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KOERS JEUGD: Snel op de juiste plek
(samenwerking medisch en sociaal domein)

VRAAG 1

VRAAG 2

Wat is POH-GGZ jeugd?

ANTWOORDENBAK: “Wat hoort waar?’’

De POH-GGZ jeugd is bedoeld als aanvulling op de huisarts en heeft
meer tijd en meer deskundigheid op het gebied van jeugd-GGZ.
Daardoor kan deze beter inschatten wat het probleem is en/of zelf korte
behandelingen geven. Dan hoef er niet doorverwezen te worden naar
een jeugdhulp specialist (dit scheelt ook weer wachttijd).
Jongeren geven aan niet te weten wat ‘POH’ is. De praktijkondersteuner
kennen ze wel. Ervaringen van de Jeugdwelzijnsraad met de POH-GGZ
zijn overwegend negatief: verkeerde diagnose of te snel een diagnose
(de ‘bingo’), niet gehoord voelen, te lang behandeld en niet
doorverwezen en geen goede maatwerk oplossing. Dit komt bij de
GGZ zelf overigens ook allemaal voor.
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•		Er is veel discussie over waar een hulpvraag thuishoort.
•		Er zijn best veel onderwerpen die in meerdere zakken zitten.
•		Met name het thema ‘prestatiedruk’ komt terug in alle zakken.
•		Het thema ‘pesten’ wordt ervaren als een heel groot probleem.
Hoewel scholen hier vaak een anti-pest programma op hebben,
ervaren jongeren deze hulp als niet toereikend.
•		Jongeren geven aan behoefte te hebben aan één vertrouwd
		persoon waar zij terecht kunnen en die het écht snapt.

VRAAG 3

WAT IS HET THEMA?
Op 21 oktober 2019 kwam de JWR bij elkaar om te
praten over het tweede thema uit het uitvoerings
programma Samen met de Jeugd: Samenwerking medisch en sociaal
domein. Het streven is dat kinderen, jongeren en ouders als ze hulp
vragen zo snel mogelijk geholpen worden. Verwijzing naar jeugdhulp
gaat via (huis)artsen, de Toegang of via andere hulpverleners.
Waar nodig wordt doorverwezen naar het wijkteam en/of
specialistische zorg.
We hebben hier te maken met twee werelden: het sociale domein
en het medisch domein. Het is vaak lastig om te duiden waar welke
hulpvraag thuis hoort. Zeker voor jongeren zelf. Om kinderen en
jongeren zo snel mogelijk de best passende zorg en toekomst
perspectief te bieden, is de samenwerking tussen beide domeinen
erg belangrijk. Wat voor kijk hebben jongeren op deze samenwerking
en welke aandachtspunten zien zij vanuit hun eigen ervaring?

Naast mentale en fysieke gezondheid is sociale gezondheid ook erg
belangrijk. Als je een goed netwerk om je heen hebt, heb je meer
sociale veerkracht. Daarom stellen we de adviesvanger vraag:

Met welke ideeën, activiteiten of faciliteiten
kunnen we sociale gezondheid stimuleren bij
jongeren in de regio Hart van Brabant?

•		Werk aan een goede eigen mindset. Probeer proactief te zijn.
•		Een animatieteam die jongeren in de wijk verbindt (zoals op de camping).
•		Vrijwilligerswerk doen. Bijvoorbeeld bij Hall of Fame.
•		Themabijeenkomst voor mensen die niet zo makkelijk contact maken.
•		Online informatie zoeken over (gratis) groepsactiviteiten.
•		Zelf dingen organiseren (met waar nodig, een beetje hulp).
•		Meedoenregeling voor alle jongeren.

CONTACT
Ook een vraag voor de Jeugdwelzijnsraad?
www.samenmetdejeugd.nl

“Waarom ik mee doe? De JWR is een
gezellige groep jongeren bij elkaar die
samen in gesprek gaan om dingen te
veranderen.”
QUOTE Van JWR lid

