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Informatiebrief aan de Raad 
 

Zaaknummer: Z/20/47785 

Documentnummer: 207954 
Datum: 29 september 2020 
Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst praktijkondersteuner GGZ jeugd 
Bijlage(n): Nee 
 

Geachte Raad, 

Om te sturen op transformatie en kostenbeheersing jeugdhulp is besloten een pilot 
Praktijkondersteuner GGZ Jeugd (POH-GGZ Jeugd) uit te voeren. De (oriëntatie op de) pilot is 
opgenomen in het Actieplan Jeugd Wassenaar 2019-2021. De pilot POH-GGZ jeugd Wassenaar 

heeft op hoofdlijnen de volgende doelstellingen:  

1. Verbetering van de signaleringsfunctie van de huisartsenpraktijk, waardoor medicaliseren 
en het onnodig vaststellen van stoornissen kan worden voorkomen. Hierdoor kunnen 
kinderen zo nodig sneller en op de juiste plek worden behandeld.   

2. Integrale aanpak van psychosociale problematiek met aandacht voor omgevingsfactoren 
waardoor beter kan worden aangesloten bij de problematiek en behoefte van gezinnen die 
zich melden bij de huisarts.  

3. Betere samenwerking en verbinding tussen de huisartsenpraktijk, de jeugdgezondheidzorg 
van de GGD Haaglanden, de jeugdconsulenten van de gemeente, JGGZ-instellingen, het 
onderwijs en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 

 

De pilot POH-GGZ jeugd is opgenomen als maatregel in het Actieplan Jeugdhulp Wassenaar 2019-
2021. In het kader van sturing op transformatie en kostenbeheersing jeugdhulp is met deze 
maatregel besloten te oriënteren op een pilot POH-GGZ jeugd. Uit een uitgebreide oriëntatiefase 
kwamen in mei jongstleden positieve verwachtingen naar voren met betrekking tot de eerder 
genoemde doelstellingen. De afgelopen periode is verder gewerkt aan de voorbereiding en 
uitvoering van deze pilot en is, onder andere, overleg gevoerd met de huisartsen, een projectplan 

geschreven, een nulmeting gedaan, de werving van een POH-GGZ jeugd uitgevoerd, overleg 
gevoerd met Indigo Haaglanden en een concept samenwerkingsovereenkomst opgesteld. De POJ-
GGZ Jeugd start haar werkzaamheden per 1 oktober aanstaande voor 20 uur per week, in eerste 
instantie vanuit het gezondheidscentrum. 
 
Uit monitoring en evaluatie van de pilot moet eerst blijken dat minimaal de kosten van de pilot 
worden bespaard op tweedelijns jeugdhulp, alvorens te besluiten om de POJ-GGZ jeugd structureel 

in te zetten per april 2022. 
 
Tijdens de pilot wordt gemonitord of de inzet van de praktijkondersteuner minimaal een 

budgetneutraal effect heeft. In het projectplan is opgenomen dat het project structureel wordt 
voorgezet als er tenminste een budgetneutraal effect is.  
Op basis van landelijk onderzoek (jeugdhulpbijdehuisarts.nl) en ervaringen van andere gemeenten, 
valt te concluderen dat met inzet van een praktijkondersteuner jeugd de kwaliteit van de jeugdhulp 

aanzienlijk verbetert en het aantal verwijzingen naar tweedelijns zorg afneemt. Na het afsluiten 
van een traject bij de praktijkondersteuner jeugd wordt gemiddeld 47% van de jeugdigen 
verwezen naar een andere vorm van jeugdhulp, waarvan 25% gaan naar het lokale, vrij 
toegankelijke preventieve veld,  20% naar basis jeugd GGZ. De data die beschikbaar waren voor 
het landelijke onderzoek zijn ontoereikend om te kunnen zeggen in hoeverre de verwijzingen naar 
specialistische GGZ gedaald zijn. Dit geldt eveneens voor Wassenaar. Wel kunnen we een prognose 
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maken van de verwachte kostenbesparing. De hieronder geschetste berekeningen zijn ter 

illustratie. 

