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K E I Z ER S & V I S SE R O V E RH EI D S C O N S U L T A N C Y 

Kostenbesparing 

Met de inzet van een POHGGZ 
Jeugdkan de gemeente, zonder te 

tornen aande 

doorverwĳsbevoegdheid van 
huisartsen,de instroom naarde 

JGGZverminderen. In de 

gemeenten waar we deze 
werkwĳze toepassen,betekent dit 

eenstructurele besparingop de 

kosten vanjeugdzorgtrajecten. 

Desgewenstkunnen wĳ op basis 
van de gegevensvan uw gemeente 

een businesscaseuitwerken, waarin 

wĳ de mogelĳke besparingenvoor 
uw gemeente laten zien. 

Monitoring 

Voor het verkrĳgen vaneengoed 

beeld vande effecten die de inzet 

van de POHGGZJeugd heeft, is een 

goede nulmeting noodzakelĳk. 

Daarbĳgaat het om zowel 

kwalitatieve alskwantitatieve 

factoren. 

Bron voor de nulmeting zĳn de 

gegevensvan huisartsen zelf en de 

kwartaalrapportages van de JGGZ- 

instellingen. 

Dewerkzaamheden van de POH 

GGZJeugdworden gemonitord aan 

de hand van eenformat, waarin de 

kwantitatieve gegevensworden 

verzameld. Gesprekkenvormen de 

basisvoor de evaluatie van de 

samenwerking in het JGGZ-veld. 

Daarnaastwerken wĳ samenmet 

AccareKinder- en Jeugdpsychiatrie, 

die met de Rĳksuniversiteit 

Groningenonderzoek doet naar de 

effecten van de POHGGZJeugd. 

Bekostiging 

Degemeente isverantwoordelĳk 

voor de bekostiging vanjeugdhulp. 
In principe valt de POH-functie 

onder de bekostiging vande 

Zorgverzekeringswet. Echter, in de 
praktĳk isde begeleidingdoor de 

POHGGZJeugd feitelĳk basis JGGZ 

(Jeugdwet). 

In onsmodel bekostigt de 

gemeente: 

1.Deureninzet van de professionals 
in de huisartspraktĳk. 

2.Deoverheadkosten die de inzet 

van een POHGGZJeugd met zich 

meebrengt voor de huisarts 
(Begeleidingsuren, verzekering, 

gebruik ruimte enzovoorts). 

Afspraken over de 
verantwoordelĳkheid, 

taakomschrĳving, voorwaarden en 

over bekostiging worden 
vastgelegd in eenovereenkomst. 

Wat kan Keizers& Visservoor u 

doen? 

Onzewerkwĳze bestaat uit de 

volgende fasen: 

1.Evaluatieonderzoek naar de 
opbrengsten van het convenant 

met de huisartsen in uw gemeente 

specifiekgericht op de praktĳk van 
doorverwĳzingen naar de JGGZ. 

2.Draagvlakonderzoek voor de 

inzet van een POHGGZJeugd. 

In dezefasedoen we eenronde 
langshuisartsen, wĳkteams, 

jeugdartsen, JGGZ-instellingenen 

het onderwĳs om de behoefte en 
wensen en verwachtingen met 

betrekking tot de inzet vaneen 

POHGGZJeugdte inventariseren. 
Op basisdaarvan adviseren we de 

gemeenteover het wel en op welke 

wĳze of niet starten met de 
implementatie vanhet concept. 

3. Invoering van het concept POH 

GGZJeugd(in de vorm van pilots). 
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