Actueel
POH-GGZ Jeugd
in de huisartsenpraktijk
Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden.
Daarmee zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor een
groot deel van de zorg voor jeugd. Jongeren met psychische
problemen komen via de huisartsenpraktijk terecht bij de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Deze is echter niet altijd
voldoende toegerust voor jeugd specifieke problemen. Hierdoor
worden jongeren met lichte problematiek vaak doorverwezen
naar de (duurdere) specialistische GGZ.
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