Inzet van gespecialiseerde jeugdhulp vanaf 2015

In onderstaand schema staan de routes
aangegeven die huisartsen kunnen volgen bij het
inzetten van gespecialiseerde jeugdhulp:

INWONERS MET
JEUGDHULP OF
OPVOEDVRAAG BIJ
HUISARTS

BEOORDELEN
SITUATIE,
CONSULTEREN,
VERWIJZEN OF
INZET POH

Samen doen
wat nodig is

WIJKTEAMS
Bij alle jeugd- en
opvoedvragen
op meerdere
levensdomeinen
JEUGDARTS
Bij alle jeugd- en
opvoedproblemen

GENERALISTISCHE GGZ
SPECIALISTISCHE GGZ
OVERIGE JEUGDHULP

DIAGNOSTIEK GGZ
Bij vermoeden van
psychiatrische
problematiek

De huisarts gaat vanzelfsprekend zelf het gesprek
aan en maakt een beoordeling van de situatie.
De gemeente doet een beroep op huisartsen om
bij inzet van gespecialiseerde jeugdhulp een van
deze routes te bewandelen (dit kan ook via POHGGZ):
• Huisarts verwijst naar of consulteert
het wijkteam. Dit kan bij alle jeugd- en
opvoedvragen en ook wanneer er vragen zijn
op meerdere levensdomeinen, bijvoorbeeld
relaties, inkomen, sociale vragen, beperkingen.
• Huisarts verwijst naar of consulteert de
jeugdarts. Dit is mogelijk bij alle jeugd- en
opvoedvragen. De jeugdarts heeft ook een
nauwe band met school.
• Huisarts verwijst naar de GGZ voor diagnostiek.
Dit vooral als er een vermoeden is van
psychiatrische problematiek.
Zelf verwijzen naar jeugdhulp

Huisartsen hebben de wettelijke bevoegdheid ook
zelf te verwijzen naar jeugdhulp. De verwijzing
door de huisarts krijgt de status van een
gemeentelijke beschikking. Almere wil onnodige
bureaucratie voorkomen De gemeente heeft met
de aanbieders van jeugdhulp afgesproken dat zij
op basis van een verwijzing van een arts zonder
meer hulp kunnen starten.

Om goed te kunnen verwijzen moeten huisartsen
weten welke jeugdhulp door de gemeente is
gecontracteerd. Daartoe worden een productenboek en een lijst met gecontacteerde instellingen
beschikbaar gesteld. Daarnaast kan de huisarts
altijd de sociale kaart raadplegen.
Kijk daarvoor op www.almere.nl/almerekracht.

De toekomst?

De gemeente wil graag in gesprek blijven met
huisartsen over het inzetten van jeugdhulp of over
andere vormen van samenwerking. Ook willen wij
huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten
actief betrekken bij de door ontwikkelen van het
gemeentelijk beleid. Dat doen wij in ieder geval
met vertegenwoordigers van uw beroepsgroep
in Almere. Als u zelf ook wil meepraten, meldt u
zich dan bij ROS Almere. Uw ideeën en adviezen
zijn zeer welkom. Ook zal de gemeente de inzet
van jeugdhulp periodiek monitoren en daarover
met u in gesprek gaan.
In de toekomst zal dit wellicht leiden tot nieuwe
afspraken, nieuwe vormen van hulp of andere
vormen van samenwerking. Zo doen wij in Almere
samen wat nodig is!
Meer informatie over de Transitie Sociaal Domein
Almere: www.almere.nl/almerekracht

Factsheet huisarts en
jeugdhulp Almere 2015
In de nieuwe Jeugdwet 2015 krijgen huisartsen, jeugdartsen en
medisch specialisten in het nieuwe stelsel een belangrijke rol.
In deze factsheet leest u hoe de inzet van jeugdhulp via de Almeerse
huisartsen wordt geregeld.

Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan
jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen en geestelijke gezondheidszorg bij jeugdigen.
Ook worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en
jeugdreclassering, en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat is het gemeentelijk beleid?
De gemeente wil een jeugdhulpverlening waarbij de vraag van kind en ouder centraal staat. Het motto
daarbij is: één huishouden, één plan, één aanpak, ook op school. Daarnaast zet Almere in op preventie en
vroegsignalering. Om te zorgen dat zo snel mogelijk de juiste hulp geboden wordt. En om te voorkomen
dat er onnodig zware hulp wordt ingezet. Samenwerking is daarvoor de sleutel. Tussen zorgprofessionals
en ook in het hele sociale veld om een gezin heen. De gemeente roept haar partners op om hierin samen
verantwoordelijkheid te nemen. We doen wat nodig is!

Wat verandert er in het
jeugdstelsel?
Om dit te bereiken, verandert het stelsel van de
zorg & ondersteuning in Almere. We brengen
advies en hulp nog dichter bij mensen, in de wijk.
Wijkteams

In Almere worden 16 wijkteams gevormd.
Deze bestaan uit professionals vanuit diverse
organisaties en disciplines. Door deze in teams
bijeen te brengen, ontstaan samenwerking en
synergie. Inwoners met vragen op gebied van
zorg en ondersteuning, ook rond opvoeden
en opgroeien, kunnen bij deze teams terecht.
Wijkwerkers geven advies en informatie en geven
toegang tot jeugdhulp en andere vormen van
ondersteuning.
Meer informatie over de wijkteams vindt u op

Expertteams

Ter ondersteuning van het wijkteam zijn er –
voor complexe problematiek - in elk stadsdeel
‘expertteams gezinsondersteuning’ ingericht.
In deze teams zitten experts op het gebied van
jeugdzorg algemeen, jeugdzorg/lichamelijk en
verstandelijke beperking, verslavingszorg, nietaangeboren hersenletsel, GGZ, dementie en
gespecialiseerd maatschappelijk werk.
Bureau Jeugdzorg

De taken rond indicatiestelling en toegang van
Bureau Jeugdzorg gaan op in de wijkteams. De
afdeling Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
wordt ‘Samen Veilig Flevoland’, Deze organisatie
biedt ook 'vrijwillige jeugdbescherming' (SAVE
drang) om in ernstige en complexe gezinssituatie
een gedwongen jeugdbeschermingsmaatregel
waar mogelijk te voorkomen.

www.wijkteamsalmere.nl

Integrale Jeugdgezondheidszorg
Samenstelling wijkteams

De wijkteams bestaan uit ervaren professionals:
• Maatschappelijk werk
• Opbouwwerk
• Consulent MEE IJsseloevers
• Participatie-adviseur Wmo gemeente
• Medewerker toegang jeugd (voorheen Bureau
Jeugdzorg, afdeling Toegang)
• Coördinator vrijwilligerswerk
Deze professionals werken nauw samen met
andere professionals in de wijk, zoals de
wijkverpleegkundige, de politie, de school en de
jeugdgezondheidszorg.

In Almere wordt jeugdgezondheidszorg voor
0-18 jaar vanaf 1-1-2015 integraal aangeboden
door GGD Flevoland en Zorggroep Almere. Er
is dan een nauwe samenwerking tussen de
jeugdgezondheidszorg en wijkteams.
(Passend) onderwijs

Met het (passend) onderwijs zijn afspraken
gemaakt over de directe inzet van enkele vormen
jeugdhulp via de jeugdteams op school.
Spelen er meerdere problemen in een gezin rond
een kind, dan vindt overdracht plaats naar het
wijkteam.

Veilig Thuis

De advies- en meldlijn voor kindermishandeling
gaat samen met die voor huiselijk geweld in het
nieuwe Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en
Kindermishandeling (AMHK).
Het AMHK Flevoland is bereikbaar via een landelijk
telefoonnummer, Veilig Thuis: 0800-2000.

