
     

   

     

   

 

Samenwerkingsafspraken tussen de Gemeenschappelijke Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken en de 

regiogemeenten Gooi en Vechtstreek in het kader van de Jeugdwet.  

 

Ondergetekenden 

 

Mw. N. van Ramshorst,  voorzitter van de regionale stuurgroep jeugd namens de colleges van Burgemeester en 

Wethouders van de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Naarden en Muiden, hierna te 

noemen regiogemeenten 

 

en   

 

Dhr. M. Voerknecht, voorzitter van de Gemeenschappelijke Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken, hierna 

te noemen GHO-GO, postbus 76, 1260 AB Blaricum 

 

zijn het volgende overeengekomen: 

  

Algemeen 

1. In lijn met de Jeugdwet heeft de huisarts
1
 net als de jeugdarts, medisch specialist en de gemeente een 

directe verwijzingsmogelijkheid naar alle vormen van jeugdhulp; 

 

2. De huisarts heeft net als de jeugdarts, medisch specialist en de gemeente de verantwoordelijkheid om die 

hulp in te schakelen die passend is bij de aard en problematiek van de patiënt
2
; 

 

3. Indien de huisarts ondersteuning nodig wenst voor een passende doorverwijzing, kan gebruik worden 

gemaakt van consultatie en advies (zie afspraken 9-15);   

 

4. De huisarts heeft in het consult bijzondere aandacht voor de eigen kracht en het sociale netwerk van de 

patiënt; 

 

5. In lijn met de Jeugdwet en het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013-2017 onderschrijft de Landelijke 

Huisartsen Vereniging (LHV) namens de huisarts de beoogde doelstelling om het aantal patiënten binnen 

de specialistische zorg verantwoord te verminderen;  

  

6. De gemeente bekostigt die hulp die nodig is voor de patiënt, met inachtneming van afspraken 16-19; 

 

7. In de verwijsbrief besteedt de huisarts conform het verwijsmodel GGZ
3
 in ieder geval aandacht aan de 

volgende componenten: 

a. Vermoeden DSM-benoemde stoornis; 

b. Ernst problematiek;  

c. Risico; 

d. Complexiteit; 

e. Beloop klachten.   

 

                                                      
1
 Huisarts die aangesloten is bij de Gemeenschappelijke Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken 

2
 Een jeugdige tot 18 jaar wonend in één van de gemeenten van de Regio Gooi en Vechtstreek: Blaricum, 

Bussum, Laren, Hilversum, Huizen, Muiden, Naarden 
3
 Voor meer informatie zie: http://www.invoeringbasisGGZ.nl/onderwerp/schema-doorverwijzing-GGZ 

http://www.vng.nl/files/vng/201301_generalistische_basis_ggz_verwijsmodel_en_productbeschrijvingen.pdf 

http://www.invoeringbasisggz.nl/onderwerp/schema-doorverwijzing-ggz
http://www.vng.nl/files/vng/201301_generalistische_basis_ggz_verwijsmodel_en_productbeschrijvingen.pdf


 

 

8. Indien een patiënt naast een verwijzing van de huisarts een beschikking
4
 wenst, kan hij /zij dit ontvangen 

via de gemeentelijke uitvoeringsdienst van de woonplaats van de patiënt
5
;  

 

Consultatie en Advies 

9. Indien de huisarts ondersteuning nodig acht voor een passende doorverwijzing omdat vraagverheldering 

nodig is, kan gebruik gemaakt worden van het Regionaal Consultatie en Adviesteam (hierna C & A team
6
) 

of de gemeentelijke uitvoeringsdienst van de woonplaats van de patiënt; 

 

10. De huisarts kan het C & A team tevens inschakelen wanneer er bij de patiënt sprake lijkt te zijn van GGZ 

problematiek, maar de klachten niet dusdanig zijn dat Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ 

overwogen moet worden; 

 

11. De huisarts schakelt het C & A team in als er een vermoeden is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie
7
 (EED);   

 

12. Huisarts zoekt afstemming met het C & A team / gemeentelijke uitvoeringsdienst van de woonplaats van 

de patiënt indien naar oordeel van de huisarts het noodzakelijk is dat de patiënt een behandeling nodig 

heeft bij een jeugdzorgaanbieder die niet gecontracteerd is
 8
; 

 

13. Indien de huisarts de patiënt doorverwijst naar het C & A team of de gemeentelijke uitvoeringsdienst van 

de woonplaats van de patiënt, zorgt het C & A team / de gemeentelijke uitvoeringsdienst voor een  

terugkoppeling aan de huisarts van de patiënt; 

 

14. Wanneer de huisarts vermoedt dat er sprake is van meerdere problemen binnen het gezin, zowel op 

medisch als op sociaal/maatschappelijk vlak, attendeert de huisarts de patiënt op de gemeentelijke 

uitvoeringsdienst van de woonplaats van de patiënt
9
;  

15. Alle kosten die nodig zijn voor het C & A team en de gemeentelijke uitvoeringsdiensten worden bekostigd 

door de regiogemeenten; 

 

                                                      
4
 Een beschikking is een schriftelijk besluit van de gemeente in de zin van de Algemene wet bestuursrecht 

waarin de doorverwijzing door de huisarts bevestigd wordt. De gemeente beoordeelt de verwijzing niet 

opnieuw. De verwijzing naar jeugdhulp door de huisarts geeft direct toegang tot een ingekochte, individuele 

voorziening (inclusief betaling van de gemeente hiervan), hier heeft de patiënt geen beschikking voor nodig. 

