
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De inzet van de POH GGZ Kind & Jeugd 
levert steeds meer rendement op! 
 
Sinds 2015 heeft Keizers&Visser in een groot 
aantal gemeenten de inzet van de POH-GGZ 
Jeugd in huisartsenpraktijken succesvol 
begeleid.  
 
Investeringen door gemeenten in 
huisartsenpraktijken levert steeds meer 
rendement op: 
 
 Voor de jeugdige: eerder, sneller en 

betere hulp in een vertrouwde omgeving; 
 

 Voor de huisarts: kwalitatief hoogwaardig 
aanbod van zorg en grotere 
patiënttevredenheid; 
 

 Voor de gemeente: integrale aanpak met 
passende ondersteuning die leidt tot 
kostenbesparing door minder 
doorverwijzingen. 

 

Monitoring is de succesfactor 
 
Keizers&Visser volgt in al haar trajecten, vanaf de 
eerste interventies van de POH-GGZ Jeugd, de 
lokale samenwerking en de effecten daarvan. Deze 
werkwijze levert een schat aan informatie op.  
 
Effectrapportages bieden de mogelijkheid voor snel 
bijsturen en verbeteren van inzet en samenwerking. 
Verantwoordingsinformatie voor gemeenteraden is 
daarmee eveneens voorhanden.  
 
Daarnaast kan de effectiviteit van de eigen POH’s 
GGZ jeugd worden vergeleken met de resultaten 
van landelijk onderzoek. 
 
Monitor POH-GGZ Jeugd 
 
Op basis van de door ons opgebouwde ervaring, 
hebben wij als vervolg op deze aanpak een monitor 
ontwikkeld en effectief ingezet bij een aantal 
opdrachtgevers. 

Door zowel de POH-ers als de gemeente wordt de monitor hoog gewaardeerd. 
Waarom? 
 
 Het effect van de inzet; voor alle partijen is te zien hoeveel 

kinderen/jongeren bij de POH-GGZ Jeugd 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 voor 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.  
 

 Efficiency voor de POH-er; de monitor is zeer gebruiksvriendelijk, en zo 
ingericht dat de verwerking direct plaatsvindt, waardoor geen afzonderlijke 
registratie achteraf nodig is. Dat levert een aanzienlijke besparing op.   

 
 Ons online monitoringsinstrument is gebruikersvriendelijk, aan te passen aan 
lokale eisen en situatie en AVG-proof! 
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Wilt u meer informatie ontvangen of geheel vrijblijvend een afspraak maken voor een gesprek?  
Neem contact op via tel.:  085-4010688 of mail naar info@keizersvisser.nl.  
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POH GGZ JEUGD 


