteen doorverwezen naar de specialistische GGZ. Dit is overigens ook het geval bij 

een diagnostische vraagstelling ‘psychiatrie?’. Indien er geen sprake is van acute 

problematiek, dan wordt veelal voor de POH-GGZ gekozen om de problematiek op te 

helderen. Deze neemt, in het geval van systeemproblematiek, contact op met het JGT.  

Verder beleid hangt met name af van de mate van controle die de individuele huisarts 

zichzelf toedicht. Zo is de ene huisarts geneigd tot het vervullen van een mentorrol voor het 

kind en kiest de andere huisarts ervoor om deze rol over te laten nemen door een 

vrijgevestigde hulpverlener of door het JGT. Afhankelijk van de behoeften van ouders, 

kunnen huisartsen een gesprek met school of een bezoek aan het opvoedspreekuur van het 

JGZ aanbevelen. 

 

 In het onderzoek is met huisartsen gesproken over hun kijk op hun samenwerking 

met zorgpartners in de jeugdzorg. Over het algemeen zijn huisartsen positief over het JGT. 

Het JGT zou volgens huisartsen goed kunnen omgaan met systeemproblematiek, 
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eenvoudigere problematiek (zoals opvoedingsproblemen) en problematiek omtrent jonge 

kinderen.  

Toch zou de samenwerking verbeterd kunnen worden waar het gaat om terugkoppeling 

vanuit het JGT richting de huisarts, omdat een gebrekkige terugkoppeling de arts-

patiëntrelatie negatief zou kunnen beïnvloeden (zie ‘Resultaten’). Verder is er een groep 

huisartsen die behoefte heeft aan meer informatie vanuit de gemeente of het JGT zelf over 

wat het JGT is en wat het doet. 

Huisartsen zijn over het algemeen tevreden over de specialistische GGZ met betrekking tot 

de wijze waarop zij door de specialistische GGZ bejegend worden en de manier waarop zij 

terugkoppeling ontvangen. Toch is een groep huisartsen van mening dat de kwaliteit van de 

specialistische GGZ achteruit is gegaan sinds bezuinigingen. In deze context werd een 

rechtszaak in gemeente Kaag en Braassem met betrekking tot een aanbesteding genoemd 

(zie ‘Resultaten’).  

De samenwerking met vrijgevestigde hulpverleners wordt veelal gezocht door huisartsen die 

minder bekend zijn met het JGT of die vervelende ervaringen met het JGT hebben. Andere 

redenen om het JGT te passeren zijn bekendheid met de persoon en de expertise van de 

betreffende vrijgevestigde hulpverlener. 

De mening van huisartsen over hun samenwerking met het JGZ is in dit onderzoek minder 

aan bod gekomen. Wel is naar voren gekomen dat jeugdartsen en huisartsen veelal dezelfde 

communicatie-obstakels ervaren in hun samenwerking met het JGT. 

In de focusgroepen zijn ideeën besproken teneinde de samenwerking tussen huisartsen en 

zorgpartners in de jeugdzorg te verbeteren. Deze ideeën spitsen zich met name toe op het 

(regionale) JGT. In algemene zin vereist de jeugdzorg anno 2017 een andere mindset van 

huisartsen. Hoewel de meeste huisartsen bereid zijn om deze mindset te (gaan) hanteren, 

vindt een grote groep het belangrijk dat hun poortwachtersfunctie naar de tweede lijn 

wordt behouden. Ook speelt de vraag of ieder kind en/of ouder voldoende zelfredzaam is 
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om zorg te dragen voor het eigen jeugdzorgtraject - hetgeen de jeugdzorg anno 2017 van 

patiënten vraagt.  

De jeugdzorg kan volgens huisartsen worden verbeterd door regelmatige 

samenwerkingsbijeenkomsten te organiseren, waarin zorgpartners met behulp van 

casuïstiek kunnen bediscussiëren wat er goed gaat en wat er beter kan. Deze bijeenkomsten 

zouden niet alleen van belang voor huisartsen kunnen zijn (zo leren ze het JGT beter 

kennen), huisartsen zouden ook informatie hebben die voor het JGT mogelijk relevant is 

(onder andere persoonlijke ervaringen met een specifiek gezin en de expertise van de POH-

GGZ met wie de huisarts samenwerkt). In de dagelijkse samenwerking met het JGT vinden 

huisartsen het belangrijk dat er laagdrempelig contact is (bijvoorbeeld één aanspreekpunt 

vanuit het JGT voor de huisarts), waarbij privacyredenen een zo klein mogelijke blokkade 

vormen voor een regelmatige terugkoppeling vanuit het JGT naar de huisarts. 

 

Evaluatie resultaten door de onderzoeksgroep 

Tijdens een discussie tussen de leden van de onderzoeksgroep is gebleken dat er veel te 

zeggen is over de gevonden resultaten. Dit wordt voornamelijk toegeschreven aan de brede 

onderzoeksvraag en de veelheid aan resultaten.  

