MONITOR

POH - GGZ JEUGD
De inzet van de POH GGZ Jeugd
Steeds meer gemeenten faciliteren de inzet van
een Praktijkondersteuner Jeugd (POH-GGZ Jeugd)
bij huisartsen. Deze is laagdrempelig inzetbaar
voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar, die met
psychische klachten bij de huisarts komen. De
huisarts krijgt daarmee expertise in zijn praktijk,
waardoor er in veel gevallen directe kortdurende
hulp kan worden geboden. Onnodige
doorverwijzingen naar duurdere specialistische
jeugdhulpvoorzieningen worden zo voorkomen. Dit
levert op termijn aanzienlijke besparingen op voor
de gemeente. Tevens leidt het tot betere
samenwerking met andere instanties die bij de
jeugdigen betrokken zijn.
Monitoring afgestemd op uw situatie
Om als gemeente inzicht te krijgen in het effect van
de inzet van de POH GGZ Jeugd, is het belangrijk om
een aantal gegevens te laten registreren door de
POH-GGZ Jeugd in een database.
Keizers & Visser heeft een onlinedatabase
ontwikkeld, waarbij de gegevens door zowel POH,
huisartsen en gemeenten (versleuteld) gemonitord
kan worden.
De POH GGZ-Jeugd kan op elk gewenst moment en
plaats met zijn of haar telefoon, laptop of tablet de
registratie bijhouden in de database.

Wat kunnen we met de geregistreerde gegevens meten?
 Het effect van de inzet;
Voor alle partijen is te zien hoeveel kinderen/jongeren bij de POH komen,
welke interventies er volgen en hoe de samenwerking met andere
betrokken instanties verloopt.
 Kwaliteitsverbetering;
De monitoring en analyse van de gegevens levert sturingsinformatie op
m.b.t. de inzet van jeugdhulp en de samenwerking rondom kind en gezin.
 Beleidsinformatie;
Op basis van de verzamelde gegevens kan beter preventief gewerkt
worden en zorg gerichter worden ingekocht.
Belangrijke kenmerken van de monitor
De webbased monitor heeft een standaard opbouw en kan naar wens op
onderdelen worden aangepast. Elke monitor biedt;
1. Sturinginformatie
Kind gebonden gegevens, zoals leeftijd, problematiek en ondernomen acties,
zoals aantal eigen consulten, doorverwijzingen, contacten met school, wijkteam
en GGD kunnen in de monitor worden geregistreerd.
2. Maatwerkoplossingen
De monitor is voorzien van bepaalde basisproblematieken, deze kunnen per
gemeente, naar wens, aangevuld/aangepast worden.
3. Eigen Accounts
De POH is de enige die bij de kind gebonden gegevens kan. Andere gebruikers
(huisartsen/gemeenten) kunnen alleen bij de voor hen bestemde informatie.
4. Privacy van kind gegevens
In de database worden kind gegevens versleuteld opgeslagen, zodat anderen
alleen cijfers kunnen monitoren. De kindgegevens worden alleen met
toestemming van de ouders opgeslagen.

Een kostenindicatie

Aansluitkosten
Implementatiekosten
Beheer, onderhoud en
helpdesk

Eenmalige kosten
€ 1.000
€ 1.500
-

Jaarlijkse kosten
€ 1.250

Voor gemeenten waarvoor wij een POH-traject (gaan) uitvoeren of
uitgevoerd hebben geldt een speciale, zeer aantrekkelijke aanbieding.

Wilt u meer informatie ontvangen of geheel vrijblijvend
een afspraak maken voor een gesprek?

Over POH-trajecten GGZ-Jeugd:

Bert Deuling
Johan Kivits

Over de monitor POH GGZ-Jeugd: Caspar Rauws
Neem contact op via tel.: 085-4010688 of mail naar
info@keizersvisser.nl.