De mogelijkheid om een beschikking te vragen na de verwijzing door de huisarts, bestaat vanuit het oogpunt 

van rechtszekerheid: tegen een dergelijk besluit van de gemeente kan bezwaar (en later beroep) aangetekend 

worden door een patiënt 
5
 Om het nieuwe jeugdzorgstelsel vorm te geven komen er drie gemeentelijke uitvoeringsdiensten met een 

eigen verzorgingsgebied  

- 1: uitvoeringsdienst gemeenten Blaricum, Huizen en Laren 

- 2: uitvoeringsdienst gemeenten Bussum, Naarden en Muiden 

- 3: uitvoeringsdienst gemeente Hilversum 

In deze uitvoeringsdiensten werken consulenten met ruime ervaring binnen het jeugddomein  
6
 Regionaal Consultatie en Adviesteam; een flexibel invliegteam bestaande uit een GZ-psycholoog, 

gedragswetenschapper, jeugdarts, kinder- en jeugdpsychiater ter ondersteuning van de huisartsen die 

aangesloten zijn bij de GHO-GO    
7
 Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor passende hulp voor jeugdigen (7 tot 13 jaar) met 

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 
8
 De Jeugdwet schrijft voor dat een patiënt een passende behandeling dient te ontvangen ook als blijkt dat de 

gemeente de desbetreffende zorg niet heeft ingekocht. In deze situatie zoekt de huisarts / gemeente 

afstemming om een passende oplossing te vinden. Het kan hierbij gaan om dure vormen van zorg die beperkt 

voor komt    
9 Het doel is dat verwijzers goed van elkaar op de hoogte zijn van de doorverwijzing of behandeling van een 

kind. Dit draagt eraan bij dat de integrale benadering rond het kind en het principe van 1 gezin - 1 regisseur - 

1 plan, met name bij multiproblematiek, wordt geborgd. Dit kan er mede voor zorgen dat er geen ‘verkokering’ 

plaatsvindt, waarbij professionals niet goed van elkaar weten welke hulpverleners bij het gezin betrokken zijn 

 



 

 

Vergoede zorg 

16. Voor vergoede zorg kan de patiënt hulp inschakelen bij gecontracteerde jeugdzorgaanbieders. Een 

overzicht van de gecontracteerde jeugdzorgaanbieders is te vinden op de website van de Regio Gooi en 

Vechtstreek (www.regiogenv.nl);  

 

17. De patiënt is vrij om op eigen kosten hulp in te schakelen bij een jeugdzorgaanbieder die niet 

gecontracteerd is; 

 

18. Indien een patiënt aangeeft de hulp bij een niet gecontracteerde jeugdzorgaanbieder niet te kunnen 

bekostigen, attendeert de huisarts de patiënt op de mogelijkheid om contact op te nemen met de 

gemeentelijke uitvoeringsdienst van de woonplaats van de patiënt. De gemeentelijke uitvoeringsdienst 

bekijkt of een PGB voor de patiënt tot de oplossingsmogelijkheden behoort; 

 

19. Het blijft ten allen tijde de verantwoordelijkheid van de patiënt om ervoor te zorgen dat de zorg die wordt 

ingeschakeld vergoed wordt door de gemeente;   

 

Contactpersoon en Productenboek 

20. Huisarts ontvangt voor 1 januari 2015 per gemeentelijke uitvoeringsdienst en het C & A team één 

telefoonnummer en één contactpersoon; 

 

21. Op de website van de Regio Gooi en Vechtstreek (www.regiogenv.nl) wordt een actueel en digitaal 

productenboek van de gecontracteerde jeugdzorgaanbieders voor individuele hulpverleningstrajecten en 

een overzicht van vrij toegankelijke collectieve voorzieningen geplaatst;  

 

Overig 

22. In 2015 vindt ieder halfjaar een afstemmingsoverleg plaats met een rechtsgeldige vertegenwoordiging van 

de GHO-GO en de regiogemeenten om de voortgang te bespreken;   

 

23. Regiogemeenten en de GHO-GO behouden het recht om bovenstaande afspraken in goed overleg te 

wijzigen; 

 

24. De gemeentelijke uitvoeringsdienst bewaakt en ondersteunt de bovenstaande afspraken van 

zorgtoekenning. 

 

 

Bovenstaande afspraken zijn geldig voor het kalenderjaar 2015.  

 

Aldus overeengekomen, 20 november 2014  

 

 

Mw. N. van Ramshorst,        Dhr. M. Voerknecht       

 

 

 

 

http://www.regiogenv.nl/
http://www.regiogenv.nl/