 

 Met betrekking tot de besluitvorming van huisartsen is het opmerkelijk dat 

huisartsen veelal in staat zijn om multidimensionale problematiek te herkennen, hetgeen 

doet vermoeden dat huisartsen beter in staat zijn om problemen bij kinderen en jongeren 

van psychische of sociale aard te herkennen dan in voorgaande literatuur beschreven is. 

Wellicht is dit toe te schrijven aan het feit dat deze literatuur enigszins verouderd is. Een 

andere mogelijke verklaring is dat de voorgaande literatuur zich richt op huisartsen in het 

buitenland en dat Nederlandse huisartsen van hen verschillen wat betreft hun 

besluitvorming bij deze problematiek.11-15 De resultaten hebben getoond dat veel huisartsen 



Onderzoeksrapport: De besluitvorming en samenwerking van huisartsen met betrekking tot 
psychosociale problemen van kinderen en jongeren binnen gezinnen (2017) 

42 

voor de jeugdzorg relevante wet- en regelgeving meenemen in hun besluitvorming over 

jeugdzorg- gerelateerde vragen (zie casus 3, waarin regelgeving wat betreft zelfbeschikking 

bij minderjarigen met betrekking tot hun behandeling aan de orde komt23). Deze bevinding 

is opvallend te noemen in het licht van onze bevinding dat tamelijk veel huisartsen van 

mening zijn dat zij zelf weinig kennis over jeugdzorg-gerelateerde wet- en regelgeving 

hebben.  

Volgens de onderzoeksgroep doen de resultaten vermoeden dat de besluitvorming van veel 

huisartsen bij jeugdzorg-gerelateerde vragen in eerste instantie gebaseerd is op het eigen 

oordeelsvermogen, in plaats van dat deze besluitvorming zich vanaf het begin van een 

behandeltraject berust op een samenwerking tussen de huisarts en zorgpartners in de 

jeugdzorg (met in het bijzonder het JGT). Dit vermoeden wordt ondersteund door de 

bevinding dat minder dan de helft van de huisartsen bij de casuïstiek gebruik maakte van 

ervaringen van andere zorgprofessionals (zie ‘Resultaten’). De onderzoeksgroep geeft hierbij 

de verklaring dat de behoefte van huisartsen om de eigen controle te behouden over het 

behandelplan per huisarts verschilt. Een sterke neiging tot controle (lees: een 

besluitvorming die voornamelijk gericht is op het eigen oordeelsvermogen) zou volgens 

sommige leden van de onderzoeksgroep als niet-’transformatie’gericht denken kunnen 

worden beschouwd, omdat het delen van kennis en expertise tussen zorgverleners in de 

jeugdzorg een wezenlijk onderdeel is van de transformatie.3,4 Daarentegen staat dat het 

benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid van ouders (en kind) jegens het eigen 

zorgtraject een belangrijk onderdeel is van de besluitvorming van huisartsen. Deze 

bevinding doet vermoeden dat huisartsen op dit aspect, al dan niet bewust, weer wel 

‘transformatie’gericht denken. 

De resultaten doen het vraagstuk rijzen of er bij sommige huisartsen, naast een gebrek aan 

bekendheid met het JGT, sprake is van een vertrouwenskwestie richting het JGT. Deze 

vertrouwenskwestie zou zich kunnen berusten op een gebrek aan kwaliteitstoetsing van het 
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JGT als team (bovenop de kwaliteitstoetsing van iedere individuele JGT-medewerker vanuit 

de beroepsgroep). Verder denkt de onderzoeksgroep dat er een oorzaak van deze 

vertrouwenskwestie ligt in een vermeend gebrek aan transparantie vanuit de gemeente met 

betrekking tot hun belangen en wensen. De gemeente heeft het JGT het leven ingeroepen,  

het JGT kan daarmee als ‘in één lijn’ met de gemeente worden gezien. Opheldering over de 

positie van het JGT (hoort het ‘bij de gemeente’ of hoort het ‘bij de zorgverleners’?) is 

belangrijk, omdat volgens de onderzoeksgroep een gelijk kennisniveau, vertrouwen en 

transparantie van alle betrokkenen is vereist voor een succesvolle samenwerking. De 

gemeente behoort ook tot deze betrokkenen.  

 

Aanbevelingen (voor huisartsen en andere zorgpartners jeugdzorg) door de 

onderzoeksgroep 

Zie ‘Discussie’ voor een onderbouwing van onderstaande aanbevelingen. 