De medewerker toegang jeugd van het wijkteam
betrekt collega’s uit andere velden om tot een
passend ondersteuningsplan te komen en kan zo
nodig jeugdhulp inzetten. Het wijkteam kent het
aanbod van zowel professionele hulpverleners
als van informele zorgnetwerken en sport- en
vrijwilligersorganisaties. Hierdoor kan uit alle
werelden het beste worden ingezet voor het kind
en het gezin.

Zorgverleners

Almere heeft contracten gesloten met vele
jeugdhulpinstellingen in Almere en soms ook
daarbuiten. Dat betekent dat alle hulp die
eventueel nodig is, vanaf 1 januari beschikbaar is
en blijft.

Met het wijkteam kunnen desgewenst afspraken
worden gemaakt over het voeren van een periodiek
spreekuur op de huisartsenpraktijk.
Neem hiervoor contact op met het wijkteam in uw
wijk. U vindt deze op www.wijkteamsalmere.nl.

Meer informatie over zorg & ondersteuning in
Almere vindt u op www.almere.nl/almerekracht

Uw rol als huisarts – kansen voor
samenwerking!
Vanaf 2015 verandert de formele rol van huisartsen
niet ingrijpend. Huisartsen kunnen • net als
jeugdartsen en medisch specialisten • volgens
de nieuwe Jeugdwet rechtstreeks verwijzen naar
jeugdhulp. Maar er ontstaan wel nieuwe kansen
tot samenwerking. En daarmee nieuwe kansen tot
verbetering van de ondersteuning aan kinderen
en gezinnen. Samenwerking die ertoe moet leiden
dat er voor ieder gezin één plan en één aanpak
komt, ook op school. En die ervoor moet zorgen
dat problemen tijdig worden gesignaleerd zodat
tijdig de juiste hulp geboden wordt.
De gemeente wil graag dat huisartsen,
jeugdartsen, wijkteams
en expertteams
samenwerken als gespecialiseerde jeugdhulp
nodig is.
Huisarts en het wijkteam

Ook in uw wijk is er in 2015 een wijkteam.
U kunt dit team benutten voor afstemming en
ondersteuning! Het wijkteam is erop ingericht
vraagstukken integraal te benaderen.
Spelen er meerdere problemen in een gezin rond
een kind, dan legt het wijkteam de verbanden. Niet
alleen in de analyse van waar problemen liggen,
maar juist ook bij het vinden van oplossingen.

Huisarts en de jeugdarts

Door huisartsen en jeugdartsen in Almere wordt
gewerkt aan een betere samenwerking. Er zijn
concrete plannen voor gezamenlijk overleg,
bijscholing en afspraken over verwijzingen.
Deze zullen de komende tijd worden uitgewerkt.
Verder zijn er afspraken gemaakt om de
jeugdartsen rechtstreeks te consulteren. Bij de
jeugd 0-4 jaar weten huisartsen en jeugdartsen
elkaar meestal goed te vinden. Voor de jeugd
van 4-19 jaar zal directe consultatie met de
jeugdarts mogelijk worden. Ook hier zijn concrete
afspraken over gemaakt. Op die manier kan de
huisarts ook voor oudere kinderen in de toekomst
makkelijker contact leggen. De jeugdarts kan
worden geconsulteerd bij vermoeden van jeugd-,
ontwikkelingsen opvoedproblematiek. De
jeugdarts kan ook de verbinding zijn naar de
wijkteams.
Huisarts en ‘Veilig thuis’

Wanneer er sprake is van een (vermoeden van)
een onveilige situatie voor het kind, dan treedt de
meldcode in en kan de huisarts contact opnemen
met de vertrouwensarts van het AMHK of een
melding doen bij Veilig Thuis (samenvoeging
van Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en
Kindermishandeling).
Hiervoor is een landelijk telefoonnummer
beschikbaar: Veilig Thuis: 0800-2000

