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Schriftelijke vragen

Huisarts Deckers in Haelen heeft al geruime tijd geleden gekozen voor inzet 
van het CJG bij het juist verwijzen van jeugd in zijn praktijk. 
Al vaker heb ik in commissievergaderingen en ander overleg aangegeven 
dat dit initiatief navolging verdient.

Niet alleen komt de jeugdige met zijn hulpvraag op de juiste plek terecht. 
Ook wordt dure specialistische hulp vaak voorkomen waar dat niet 
noodzakelijk is. Een win-winsituatie waarbij zowel jeugdige en ouder met de 
juiste zorg, als de gemeente bij de noodzakelijke bezuinigingen baat heeft.

In de Limburger staat nu het resultaat van een gelijkluidend initiatief in 
Roermond waarbij het aantal verwijzingen naar dure specialistische hulp is 
teruggelopen van 90% naar 36%. Bij 31% was de inzet van de 
praktijkondersteuner zelfs al voldoende.
Ouders en jeugd zijn blij als ze met kortdurende hulp geholpen zijn en niet 
het etiket van jeugdzorg opgespeld krijgen. De gemeente Roermond 
bespaart vijf ton. 

1. Wordt er binnen Leudal nu al bij meerdere huisartsen op die manier 
gewerkt?

2. Zo ja, bij welke huisartsen en wat zijn daarvan de resultaten?
3. Zo nee, waarom niet?

4. Welke initiatieven in die richting zijn de komende periode te 
verwachten vanuit onze organisatie? 

Datum: Ambtelijk advies
Advies: 
De vragen als volgt beantwoorden

In november 2019 zijn we gestart met het plaatsen van POH-Jeugd bij 
huisarts Deckers in Haelen. De tweede plaatsing is in oktober 2020 
gerealiseerd bij de huisartsenpraktijk Neer. We verwachten de derde 
plaatsing in het eerste kwartaal van dit jaar nog te realiseren bij een 
volgende huisartsenpraktijk in Leudal.



Het plaatsen van POH-jeugd is één van de maatregelen uit het integraal 
plan van aanpak met besparingsmaatregelen “Duurzaam evenwicht in het 
sociaal domein”. In dit plan is de ambitie opgenomen om in het eerste 
kwartaal van 2021 bij 5 huisartspraktijken in Leudal een POH- Jeugd te 
hebben geplaatst. Deze ambitie moeten wij helaas bijstellen. Huisartsen 
hebben op diverse plekken signalen afgegeven dat zij de komende tijd 
volledig belast zijn met het uitvoeren van de vaccinaties COVID-19 en 
daardoor geen aandacht kunnen geven aan andere initiatieven (zoals het 
invoeren van een POH-Jeugd). De overige twee plaatsingen moeten wij 
daarom helaas doorschuiven naar het laatste kwartaal van 2021.  

Bij de vaststelling van het integraal plan van aanpak met 
besparingsmaatregelen “Duurzaam evenwicht in het sociaal domein” is 
aangegeven dat het college vanaf 2021 per kwartaal rapporteert over de 
resultaten van de maatregelen. Vooruitlopend op deze rapportage kunnen 
we aangeven dat onze eerste ervaringen positief zijn. Overigens, blijkt ook 
uit de recent verschenen rapportage “Een onderzoek naar de financiële 
tekorten in de jeugdhulp: Stelsel in groei” van Andersson Elffers Felix (AEF) 
dat de invoering van een POH-jeugd daadwerkelijk leidt tot besparingen.
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Besluit luidt: Conform ambtelijk advies beantwoorden