 

De onderzoeksgroep is het er over eens dat concrete aanbevelingen niet eenvoudig zijn op 

te stellen, vanwege de brede onderzoeksopzet en veelheid aan bevindingen. Toch bieden de 

resultaten aanknopingspunten voor eerste aanbevelingen ten behoeve van de 

samenwerking tussen huisartsen en zorgpartners in de jeugdzorg. Een in de 

onderzoeksgroep regelmatig genoemd aanbevelingspunt is de regelmatige en volledige 

terugkoppeling van JGT’s richting huisartsen bij aanmelding van een kind of jongere - alsook 

bij de afsluiting van het behandeltraject en eventueel ook tussentijds. Omdat ‘privacy’ een 

terugkerende communicatie-blokkade bleek, is het belangrijk om onderling afspraken te 

maken over wat iedere zorgpartner verstaat onder privacy en hoe de verschillende definities 

bij elkaar kunnen worden gebracht. Deze afspraken zouden volgens de onderzoeksgroep het 

beste kunnen worden gemaakt tijdens samenwerkingsbijeenkomsten, die bij voorkeur door 

een zorgpartner (bijvoorbeeld het JGT) wordt georganiseerd. Belangrijk voor dergelijke 
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bijeenkomsten is dat zoveel mogelijk zorgpartners (in het bijzonder huisartsen) gehoor 

geven aan de uitnodiging, omdat in dit onderzoek meerdere malen naar voren kwam dat dit 

niet altijd gebeurt. Omdat uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat de POH-GGZ een 

belangrijke rol speelt in het beleidsplan van de huisarts, is het advies om - in afwezigheid 

van de huisarts - de POH-GGZ zoveel mogelijk te betrekken bij samenwerkingsinitiatieven.  

Een andere aanbeveling voor zorgpartners is het fysiek clusteren met andere zorgpartners 

(zie het voorbeeld van het gemeenschappelijke JGT- en huisartsenspreekuur onder 

‘Resultaten’ - figuren 2 en 3 ). Hoewel de verwachting is dat een dergelijke clustering 

laagdrempelig contact vergemakkelijkt, vereist een goedlopende samenwerking aanvullende 

verdieping in de denkwijze van de zorgpartner waarmee wordt samengewerkt. JGT’s kunnen 

bijvoorbeeld gebruik maken van de facetten van de samenwerking tussen huisartsen en 

vrijgevestigde hulpverleners waar huisartsen tevreden over zijn (zie ‘Resultaten’). Huisartsen 

zouden in de samenwerking met het JGT gebruik kunnen maken van de gedachte dat de 

huisarts beschouwd kan worden als de generalist van het somatische vlak van de patiënt, 

waarbij ze hulp kunnen inroepen van het JGT op het psychosociale vlak. Het JGT, als 

psychosociale generalist, kan op haar beurt de hulp inroepen van de huisarts bij het 

somatische gedeelte. Het proces van het zien van de meerwaarde van de andere 

zorgpartner begint volgens de onderzoeksgroep bij zelfreflectie: ‘wie ben ik en wat heb ik te 

bieden’, alvorens wordt gekeken naar ‘wat heeft de ander te bieden’. Daarbij is actieve 

participatie aan samenwerkingsinitiatieven onontbeerlijk. 
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Aanbevelingen (voor de gemeente) door de onderzoeksgroep 

Zie ‘Discussie’ voor een onderbouwing van onderstaande aanbevelingen. 

 

De onderzoeksgroep heeft, met oog op de resultaten, de rol van de gemeente (en daarmee 

indirect Holland Rijnland als samenwerkingsverband) in de jeugdzorg bediscussieerd. In 

figuur 4 is een beknopte aanbevelingslijst beschreven. Zoals hierboven vermeld, vermoedt 

de onderzoeksgroep een vertrouwenskwestie tussen sommige huisartsen enerzijds en de 

gemeente anderzijds. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de rechtszaak over de 

aanbesteding in Kaag & Braassem. Deze vertrouwenskwestie maakt wellicht dat sommige 

huisartsen drempels ervaren wanneer ze (moeten) samenwerken met JGT’s. In het kader 

van de transformatiedoelstellingen moeten zorgpartners onderling, zonder al teveel 

inmenging vanuit de gemeente, vorm geven aan de samenwerking in de jeugdzorg.3,4 De 

onderzoeksgroep heeft het vermoeden dat deze teruggetrokken rol wellicht te vroeg door 

gemeenten is aangenomen en er te snel is uitgegaan van het probleemoplossend vermogen 

van de verschillende zorgpartners (waaronder huisartsen en het voor die tijd ‘nieuwe’ JGT). 

Daarom zou de onderzoeksgroep de gemeente willen adviseren om een zogenaamd 

‘voorgrond-achtergrond’ beleid te hanteren (zie figuur 4). De gemeente kan huisartsen die 

vertrouwen-gerelateerde drempels ervaren bereiken door bijvoorbeeld Vraag- en 

Antwoordenbijeenkomsten te organiseren in de verschillende gemeenten. Hierin kunnen 

vragen van huisartsen (en andere zorgpartners) worden gesteld over verwachtingen en 

belangen van de gemeenten met betrekking tot de transformatie en, in het bijzonder, het 

