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Proef met praktijkondersteuner jeugd
—    De gemeente Arnhem deed, samen met huisartsen  

en de sociale wijkteams, ervaring op met een  
praktijkondersteuner jeugd (POH jeugd). 

—    Met het tekenen van een samenwerkings- 
overeenkomst verbonden de huisartsen,  
wijkteams en gemeente zich aan de proef.

—   De doelen zijn vastgelegd in een implementatieplan.
—    De 2 POH’s jeugd zijn op 1 oktober 2020 gestart.
—    Met een monitor volgen partners de voortgang  

en resultaten. 

Betere samenwerking in de jeugdketen 

Feiten 
—   2 wijken met 6.500 kinderen van 0 — 18 jaar
—    2 sociale wijkteams; Arnhem Noordoost  

en Schuytgraaf
—    3 huisartspraktijken; Het Span, Velperbeek  

en Arts en Zorg
—   20 huisartsen
—   1,1 fte POH jeugd

Resultaten
De huisartsen en sociale wijkteams zijn tevreden! 
—    Op wijkniveau weten de huisartsen en sociale 

wijkteams elkaar beter te vinden.
—    De basisstructuur in de wijk is verbeterd.  

De POH jeugd legt makkelijk verbinding  
met school, het kinder- en jongerenwerk,  
sportclubs en zorgprofessionals.

—    Huisartsen voelen zich ontzorgd. Er is  
iemand in de praktijk die — onder hun regie —  
diagnosticeert, behandelt en kundig adviseert 
bij een verwijzing naar specialistische zorg. 

Betere kwaliteiten en effectiviteit zorg

Resultaten
Kinderen en ouders zijn tevreden over de hulp  
van de POH jeugd. Zij geven een 8, 9 of 10 voor  
de geboden hulp.
—   Zij vinden contact met POH jeugd laagdrempelig. 
—    De behandeling sluit goed aan op  

de vraag of het probleem.
—   De hulp werd snel ingezet.
—    Het kind werd efficiënt naar specialistische 

zorg geleid als dat nodig was.

Meer kosten besparen

Resultaten
—    171 kinderen kwamen in de proeffase bij de  

POH jeugd. 119 kinderen zijn in de proeffase  
uitgestroomd. 

—    90 van die 119 kinderen werden door de  
POH jeugd zelf behandeld. 

—    75% van de kinderen ging dus NIET naar  
specialistische zorg.

—    Een traject jeugdhulp op verwijzing van een  
huisarts kostte in 2020 gemiddeld €3.080.

—    25% van de kinderen werd alsnog verwezen  
naar specialistische jeugdzorg.

—    Terwijl tijdens de proef jeugdzorg op basis  
van een verwijzing door Arnhemse huisartsen  
gelijk bleef, daalde dat in de praktijken met  
een POH jeugd tussen de 42% en de 70%. 

Meer huisartsen een praktijkondersteuner jeugd

De samenwerkende partners hebben de werkwijze beschreven en de functie van 
POH jeugd afgebakend. Zij willen nu graag verder. De proef is succesvol verlopen  
en laat een positief effect zien op de jeugdzorg. Daarom heeft gemeente  
Arnhem besloten de werkwijze met een POH jeugd voort te zetten en uit  
te breiden naar andere pratkijken en wijken in Arnhem.

Interesse?

Meer weten of meedoen?

Ga dan naar:

www.arnhem.nl/poh-jeugd
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