
Aan de Wmo-raad 

Kopie aan de leden van de gemeenteraad  

Onderwerp 

Voortgang inzet POH Jeugd 

 

Geachte leden van de Wmo-raad,  

Naar aanleiding van uw brief dd. 19 december danken wij u zeer voor uw snelle reactie op onze 

adviesaanvraag op 10 december 2019. Op deze manier waren we ambtelijk in staat om uw advies 

mee te zenden met het collegevoorstel ter behandeling in de collegevergadering op 7 januari 2020. 

Dank voor uw advies waarin u aangeeft positief te zijn over het structureel maken van de functie van 

de POH Jeugd binnen Hellendoornse huisartsenpraktijken. Uw advies is in lijn met het ambtelijk 

advies aan het college, namelijk de inzet van de POH Jeugd en de nieuwe werkwijze in 

ketensamenwerking op gebied van jeugd structureel in te bedden in de gemeente Hellendoorn. Het 

college heeft op 7 januari met dit advies ingestemd. De adviesstukken staan nu op de agenda voor de 

raadscommissie samenlevingszaken op dinsdag 21 januari 2020 en ter behandeling op de agenda van 

de raadsvergadering op 4 februari 2020.  

U heeft in uw advies een aantal aandachtpunten aangegeven. We geven onder puntsgewijs een 

inhoudelijke reactie op deze aandachtspunten:  

- Nog niet alle huisartsen binnen de gemeente Hellendoorn hebben de POH Jeugd omarmd. 

Inmiddels is er ambtelijk constructief overleg geweest met de laatste huisartsenpraktijk die 

nog niet aangesloten is op deze werkwijze op 6 januari 2020. Deze huisartspraktijk staat 

positief tegenover deze werkwijze en heeft aangegeven in vervolgoverleg te willen gaan.  

- Uit de cijfers blijkt, dat door de inzet van de praktijkondersteuner er een aanzienlijk aantal 

cliënten niet naar de specialistische zorg worden doorverwezen. Op zich een prima gegeven 

maar het lijkt ons wel verstandig e.e.a. goed te monitoren. Het in eerste instantie niet 

doorverwijzen naar ene specialist mag er niet toe leiden dat er later (en wellicht te laat) als 

nog doorverwezen moet worden.  

Aan het begin van de pilot is er in samenwerking met de huisartscoöperatie gewerkt aan een 

evaluatieprotocol, zodat het effect van de pilot op SMART-wijze kon worden gemeten. Deze 

monitoring blijft in stand, ook indien de inzet van de POH Jeugd structureel wordt. De POH 

Jeugd maakt altijd een professionele afweging en heeft tevens een goede triage, met ander 

woorden, er wordt goed afgewogen welke hulp het meest passend is. De zorg die nodig is 

voor de cliënt kan dus altijd, ook op een later moment, ingezet worden. Indien een traject bij 

de POH Jeugd is afgesloten, stopt de monitoring voor die cliënt op dat moment ook. De cliënt 

is op dat moment immers niet meer zorgafhankelijk. Echter, door de continuïteit van de inzet 

POH Jeugd blijft ook de continuïteit in follow-up aanwezig indien de cliënt zich weer meldt bij 

de POH Jeugd. Tegelijkertijd dienen we ons ook te houden aan de bewaartermijnen van 

monitoring en dossiers in het kader van de AVG. We proberen hierin de juiste balans te vinden 

en kijken vooral naar wat werkt/helpend is voor de jeugdige. 



- Om bovenstaande monitoring te borgen is continuïteit van de inzet van de 

praktijkondersteuners van belang. Of de huidige aansturing door regio, huisarts en of 

gemeente hiertoe adequaat en toereikend is, is de vraag.                                                                                                                                          

Deze opmerking sluit aan bij het antwoord dat gegeven is op voorgaande vraag. In nauwe 

afstemming met de huisartspraktijken streven we voor de toekomst naar zo adequaat 

mogelijke aansturing/werkgeverschap. Hierover zijn we met alle betrokken partijen in 

overleg.  

 

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Nijverdal, 20 januari 2020 

Hoogachtend, 

 

 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

 

 

Mevr. A. van den Dolder    

Wethouder Jeugd  