JGT. Een voorbeeld van een vraag die tijdens een Vraag- en Antwoordbijeenkomst kan 

worden gesteld is: ‘Is onze samenwerking verkeerd begonnen?’. Dergelijke bijeenkomsten 

zouden gebruikt kunnen worden om kennis te delen over doorverwijsroutes binnen de 

jeugdzorg (hiervoor zijn doorverwijscijfers wenselijk), om met JGT’s te overleggen hoe 

kwaliteitstoetsing voor het JGT als team tot stand zou kunnen komen en om eventuele 
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vooroordelen over en weer weg te nemen. Ook hier geldt dat de POH-GGZ van huisartsen, 

die (om welke reden dan ook) niet aanwezig zijn bij samenwerkingsbijeenkomsten, 

uitgenodigd zouden kunnen worden. Wanneer zorgverleners en de gemeente een 

gemeenschappelijk uitgangspunt hebben gevonden met betrekking tot hun kennis, 

belangen en wensen, of in ieder geval weet hebben van hoe ieder in de samenwerking staat, 

kan de gemeente meer naar de achtergrond schuiven en de samenwerking in toenemende 

mate overlaten aan de zorgpartners (zie onder ‘Aanbevelingen (voor huisartsen en andere 

zorgpartners jeugdzorg) door de onderzoeksgroep’).  

 

 De onderzoeksgroep spoort de gemeente aan om universiteiten qua voorzieningen 

te ondersteunen, zodat zij in de huisartsenopleiding meer aandacht kunnen vestigen op 

jeugdzorgtaken. Op deze manier kan de gemeente bijdragen aan het 

‘samenwerkingsdenken’ van toekomstige huisartsen met betrekking tot de jeugdzorg. 

Voorlopig wordt geadviseerd om huisartsen, waarvan vermoed wordt dat deze weinig kans 

voor henzelf zien om samen te werken met het JGT te betrekken bij 

samenwerkingsinitiatieven op een manier die overeenkomstig is met wat zij gewend zijn van 

hun bestaande samenwerkingsverbanden met vrijgevestigde hulpverleners. Eventueel is het 

een mogelijkheid om hun POH-GGZ te betrekken (zie ‘Resultaten’). 

Tot slot adviseert de onderzoeksgroep meer onderzoek naar onderwerpen die door de 

brede opzet van dit onderzoek (nagenoeg) niet zijn geëxploreerd. Deze vervolgonderzoeken 

zouden gefaciliteerd en gefinancierd kunnen worden door de gemeente, overeenkomstig 

met de wijze waarop het huidig onderzoek is geïnitieerd. Mogelijke 

onderzoeksonderwerpen zouden kunnen zijn: 

- ‘Wat verstaat een huisarts precies onder samenwerking?’ 

- ‘Wat verstaan huisartsen precies onder het behouden van de controle?’ 

- ‘Waarom vinden huisartsen het prettig om terugkoppeling te ontvangen nadat een patiënt 
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is doorverwezen?’ 

- ‘Hoe komt het precies dat het JGT niet (altijd) terugkoppelt naar de huisarts?  

- ‘Hoe ervaren JGT-medewerkers hun werkdruk?’ 

- ‘Wat merken patiënten precies van een gebrekkige terugkoppeling vanuit het JGT naar de 

huisarts?’ 

- ‘Missen huisartsen voornamelijk kennis of missen zij vertrouwen met betrekking tot het 

JGT?’ 

- ‘Waarom hebben huisartsen precies vragen bij de expertise van het JGT?’ 

- ‘Wie zijn de huisartsen die structureel niet deelnemen aan samenwerkingsinitiatieven?’ 

- ‘Welke rol kan de POH-GGZ vervullen in de samenwerking met zorgpartners in de 

jeugdzorg?’ 

- ‘Kan de POH-GGZ de samenwerkingsrol vervullen voor huisartsen die deze rol niet willen of 

kunnen vervullen?’ 

- ‘Hoe gaat de doorverwijzing vanuit de huisarts naar de specialistische GGZ in zijn werk 

(loopt dit bijvoorbeeld via de POH-GGZ?)?’ 

- ‘Is het JGT in staat om lichte psychiatrie op te pakken?’ 

- ‘Hoe groot is de rol van de zorgverzekeraar in de besluitvorming van de huisarts?’ 

- ‘Hoe verlopen de doorverwijsstromen (in cijfers) naar de specialistische GGZ?’ 

- ‘Wat kan er gedaan worden om de doorverwijsstromen naar de specialistische GGZ te 

beïnvloeden zodat de zorg efficiënter wordt ingezet (voor ieder kind de juiste zorg)? Een 

voorbeeld van een dergelijk onderzoek is het gebruik van een elektronische triagemethode 

(DAWBA) in de huisartsensetting. Dit onderzoek wordt eind 2017 opgepakt door de arts-

onderzoeker die aan het huidige onderzoek heeft gewerkt.24 
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Figuur 4: concrete aanbevelingen voor de gemeenten binnen regio Holland Rijnland, op 
basis van de onderzoeksresultaten* 

1. Voor- achtergrondbeleid 

Voorgrond: Creëer een nieuw uitgangspunt voor de samenwerking tussen 

huisartsen en andere zorgpartners in de jeugdzorg door verwachtingen, belangen 

en kennis te delen. Probeer vooroordelen weg te nemen. 

