“Verwijsafspraken” voor huisartsen in het kader van de Jeugdwet
Definitief, 18 december 2014
De gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp (oa Jeugd-GGZ)
vanuit de Jeugdwet. De gemeente heeft hiervoor contracten gesloten met instellingen. De
(huis)artsen kunnen hier rechtstreeks naar verwijzen.
De gezamenlijke verantwoordelijkheid van huisartsen en gemeenten is om jeugdigen en hun
ouders/opvoeders passende en kwalitatief goede ondersteuning te bieden. De opgave is ook
problematisering en onnodig beroep op (dure) specialistische zorg te voorkomen.
Wmo
Voor volwassenen is de Wmo uitgebreid met begeleiding en dagbesteding. (Huis)artsen
kunnen hier niet rechtstreeks naar verwijzen. Als (huis-)artsen signaleren dat patiënten
behoefte aan Wmo-ondersteuning hebben of een gezamenlijke aanpak op sociaal en
medisch domein nodig is, kunnen zij bewoners naar de gemeente verwijzen of zelf
rechtstreeks contact opnemen met het wijkteam (BJG/SWT). De procedure is dezelfde als
hieronder beschreven. Aan elk wijkteam wordt een wijkverpleegkundige gelieerd die
desgewenst als schakel kan dienen.

Stappen als u de inschatting maakt om Jeugdhulp in te zetten of aan te melden bij een
wijkteam (SWT of BJG)
1: Bepaal vervolgstappen
2: Zet verwijzing in gang (indien van toepassing)
1.
Bepaal vervolgstappen
Uit uw consult met de patiënt is de aard van de problematiek (opvoedingsproblematiek,
ontwikkelingsproblematiek, GGZ) en de ernst van de problematiek gebleken. Voor zover
mogelijk, heeft u ook vastgesteld of sprake is meervoudige problematiek in het gezin.

-

Op basis van de aard en ernst van de problematiek, bepaalt u of u:
zelf doorverwijst (stap 2 of 3);
de GGD-Jeugdarts gelieerd aan het BJG inschakelt
(gegevens bijgevoegd);
het wijkteam (BJG/SWT) inschakelt
(taak, werkwijze en gegevens bijgevoegd).

Wanneer zelf
doorverwijzen?
Wanneer GGD-arts
inschakelen?

Bij op zichzelf staande jeugd(GGZ-)problematiek

Voor overleg opvoedings- en ontwikkelingsproblematiek
 Verkenning in hoeverre sprake is van
problematiek en welke ondersteuning al wordt
ingezet, oa vanuit het netwerk van professionals
 Als inzet flexibele jeugdhulp passend lijkt (zie 2).
Wanneer wijkteam
Voor overleg en/of overdracht jeugdigen/gezinnen met
(BJG/SWT) inschakelen*?
meervoudige problematiek, ook buiten medisch domein
 Zij stellen een plan van aanpak voor het gezin op
en zorgen (in overleg met de huisarts) voor
toeleiding naar hulp.
* U kunt een bewoner aanmelden als de bewoner u daar toestemming voor heeft gegeven.
U kunt dit doen met behulp van de verwijsbrief uit het HIS dat u mailt naar het aanmeldemailadres per team. Dan wordt zowel de bewoner als u, binnen 2 werkdagen teruggebeld.
Het heeft echter de voorkeur dat de bewoner zichzelf aanmeldt.
Zowel u als huisarts als het wijkteam (BJG/SWT) dat bij een jeugdige of gezin betrokken is,
wordt graag op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen voor dat gezin. In 2015
werken we nader uit hoe we dit het beste kunnen doen, met in achtneming van de privacyregels.
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2.

Verwijzing naar voorliggende voorzieningen en of lichte vormen van jeugdhulp

Als de aard en omvang van de problematiek beperkt is:
Soort ondersteuning
Vrij toegankelijke ondersteuning,
bv. van Juvans, GGD, MEE of
Divers of deelname wijkactiviteit.

Voorwaarde?
Bewoner kan vrij gebruik
maken

Flexibele jeugdhulp:
 Generalistische basis-GGZ
 Alle individuele en
groepstrainingen voor kinderen,
 Ambulante jeugdzorg met
uitzondering van behandeling
en crisiszorg

Basis–GGZ: verwijzing
nodig door huisarts,
jeugdarts of kinderarts

3.

Overige:
Jeugdprofessionals mogen
verwijzen (geen formele
beschikking nodig).

Meer informatie
www.cjg-shertogenbosch.nl
www.socialekaartshertogenbosch.nl
“Handleiding voor de
inzet van flexibele
jeugdhulp” door een
jeugdprofessional
(bijgevoegd).

Verwijzing naar specialistische Jeugdhulp

1.
Inhoud
Jeugdhulp is de verzamelterm voor alle vormen van ondersteuning die de jeugdige en/of het
gezin ontvangt in het kader van de Jeugdwet. Specialistische jeugdhulp omvat naast jeugdGGZ bijvoorbeeld ook gespecialiseerde opvoedingsondersteuning of jeugdbescherming.
2.
Verwijzing en keuze verwijsformulier
De gespecialiseerde jeugdhulp is alleen toegankelijk met een formele beschikking van de
gemeente of een verwijzing van de (huis)arts.
 Gebruik het afgesproken verwijsformulier van de jeugdhulp-instelling (bv. formulier
Herlaarhof) of bestaande verwijsbrief uit het HIS.
3.
Advies (jeugd)zorgaanbieder
De ouders zijn zelf vrij zijn om een keuze te maken wat betreft de zorgaanbieder. Uw advies
helpt de ouders een goede keuze te maken. Naast kwaliteit is het zaak dat de jeugdige wordt
behandeld door één door de gemeenten gecontracteerde zorgaanbieder. De ondersteuning
wordt anders niet vergoed.
 De lijst met alle hiervoor gecontracteerde zorgaanbieders is bijgevoegd.
De zorginstellingen houden bij waar de verwijzingen vandaan komen en rapporteren hierover
naar de gemeente.
4.
Persoonsgebonden budget
Als ouders de ondersteuning via een Persoonsgebonden Budget (PGB) willen in plaats van
zorg in natura, is dat onder voorwaarden mogelijk. Het wijkteam (BJG/SWT) bepaalt of het
huishouden in aanmerking komt voor een PGB.
 U verwijst het gezin naar het wijkteam (BJG/SWT) van de wijk waar het gezin woont.
 De bewoner heeft uw verwijsbericht nodig  verwijsbrief uit het HIS.
Bewoners kunnen zelf de gemeente bellen (073-615 5155). U kunt ook zelf contact leggen
met het wijkteam. Het BJG neemt contact met u als verwijzer op.

Spoed/crisis
-

Tijdens kantoortijden: Gemeente (073- 615 5155, gemeentelijk contactcentrum). U wordt
doorverbonden naar de teamleider met piket-dienst;
Jeugd: Spoedeisende Zorg (SEZ); van Bureau Jeugdzorg bellen: 088 - 0666 999 (24 uur
per dag bereikbaar)
Volwassenen: bestaande crisisdiensten.
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