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Kennis te nemen 
de wijze waarop het college uitvoering heeft gegeven aan de motie ‘Maximaliseren 
deelname huisartsen POH Jeugd’ van de gemeenteraad van 4 november 2021.  
 
Context 
Op 4 november 2021 heeft de gemeenteraad een motie (bijlage 1) aangenomen waarbij 
het college wordt opgedragen enerzijds alle huisartsenpraktijken te benaderen om hun 
belangstelling voor het inzetten van een Praktijkondersteuner Huisarts (POH) jeugd in te 
zetten en anderzijds bij deze inventarisatie belemmerende factoren in kaart te brengen en 
hierop te anticiperen. In deze raadsmededeling informeren wij u over de uitvoering van 
deze motie. Deze raadsmededeling kunt u beschouwen als de uitvoering van de 
betreffende motie. 
 
Kernboodschap 
Sinds 2019 wordt in de gemeente Doetinchem door de POH-jeugd medewerker 
laagdrempelige, voorliggende ondersteuning geboden. De motie ondersteunt en versterkt 
de ingezette koers. Sinds 2022 is de pilot afgerond en voortgezet middels een reguliere 
werkwijze. Tevens is de financiering structureel voortgezet en uitgebreid.  
 
Benaderen huisartsenpraktijken 
In de motie heeft u het college gevraagd alle huisartsenpraktijken te benaderen die nog 
niet deelnemen aan de pilot en hen te bevragen op de interesse voor het inzetten van het 
POH Jeugd. Zoals aangegeven in de motie is de inzet van een POH Jeugd gebaseerd op 
een vrijwillige samenwerking met de huisartsen(praktijken). In de gemeente Doetinchem 
bevinden zich 14 huisarts(en)praktijken. Afgelopen jaar is er persoonlijk contact geweest 
met alle huisartsen in de gemeente Doetinchem. En hebben we geïnventariseerd of de 
praktijken bereid zijn om een samenwerking aan te gaan door middel van de inzet van 
een POH Jeugd. In 2022 heeft er een uitbreiding plaatsgevonden tot negen deelnemende 
praktijken. Daarnaast is in één praktijk de ureninzet van de POH-Jeugd verhoogd.  
 
Belemmerende factoren 
In de motie heeft u het college gevraagd bij de inventarisatie te vragen of er 
belemmerende factoren zijn waarom een huisartsenpraktijk geen interesse heeft en 
hierop te anticiperen. Uit onze contacten met de praktijken volgt dat er verschillende 
redenen zijn waarom een praktijk kiest om op dit moment nog niet deel te nemen. Een 
aantal praktijken geeft aan dat zij minder jeugdige patiënten hebben die gebaat zijn bij 
ondersteuning door een POH-Jeugd. Ook blijkt dat praktijken al andere medewerkers in 
dienst hebben die, indien nodig, jeugdigen kunnen ondersteunen. Verder bleek dat de 
hoge werkdruk binnen praktijken op dit moment ervoor zorgt dat er minder ruimte is om 
een nieuwe samenwerking aan te gaan op het gebied van POH-Jeugd.  
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Praktijken hebben te maken met veel (nieuwe) initiatieven vanuit verschillende domeinen, 
met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. En ook (de naweeën van) COVID-19 
leiden tot andere prioritering.  
 
Uitbreiding en structurele borging 
De deelnemende praktijken zijn tevreden over de inzet en zien de meerwaarde van de 
functie in. We zien dat de aanwezigheid van de POH Jeugd bij huisartsenpraktijken en in 
de wijken positieve effecten heeft voor de jeugdige en bijdraagt aan minder aanspraak op 
individuele voorzieningen jeugdhulp. Men merkt dat problematiek in een meer 
voorliggend stadium wordt opgepakt. Hiermee wordt de jeugdige laagdrempelig en 
vroegtijdig ondersteunt. Andere positieve ervaringen zijn de snelle beschikbaarheid 
(waardoor stagnatie in het proces wordt voorkomen), kennis hebben van de sociale kaart 
en voorliggende voorzieningen en de mogelijkheid om ‘vinger aan de pols’ houden. Ook 
versterkt de inzet van de POH-jeugd de samenwerking tussen de huisartsen en het lokale 
voorliggende veld.  
 
De aanpak is in 2022 structureel ingebed. In 2023 werken we verder aan een bredere 
dekking en grotere spreiding van POH-Jeugd in huisartsenpraktijken. De inzet blijft 
daarop gericht. De gemeenteraad heeft hiertoe in de gecorrigeerde begroting 2023 
besloten om middelen te verschuiven van taakveld 6.72 (Individuele voorzieningen jeugd) 
naar taakveld 6.2 (Wijkteams). Dit betreft een budget neutrale verschuiving voor 2023 van 
€ 80.000 oplopend tot € 100.000 voor 2024 e.v.  
 
Vervolg 
We blijven actief in contact met de praktijken die momenteel niet deelnemen, door in 
gesprek te blijven. Er kunnen veranderingen optreden in het patiëntenbestand en 
zorgbehoefte van de praktijk, waardoor inzet van een POH-Jeugd in een later stadium wél 
gewenst is. De ervaring leert dat mond-op-mond reclame ook een positief effect heeft op 
de bereidheid tot deelname.  
We blijven de huidige inzet bij de deelnemende praktijken monitoren en evalueren. Indien 
nodig vindt er bijstelling plaats. Ook bekijken we, in samenspraak met de deelnemende 
praktijk, of het wenselijk is om de inzet van de POH Jeugd aan te passen. Door 
bijvoorbeeld de ureninzet te verhogen. Hiermee kunnen we inspelen op de verschillende 
behoeften van de individuele praktijken.  
 
Bijlagen 
1. Raadsbesluit d.d. 4 november 2021, motie ‘Maximaliseren deelname huisartsen POH 

Jeugd-GGZ’. 
 

 