Voorbeelden: Het organiseren van Vraag- en Antwoordbijeenkomst(en) in de 

verschillende gemeenten, eventueel in combinatie met een Frequently Asked 

Questions (FAQ)-sectie op de website van de gemeente en/of het JGT. 

Onderwerpen van aandacht zijn onder andere: kwaliteitstoetsing van het JGT als 

team, privacy met betrekking tot terugkoppeling, betrekken van zoveel mogelijk 

huisartsen - eventueel door POH-GGZ’s uit te nodigen. 

Achtergrond: Na het realiseren van een nieuw uitgangspunt voor de 

samenwerking tussen huisartsen en andere zorgpartners in de jeugdzorg, worden 

samenwerkingsinitiatieven in toenemende mate overgelaten aan huisartsen en 

zorgpartners, waarbij de gemeente met enige regelmaat monitort in hoeverre de 

zorgpartners de samenwerking met elkaar oppakken. 

Voorbeelden: zie ‘Aanbevelingen (voor huisartsen en andere zorgpartners 

jeugdzorg) door de onderzoeksgroep’. 

 

2. Investeer in kennis 

De gemeente zou toekomstige samenwerkingsverbanden tussen huisartsen en 

zorgpartners in de jeugdzorg kunnen bevorderen door kennisinstituten 

(universiteiten) te betrekken. 

Voorbeelden: Stoom toekomstige huisartsen klaar voor jeugdzorg-gerelateerde 

taken in de huisartsensetting, door hen reeds in de huisartsenopleiding bekend 

te maken met zogenaamd ‘samenwerkingsdenken’.  

Faciliteer daarnaast gerichter onderzoek naar onderwerpen die door de brede 

opzet van dit onderzoek zijn geïdentificeerd, maar niet zijn geëxploreerd (zie 

‘Aanbevelingen (voor de gemeente) door de onderzoeksgroep’ voor voorbeelden 

van onderzoeksonderwerpen). 

*Zie ‘Discussie’ voor de achtergrond en een nadere uitleg van deze aanbevelingen 
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Minder sterke punten van dit onderzoek 

Deze studie heeft een paar minder sterke punten. Het onderzoek heeft een redelijk brede 

onderzoeksvraag. Hoewel dit bij kwalitatief exploratief onderzoek vaker het geval is,22 zou 

een meer toegespitste onderzoeksvraag het mogelijk maken om op bepaalde resultaten in 

te zoomen. In totaal zijn 14 interviews, één interview per gemeente, afgenomen. Vanwege 

plan-technische redenen is ervoor gekozen om geen dubbele interviews per gemeente af te 

nemen. Deze beslissing pakte gedurende het onderzoek goed uit, omdat na 8 à 10 

interviews bleek dat weinig nieuwe informatie per interview werd verzameld. Aan de 

vragenlijst deden in totaal 20 huisartsen mee. Hoewel dit aantal vergelijkbaar is met eerder 

vragenlijstonderzoek onder huisartsen in regio Holland Rijnland, is het deelnamepercentage 

van 15% (op 133 e-mailadressen) te laag om zinvolle statistiek toe te kunnen passen op de 

vragenlijstresultaten. Wel kan het relatief lage deelnamepercentage informatief zijn met 

betrekking tot de interesse van huisartsen in dit soort (jeugdzorg)onderzoek. Verder is de 

verwachting dat over het algemeen huisartsen die affiniteit met jeugdzorg hebben 

deelnamen aan dit onderzoek, hetgeen mogelijk gezorgd kan hebben voor vertekening van 

de resultaten. 

 

Sterke punten van dit onderzoek 

Het onderzoek heeft met name sterke punten. Zo richt dit onderzoek zich op een relatief 

onbekend, maar voor de jeugdzorg relevant onderwerp: het samenwerkingsaspect van de 

Transformatie Jeugdzorg in Nederland. Verder heeft de gebruikmaking van meerdere 

onderzoeksmethoden en het includeren van niet alleen huisartsen, maar ook andere 

zorgpartners in de jeugdzorg tot een multidimensionale exploratie van de regionale 

jeugdzorg geleid.25 Zodoende is erg veel (vaak gedetailleerde) informatie verzameld. Dit is 

de reden geweest om het huidige onderzoeksrapport op hoofdlijnen te schrijven en niet om 

op iedere gemeente specifiek in te zoomen. 
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5. Conclusie 

Uit de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat huisartsen met regelmaat in de 

spreekkamer geconfronteerd worden met psychosociale problematiek bij kinderen en 

jongeren. De denkwijze en besluitvorming van huisartsen is afhankelijk van de aard van het 

specifieke probleem en is in grote mate afhankelijk van de hulpvraag van het kind, van 

ouders en/of van school. De jeugdzorg anno 2017 vraagt van huisartsen een mindset die 

gericht is op samenwerking met zorgpartners in de jeugdzorg, zoals het JGT. De 

ontwikkelingen in de jeugdzorg roepen vele jeugdzorg-gerelateerde vragen op bij 

huisartsen, die met de huidige stand van kennis niet allemaal beantwoord kunnen worden. 

