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Naam organisatie:           Gezamenlijk werkgeverschap Huisartsen Teisterbant en 

Passewaaij 
Functie:                           Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Jeugd  
 
 
De POH-GGZ Jeugd is een praktijkondersteuner met GGZ achtergrond die ingezet wordt voor 
probleemverheldering, kortdurende behandeling/begeleiding, processturing en advisering bij 
kinderen/jeugdigen (0-18 jaar) met psychosociale, psychische of psychiatrische 
problematiek.  
De POH-GGZ Jeugd is door ruime ervaring en een gedegen kennis van het jeugdzorgnetwerk 
in staat om met een gezinsgerichte aanpak de huisarts te ondersteunen in de rol van 
regievoerder en poortwachter bij het verlenen van jeugdzorg. Naast vraagverheldering en 
eenvoudige screening gaat het vooral om (kortdurende) begeleiding en indien nodig gerichte 
doorverwijzing naar passende zorg voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar.  
 
 
1. Doelstelling van de functie 

 
Doel is om de eerstelijns jeugdzorg vanuit de huisartsenpraktijk te versterken en te 
verbinden met het brede veld van de jeugdhulpverlening, sociaal domein, BGGZ  tot 
SGGZ, waardoor de jeugdige passende zorg krijgt, de huisarts wordt ontlast en onnodige 
dure zorg wordt voorkomen. 
 

 
2. Plaats in de organisatie 

 
De POH-Jeugd is een POH-GGZ voor de jeugd en werkt als zelfstandig professional naast 
en onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts. De POH-jeugd werkt in nauwe 
samenwerking met en als verbindende schakel tussen de huisarts en de 
jeugdhulpverlening en met name ook het sociaal domein, ic (jeugd-)wijkteams. De POH-
GGZ Jeugd is het aanspreekpunt binnen de huisartsenpraktijk voor de wijkteams en de 
GGZ-aanbieders. 
 
 

3. Resultaatgebieden, behandeling, educatie en voorlichting, organisatie 
 
 Zorg dragen voor probleemverheldering/triage van psychische en psychosociale 

problematiek binnen de context van het gezin, al dan niet met behulp van 
screeningsdiagnostiek, die – waar nodig - bijdraagt aan een kwalitatief goede 
verwijzing  

 Het bieden van laagdrempelige en kortdurende behandeling/begeleiding van 
psychische/ psychosociale problematiek bij kinderen en jeugd met lichte tot matig 
lijdensdruk  

 Bevordert de samenwerking binnen het netwerk door structureel contact leggen en te 
onderhouden met omliggend veld (bv wijkteams, scholen, Jeugdgezondheidszorg, , 
schoolmaatschappelijk werk, Jeugd GGZ) 

 Maakt optimaal gebruik van de beschikbare expertise binnen het netwerk en stuurt 
op basis hiervan het zorgverleningsproces rondom een kind/jeugdige 

 De “gidsfunctie” voor huisartsen vervullen  
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 Ondersteunen van de huisarts bij complexe gezinsproblematiek (consultatiefunctie) 
en waar gewenst bij geïndiceerde preventieve acties 

 draagt zorg voor een adequate rapportage en terugkoppeling naar de huisarts 
 
 
4. Toelichting bij functie  
 
 

4.1.  Kennis en ervaring 
 

 Een afgeronde HBO- opleiding in de richting van sociaal psychiatrische hulpverlening, 
kinder- en jeugdpsychologie, orthopedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening 
met GGZ-aantekening of POH GGZ met kennis van psychiatrie  

 Ervaring in de kinder- en jeugdzorg/-psychiatrie, dan wel de bereidheid om de POH-
GGZ-opleiding te volgen.  

 Affiniteit met huisartsenzorg en psychosociale hulpverlening binnen de 1e lijn;  
 Kennis van en ervaring met opvoed- en gezinsproblematiek;  
 Kennis van medische, psychische, psychosociale en psychosomatische problematiek 

bij kinderen en jeugd  
 Kennis van het huidige veld van jeugdhulpverlening en daarbinnen ontwikkelingen op 

dit vakgebied  
 Ervaring met relevante screeningsmethoden;  
 Ervaring met psycho-educatie;  
 bekendheid met de sociale kaart van de jeugdhulpverlening  

 
 

4.2. Zelfstandigheid 
 

 De praktijkondersteuner GGZ Jeugd is inhoudelijk autonoom in het eigen 
professioneel handelen, waarbij de eindverantwoordelijkheid voor de patiënt bij de 
huisarts ligt. 

 De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de hand van de voor de huisartsenzorg 
relevante standaarden en richtlijnen –zoals NHG standaarden en richtlijnen en de 
door de huisarts bepaalde kaders, alsmede samenwerkingsafspraken en protocollen. 

 Is in staat om binnen het eigen vakgebied gecompliceerde vraagstukken en situaties 
op te lossen, waarbij de huisarts en/of andere hulpverleners kunnen worden 
ingeschakeld/geraadpleegd. 

 Er kan sprake zijn van casemanagement. 
 
 

4.3.  Sociale vaardigheden 
 

 Goede gespreksvaardigheden en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid  
 Analytisch vaardig en sterk organiserend vermogen 
 Sociaal vaardig en netwerker  
 Oplossingsgericht  

 
4.4. Overige functie-eisen 

 
 Kunnen werken met digitale systemen (registratie en  E-health) 
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 Doorzettingsvermogen en geduld zijn nodig voor het motiveren tot effectief gedrag 
en het leren omgaan met de aandoening. 

 Systematiek en ordelijkheid zijn benodigd voor administratie, educatie en het 
opstellen van protocollen en behandelschema’s. 

 Integriteit en betrouwbaarheid zijn van belang in verband met kennisneming van 
zeer vertrouwelijke en gevoelige informatie over patiënten en hun omgeving. 

 Eisen worden gesteld aan representativiteit bij het onderhouden van de diverse 
interne en externe contacten. 

 


