Naar de POH Jeugd GGZ
Jeugd GGZ in de huisartsenpraktijk
De praktijkondersteuner Huisarts Jeugd
Geestelijke Gezondheidszorg (POH Jeugd
GGZ) werkt in de huisartsenpraktijk. De
POH Jeugd GGZ is er speciaal voor Jeugd
(0-18 jaar) met psychische klachten.

Samen sterker

best passende ondersteuning kan bieden.
Soms bieden deze jeugdhulpverleners

Samen voor uw kind

allemaal tegelijk ondersteuning en dan is

Veel kinderen en jongeren zijn wel eens

overleg handig zodat u en/of uw kind niet

somber, boos, opstandig, gespannen of

alles twee keer hoeft te vertellen.

zitten een poosje wat minder lekker in
hun vel. Vaak gaat dit vanzelf of met de

Wat is de POH Jeugd GGZ?

hulp van anderen (ouders, familieleden,

De praktijkondersteuner Huisarts Jeugd

leerkrachten) weer goed. Soms is er

Geestelijke Gezondheidszorg (POH Jeugd

meer hulp nodig en is het goed om met

GGZ) geeft kortdurende begeleiding aan

een deskundige te praten, zoals een

kinderen en jongeren met psychische

jeugdhulpverlener.

klachten. Ouders kunnen ook ondersteuning krijgen wanneer gedrag leidt tot pro-

Jeugdhulpverleners

blemen thuis of op school. Als er andere

Er zijn in uw wijk meerdere soorten

hulp nodig is, kan de POH Jeugd GGZ dit

jeugdhulpverleners:

regelen. Dit wordt eerst besproken met

- de jeugdarts en/of jeugdverpleegkun-

de huisarts, de ouders en/of de jeugdige.

dige (GGD) op het consultatiebureau
en/of school
- een medewerker van het wijk-, sociaal- of jeugdteam van de gemeente
- een POH Jeugd GGZ bij de huisarts
(nieuw!)

Zijn er kosten aan verbonden?
Kosten voor zorg van uw huisarts worden
vanuit de basisverzekering vergoed.
De kosten voor de gesprekken met de
POH Jeugd GGZ worden vergoed door

Deze hulpverleners werken veel met el-

de gemeente. U hoeft hiervoor geen

kaar samen. Als u dit goed vindt, kunnen

actie te ondernemen, dit wordt

ze met elkaar in overleg gaan over wie de

onderling geregeld.

Het digitale dossier

Privacy en toestemming

Van iedereen die bij de POH Jeugd GGZ

De POH Jeugd GGZ is onderdeel van de

komt, wordt een digitaal dossier bijge-

huisartsenpraktijk en werkt met dezelfde

houden. In dit dossier worden de versla-

privacyregeling als de huisarts. Als uw

gen van de gesprekken veilig opgeslagen.

kind onder de 16 is en uit zichzelf naar

Een belangrijk voordeel van dit digitale

de POH Jeugd GGZ is gegaan, dan wordt

dossier is dat de POH Jeugd GGZ u en

u gebeld. Boven de 16 jaar zal dit alleen

uw kind via de email vragenlijsten en

gebeuren als uw kind dat zelf wil. Voor

opdrachten kan toesturen om thuis mee

doorverwijzing naar andere hulpverlening

aan de slag te gaan.

is wel toestemming van de ouders nodig
(bij een echtscheiding soms van allebei

Wie mag er in uw dossier kijken?
Het digitaal dossier is alleen in te zien
door uw huisarts en POH Jeugd GGZ. De
POH Jeugd GGZ kan advies vragen aan
een andere hulpverlener. Deze andere
hulpverlener mag alleen meekijken
als u en/of uw kind dit goed vinden. De
gemeente mag niet in uw dossier kijken
en krijgt ook uw naam en de naam
van uw kind niet te zien. De
gemeente krijgt alleen algemene gegevens zonder
namen en adressen
waardoor zij niet
weten dat u en/
of uw kind bij de
POH Jeugd GGZ
bent geweest.

de ouders).

Wat doet Huisartsen Eemland?

Vragen?

Huisartsen Eemland zorgt ervoor dat de

Kijk dan op www.huisartseneemland.nl

zorgverleners die betrokken zijn bij uw

of stel uw vraag per e-mail

behandeling intensief samenwerken.

info@huisartseneemland.nl

Huisartsen Eemland werkt achter de

of bel: 0900-555 22 88

schermen en biedt zelf geen zorg. Deze
wordt door uw huisarts en andere betrokken zorgverleners gegeven. Huisartsen
Eemland beheert het digitaal dossier en
heeft een helpdesk om u bij vragen over
het dossier te kunnen ondersteunen.

Samen sterker