De gemeente wordt geadviseerd om transparant te zijn richting zorgverleners (huisartsen in 

het bijzonder) over hun belangen en wensen met betrekking tot de samenwerking tussen 

zorgpartners in de jeugdzorg. Ook wordt hen aangespoord om eventuele jeugdzorgvragen 

van huisartsen beantwoord te krijgen en om (voor)oordelen weg te nemen. Het organiseren 

van Antwoord- en Vraagbijeenkomsten in de verschillende gemeente zou hier bijvoorbeeld 

geschikt voor zijn (zie ‘Discussie’). Door aan het vertrouwen van (sommige) huisartsen 

jegens de JGT en de gemeente te werken, voeren zij een ‘voorgrond-achtergrond’ beleid (zie 

‘Discussie’ en figuur 4). In dit beleid wordt vanuit grote gemeentelijke bemoeienis met 

betrekking tot de samenwerking tussen zorgpartners toegewerkt naar een kleinere, 

monitorende rol. Dit onderzoek biedt tevens aanbevelingen voor zorgpartners (voornamelijk 

JGT’s) om hun samenwerking met huisartsen verder vorm te geven (zie ‘Discussie). 

Gemeenten wordt aangeraden om via kennisinstituten (universiteiten) vervolgonderzoek te 

verrichten naar onderwerpen die in dit onderzoek wel geïdentificeerd, maar niet voldoende 

geëxploreerd zijn. Bovendien wordt aanbevolen om, in overleg met universiteiten, te 

investeren in meer aandacht voor jeugdzorg-gerelateerde taken en  ‘samenwerkingsdenken’ 

in de huisartsenopleiding. Op deze manier zou de gemeente bij kunnen dragen aan 

toekomstige samenwerkingsverbanden tussen zorgpartners in de jeugdzorg. 
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Nawoord 

Zoals tijdens de Kenniscarrousel JGT’s van 14 september 2017 te Leiden is aangekondigd, 

hoopt de onderzoeksgroep dat het huidige onderzoek een kijkje mag geven in het hoofd van 

een huisarts – waarbij vermeld dient te worden dat ‘de’ huisarts niet bestaat. De 

onderzoeksgroep wenst zorgpartners, gemeenten binnen Holland Rijnland (en in de rest van 

Nederland) veel succes met het oplossen van deze complexe materie, waarbij het huidige 

onderzoeksrapport hopelijk mag dienen als bindmiddel voor de samenwerking tussen 

zorgpartners in de jeugdzorg. 

 

Grote dank gaat uit naar alle deelnemers van dit onderzoek, de onderzoeksgroep en 

iedereen die dit onderzoek mede mogelijk heeft gemaakt. Bijzondere dank gaat uit naar mw. 

E. Wieling, mw. E. Visser en mw. A. Stelling.  
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6. Bijlagen 

Casuïstiek 

 
Casus 1 (thema: (vermoeden van) psychiatrie) - ‘druk’  kind (Dave, 6 jaar) 
 

1. Moeder komt met Dave. 

 

Komt op spreekuur op advies van school. School denkt aan autisme of ADHD vanwege 

concentratieproblemen, moeilijk met frustratie kunnen omgaan, kwaad worden als het niet 

gaat zoals hij wil. 

 

2. (enige tijd later) - Moeder komt met vader. 

 

Sinds de start in groep 3 is Dave’s gedrag op school problematisch. Hij wil vaak geen werk 

maken, stoort andere kinderen in zijn gedrag. Tijdens het werken is Dave snel afgeleid, en 

zoekt ook zelf afleiding. Thuis echter, maakt hij zijn schoolwerk in een paar minuten af. 

Dave moet binnenkort terug naar de kinderneuroloog, vanwege zijn 'toevallen' (uit het niets 

wit worden en gaan overgeven). Ook willen ze dan bespreken of het bedplassen op deze 

leeftijd nog normaal is. 

Tijdens eten thuis merken ouders dat ze hem steeds weer aan tafel moeten roepen. 

Opruimen vindt hij lastig; hij haalt van alles voor de dag, wil niet opruimen. Elders doet hij 

dat wel. Dus er mankeert niets aan z’n oren, volgens vader. 

Dave is nieuwsgierig en heeft veel interesses, wil daar veel over weten. Ziet bijv. uit naar 

contacten met artsen; dat interesseert hem. 

Aan moeders kant komt ADHD voor in de familie. Broers van moeder hebben fijn-

motorische problemen. Ouders willen graag weten wat er aan de hand is met Dave en hoe 

zij met hem kunnen omgaan. 

 

3. (enige tijd later) - Moeder komt met Dave. 

 

De situatie op school is onhoudbaar geworden. Moeder maakt zich ernstige zorgen. Er zijn 

gesprekken op school met een orthopedagoog van het JGT. Er zijn vragenlijsten afgenomen 
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op school en thuis over aandachtsproblemen, autistisch gedrag en sociaal probleemgedrag. 