 

• In 2019 waren de indicaties en kosten voor de jeugd-GGZ als volgt (bron: SSBI SBJH H10 
d.d. 29 september 2020): 

  

  Basis Gespecialiseerd Hoog 
gespecialiseerd 

Totaal 

Kosten € 122.981 € 726.324 € 488.871 € 1.338.176 

Gemiddelde 
kosten € 872 € 3.560 € 5.493 € 3.083 

Aantal 
indicaties 141 204 89 

434 (392 
uniek) 

  

• De werkzaamheden van de Praktijkondersteuner jeugd komen het meest overeen met die 
in de basis-GGZ. De Praktijkondersteuner jeugd zal dan ook met name de ondersteuning 
zoals geboden in de basis-GGZ vervangen.  

• Landelijk onderzoek laat zien dat de Praktijkondersteuner jeugd een vermindering met zich 

kan brengen van 40% van het aantal verwijzingen naar de tweedelijns jeugdhulp. Dit zal 
met name de basis-GGZ zijn maar er kunnen ook positieve effecten op de andere typen 
GGZ optreden (snellere toeleiding waardoor minder hoge zorgvraag, kortere duur door 
voorwerk Praktijkondersteuner jeugd, etc.). 

• De kosten voor de Praktijkondersteuner jeugd zijn inclusief huur van de praktijkruimte € 
91,20 per uur en € 82.100 per jaar.  

• Wanneer we uitgaan van 40% van 141 trajecten basis-ggz (57) zijn de kosten op jaarbasis 
voor de Praktijkondersteuner jeugd lager dan wanneer deze trajecten in de basis-ggz 
zouden zijn geboden (bij een gemiddelde van max. 6 gesprekken bij de 
Praktijkondersteuner jeugd, conform afsprakenkader projectplan):  
  

  Kosten traject Kosten totaal 

OJG € 547 (6x91,20) € 31.198 

Basis GGZ € 872 € 49.704 

  

• De resterende besparing ten opzichte van de huidige inzet van de jeugd-ggz zou dan met 
name moeten plaatsvinden binnen de vervolgtrajecten in alle 3 de typen jeugd-GGZ. Dit is 

lastiger met cijfers te onderbouwen omdat moeilijk in te schatten is wat de impact is. De 
besparingen kunnen echter aanzienlijk zijn (ter illustratie, we gaan hierbij uit van 
gemiddelden): 

  

Stel dat door de inzet van de Praktijkondersteuner jeugd 20 jeugdigen niet naar de 
gespecialiseerde GGZ maar naar de basis-GGZ doorverwezen worden (doordat de 
Praktijkondersteuner jeugd snel heeft kunnen doorverwijzen naar juiste zorg en erger heeft 
kunnen voorkomen) dan is er een besparing mogelijk van 20 x €2.688 (€ 3.560 - € 872) = 
€ 53.760. Is daarnaast bij 10 cliënten een hooggespecialiseerd traject voorkomen ten 
gunste van een gespecialiseerd traject, dan is de besparing hier 10 x € 1.933 (€ 3.560 - € 
5.493) = € 19.330. Bij elkaar leidt deze prognose tot een kostenbesparing van €91.596 op 

inzet van het zin aanbod voor jeugd. Verminderd met de kosten van de 
praktijkondersteuner jeugd zou de besparing op jeugdhulp € 9.450,- per jaar zijn bij een 
inzet van 20 uur per week. 
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Bovenstaande berekeningen zijn ter illustratie. De ontwikkelingen worden gemonitord om 

zich te krijgen op de daadwerkelijke effecten van de inzet van de praktijkondersteuner 

jeugd.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 

 
 
 
 
 
 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