 

Casus 2 (thema: multiproblematiek) - ‘ veiligheid’ (Sanne, 14 jaar) 

 

1. Moeder komt alleen. 

 

Sanne, beneden gemiddelde intelligentie, gaat naar Praktijkschool, thuis geregeld driftbuien 

als iets niet lukt of niet naar haar zin is. Is oudste in gezin van 5 kinderen: jongste zusje is 1,5 

jaar, jonger broertje heeft ook lagere intelligentie. Middelste broer en zus hebben ‘last’ van 

uitbarstingen van Sanne. 

 

2. (enige tijd later)- Moeder komt met Sanne. 

 

Moeder heeft lichamelijke klachten (‘osteopenie’), momenteel in ziektewet. Moeder is boos 

omdat school zich niet houdt aan de afspraken die zijn gemaakt: Sanne hoeft niet mee te 

gymmen omdat ze last van haar knieën heeft. Sanne wil vaak niet naar school, heeft 

buikpijn, wordt gepest door andere meiden. 

Sanne is erg gestructureerd: heeft alles altijd op dezelfde plek, als iemand dit anders zet, 

wordt ze boos. Ze heeft vaste tijden voor het ochtendritueel; als het anders gaat, denkt ze 

direct dat ze te laat op school komt. Sanne heeft vaak moeite om in slaap te komen ’s 

avonds, door de onrust in haar hoofd. 

Vader werkt fulltime, moeder neemt het grootste deel van de opvoeding op zich. Ouders 

zitten niet altijd op 1 lijn in opvoeding; vader heeft minder geduld met Sannes buien. 

 

3. (enige tijd later) - Moeder komt met Sanne. 

 

Gezin is klein behuisd, ouders hebben financiële zorgen, maar geen schulden. Sanne helpt 

veel in de verzorging van zusje en huishouden. Zij vindt dit leuk. Moeder kan weinig doen in 

huis vanwege de pijn in haar handen. School doet volgens moeder moeilijk over het feit dat 

Sanne meehelpt in huis en hebben gedreigd de huisarts in te lichten. 
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Casus 3 (thema: veiligheid) - ‘knellende opvoedsituatie’ (Melany, 15 jaar) 

 

1. Moeder komt alleen. 

 

Veel gedoe en ruzie thuis vanwege Melany. Hierdoor veel spanningen thuis. Ze houdt zich 

niet aan regels. Het gaat slecht op school. Drinkt geregeld veel in ‘de schuur’. Komt dan heel 

laat thuis en is vaak dronken. 

 

2. (enige tijd later) - Ouders komen samen, zonder Melany. 

 

Ouders zijn sinds 7 jaar gescheiden. Ze komen samen naar de gesprekken. Melany woont 

deel van de week bij vader en deel van week bij moeder. Moeder heeft een nieuwe partner; 

zij wonen niet samen. Vader en Melany kunnen behoorlijk botsen; vader kan erg boos op 

Melany worden als ze zich misdraagt. Moeder wil hier niets van weten; de boze buien van 

vader waren een reden voor de echtscheiding. 

School vindt dat ouders Melany te los laten en haar niet ondersteunen in haar schoolwerk. 

Melany wil niet dat haar ouders haar controleren op haar schoolwerk, ze zegt er wel voor te 

gaan leren als het echt nodig is. 

 

3. (enige tijd later) - Melany komt met beide ouders. 

 

Melany kan weinig rust vinden; is altijd in contact met andere jongeren via WhatsApp. Kan 

zich geregeld somber voelen en piekert dan, kan niet iets bedenken waar ze goed in is of 

waarover haar ouders trots zijn op haar. Ze heeft geen motivatie voor school, weet niet 

waarvoor ze werkt. Ze vergeet haar huiswerk te maken. Als ze leert, haalt ze goede cijfers. 

Ze wordt boos op leraren als die haar onrechtvaardig behandelen. Anderen zeggen dat ze 

geen gevoel heeft. 
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Vragen over de casuïstiek 
 

Interviews 

 

Algemeen deel: 

1. a. Naam? 

    b. Leeftijd? 

2. a. Hoe lang al huisarts? 

    b. Hoe lang al werkzaam in deze praktijk? 

3. Hoe vaak behandelt u gezinnen met psychosociale problematiek (per week/maand/jaar)? 

4. Wat weet u van de invoering van de Jeugdwet per 01-01-2015? JGT’s? Specialistische       

    zorg? 

 

Vragen m.b.t. casuïstiek: 

(!) Toewerken naar thema per casus: (vermoeden van) psychiatrie (casus 1), 

multiproblematiek (casus 2), veiligheid (casus 3). 

 

1. Wat denkt u bij deze casus? 

  •  eerste indruk? 

 •  wat is het probleem? 

  - wat nodig om probleem in kaart te brengen? (o.a. anamnestisch? tests?) 

  - stelt u een diagnose? zo ja, welke? hoe komt u tot een diagnose? 

 •  herkennen vergelijkbare casus uit praktijk? 

  - zo ja: wat dacht u toen? hoe destijds probleem in kaart gebracht? 

 •  wat is het beleid? 

  - wat nodig om tot een beleid te komen? (o.a. anamnestisch? tests?) 

  - welk beleid gewend te volgen bij vergelijkbare casus? 

 

2. Hoe komen tot beslissing qua beleid? 

 •  in welke mate spelen onderstaande zaken rol in beslissing: 

  - voorkeur patiënt/ouders/zussen of broers/school/…? 

  - normen en waarden patiënt/ouders/zussen of broers/school/…? 

  - haalbaarheid behandeling voor patiënt/ouders/…? (bijv. therapietrouw) 

  - conflicterende opvattingen patiënt vs. ouders, patiënt/ouders vs. arts? 
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  - biomedische factoren: somatische & psychiatrische VG, (psycho)medicatie 

   - sociale factoren: ziektegedrag en -rol, vraag naar zorg patiënt, adviezen  

     omgeving, afhankelijkheid van omgeving, verlies sociale contacten, verlies   

     privacy 

  - psychologische factoren: eigen ideeën patiënt, kennis, gedrag, (mentale)  

     handicaps 

  - sociaaleconomische status? 

 

3. Indien keuze beleid ‘zelf behandelen’: 

 •  waarom (nu) zelf behandelen? 

 •  hoe pakt u dat aan? 

 •  wanneer doorverwijzen? 

 

4. Indien keuze beleid ‘doorverwijzen’: 

 •  waarom (nu) doorverwijzen? 

 •  naar welke hulpverlener doorverwijzen: 

  - jeugdarts? 

  - kinderarts? 

  - medewerker JGT (Jeugd-Gezinsteam)? 

  - specialistische zorg (jeugdpsychiatrie)? 

  - POH-GGZ? 

  - andere hulpverlener? 

 •  op welke manier doorverwijzen? (bijv. telefonisch overleg) 

 •  waarom naar deze hulpverlener doorverwijzen? 

  - rationele redenen 

- (sociaal)emotionele redenen? 

- eigen ervaringen? 

 •  ervaringen huidige samenwerking met hulpverlener? (m.n. richten op JGT &  

     jeugdartsen) 

  - wat gaat goed? (bijv. snelheid v. communicatie? kwaliteit v.  

    communicatie?) 
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  - wat kan beter? 

  - verbeterpunten (bijv. manier van communiceren)? 

 

 

Overige vragen (‘doorvraag’-vragen): 

 •  wat verstaat u onder samenwerking? (consulteren/doorverwijzen/samen om de 

   tafel/anders?) 

 •  wat verstaat u onder basis-GGZ, JGZ, JGT …? 

 •  ziet u de problematiek in deze casus / psychosociale problematiek bij kinderen en  

  jongeren in het algemeen als probleem van het individu of als probleem van  

  het systeem? 

 

Vragenlijst 

 

Een voorbeeld (preview)van de gebruikt elektronische vragenlijst is via de volgende link te 

bereiken: 

https://nl.surveymonkey.net/r/Preview/?sm=OQM1ib84NRFszG13gfy9niYQnJwl451_2BHJO

YaeeKTZwFDzr9zQ67zCTiQJUbbx2f. U kunt deze versie vrij inzien, uw antwoorden worden 

niet opgeslagen.  

Gelieve een e-mail te sturen naar l.t.van.venrooij@umail.leidenuniv.nl indien de link niet 

(meer) werkt. 

 

Focusgroepen 

 

Casuïstiek (thema’s (vermoeden van) psychiatrie, multiproblematiek en veiligheid) 

•  Probleem? 

•  Welke informatie nodig? 

•  Hoe informatie verkrijgen? 

•  Doorverwijzen vanuit huisarts (naar JGT c.q. jeugdarts) 

 ◦ Probleem? 

 ◦ Plan van aanpak? 

  - Diagnostiek 

https://nl.surveymonkey.net/r/Preview/?sm=OQM1ib84NRFszG13gfy9niYQnJwl451_2BHJOYaeeKTZwFDzr9zQ67zCTiQJUbbx2f
https://nl.surveymonkey.net/r/Preview/?sm=OQM1ib84NRFszG13gfy9niYQnJwl451_2BHJOYaeeKTZwFDzr9zQ67zCTiQJUbbx2f
mailto:l.t.van.venrooij@umail.leidenuniv.nl
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  - Beleid 

  - Communicatie (richting patiënt, terugkoppeling naar 

     huisarts) 

  - Punten van aandacht m.b.t. samenwerking? 

  - Belemmerende/bevorderende factoren m.b.t.  

    samenwerking? 

 

Vrije ruimte 

•  Eigen ervaringen? 

•  Reeds initiatieven? 

•  Ideeën ter verbetering? 

•  Tips/aanbevelingen? 

 


