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Samenvatting

Achtergrond
Dit onderzoek is een initiatief van de Achterstands Ondersteunings Fonds Commissie (AOF-commissie) van

huisartsen in Groningen. Het onderzoek is uitgevoerd vanuit de Wetenschapswinkel Geneeskunde en

Volksgezondheid, gevestigd in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Aanleiding
Samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals op de werkvloer vindt nauwelijks plaats, terwijl

beide partijen het belang van die samenwerking onderkennen. Samenwerking tussen huisartsen en

jeugdzorgprofessionals is belangrijk om continuïteit van de zorg voor jeugd te kunnen garanderen. Die

continuïteit is belangrijk zodat jeugdigen met opvoed- en opgroeiproblematiek, zoals kinderen die thuis

mishandeld worden of kinderen met ADHD, niet uit het oog verloren worden door hulpverleners. Wanneer

jeugdigen met opvoed- en opgroeiproblematiek geen hulpverlening ontvangen, kan dat namelijk zowel op

korte termijn als op lange termijn ernstige gevolgen hebben. Op de korte termijn kan een situatie escaleren. Op

de lange termijn, ook in het volwassen leven, kunnen ernstige persoonlijke (bijvoorbeeld psychiatrische

problematiek) en ook maatschappelijke problemen (bijvoorbeeld criminaliteit) ontstaan.

De samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals blijkt zowel nationaal als internationaal

problematisch te verlopen. Hoewel uit onderzoek blijkt dat begrip voor elkaars perspectief, mogelijkheden en

belemmeringen de samenwerking kan bevorderen, is er in Nederland tot nu toe nog weinig onderzoek

uitgevoerd naar de samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals. In Groot-Brittannië echter, is er

uit onderzoek al veel meer bekend.

Methoden
In dit onderzoek werd de volgende probleemstelling gehanteerd:

Welke factoren bevorderen en welke factoren belemmeren de samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorg in

Nederland, en in het bijzonder in de stad Groningen?

De jeugdzorg is een complex veld om onderzoek in te doen. Bij de jeugdzorg zijn veel partijen betrokken en het

veld verandert vaak. Dat betekent dat er veel factoren zijn die van invloed kunnen zijn op de samenwerking

tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals. Om een ordening aan te brengen in die veelheid van factoren is

het Resource Dependence Institutional Cooperation Model (RDIC Model) van De Rijk, De Raak en Van der

Made (2007) gebruikt. Dit model is gemaakt om samenwerking in de gezondheidszorg te analyseren. De wil

die beide partijen hebben om samen te werken en de mogelijkheden die er zijn om samen te werken zijn

geanalyseerd aan de hand van de factoren afhankelijkheid, percepties, doelen, middelen en regels. Aan de
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hand van die factoren zijn hoofdvragen en deelvragen opgesteld.

In het onderzoek is gebruik gemaakt van triangulatie. Dat betekent dat het RDIC Model is toegepast op drie

verschillende databronnen. Ten eerste is een literatuurstudie uitgevoerd, waarin zowel nationale als

internationale literatuur is opgenomen. Ten tweede zijn kwalitatieve diepte-interviews afgenomen bij acht

huisartsen en tien jeugdzorgprofessionals in Groningen en Hoogezand-Sappemeer. Tenslotte is een analyse

gemaakt van de belemmerende en bevorderende factoren van het beleid waarmee huisartsen en

jeugdzorgprofessionals te maken hebben in hun samenwerking.

Resultaten en conclusies
Zowel huisartsen als jeugdzorgprofessionals vinden het in principe belangrijk om de samenwerking te

verbeteren. Toch blijkt samenwerking op de werkvloer moeilijk van de grond te komen. Uit dit onderzoek blijkt

dat er nauwelijks samenwerking bestaat tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals in de vorm van afspraken

over gezamenlijk handelen. Daarnaast is er weinig schriftelijke of telefonische communicatie tussen huisartsen

en jeugdzorgprofessionals. Het contact dat er is, beperkt zich tot gegevensuitwisseling en wordt door

huisartsen niet betiteld als samenwerking.

Met name de onderlinge afhankelijkheid tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals in de zorg voor jeugd

maakt dat zij willen samenwerken. Jeugdzorgprofessionals kunnen afhankelijk zijn van huisartsen wanneer

huisartsen unieke kennis hebben over het gezin en de achtergrond van een jeugdige. Huisartsen hebben een

vertrouwensband met gezinnen, waardoor huisartsen soms toegang hebben tot gezinnen waar de

jeugdzorgprofessionals moeilijk hulpverlening kunnen bieden. Wanneer huisartsen meer problematiek bij

jeugdigen zouden signaleren, zou dat de wil van jeugdzorgprofessionals om samen te werken met huisartsen

kunnen vergroten.

Huisartsen zijn afhankelijk van de informatie die jeugdzorgprofessionals hen verstrekken over de situatie

van een jeugdige en gezin nadat zij hen verwezen hebben. Daarnaast hebben huisartsen behoefte aan de

specialistische kennis over opvoed- en opgroeiproblematiek die jeugdzorgprofessionals hebben. Huisartsen

hopen daarnaast dat jeugdzorgprofessionals het overzicht over de situatie beter kunnen bewaren dan zij dat

zelf kunnen, bijvoorbeeld doordat Bureau Jeugdzorg een coördinator inschakelt.

Daarnaast is er regelgeving die samenwerking in de vorm van informatie-uitwisseling tussen huisartsen en

jeugdzorgprofessionals mogelijk maakt. De Verwijsindex Risico’s Jongeren biedt een mogelijkheid om

informatie uit te wisselen tussen verschillende hulpverleners in de zorg voor jeugd. In de Meldcode Artsen en

Kindermishandeling staan de mogelijkheden en onmogelijkheden voor informatie-uitwisseling tussen

huisartsen en jeugdzorgprofessionals opgetekend. Ondanks deze mogelijkheden, blijkt uit dit onderzoek toch

ook dat huisartsen in de praktijk terughoudend zijn in het uitwisselen van gegevens met

jeugdzorgprofessionals.
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Uit dit onderzoek blijkt dat er een aantal factoren zijn die de wil om samen te werken belemmeren. Deze

belemmerende factoren zijn veelal terug te voeren op het feit dat huisartsen en jeugdzorgprofessionals in

verschillende ‘werelden’ blijken te werken. De verschillen in de werelden waarin beide beroepsgroepen werken,

zorgen voor onderlinge onbekendheid. De onbekendheid met elkaar en elkaars context maakt dat huisartsen

en jeugdzorgprofessionals obstakels ervaren om samen te werken.

Huisartsen hebben een hogere professionele status doordat zij over het algemeen een hoger

opleidingsniveau en meer autonomie hebben dan jeugdzorgprofessionals. Jeugdzorgprofessionals hebben een

opleiding die gericht is op interdisciplinair werken, terwijl huisartsen van oudsher individueel werken.

Huisartsen hebben behoefte aan een samenwerkingspartner die de autonomie heeft om gezamenlijk beleid te

bepalen.

Daarnaast hanteren huisartsen en jeugdzorgprofessionals een verschillend perspectief in de zorg voor

jeugd. Huisartsen werken gezinsgeoriënteerd terwijl jeugdzorgprofessionals de veiligheid van het kind centraal

stellen. Dat verschil maakt het moeilijk voor huisartsen en jeugdzorgprofessionals om samen te werken.

Andere belemmerende factoren in de samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals hebben

betrekking op de middelen om samen te werken. Ten eerste blijken zowel huisartsen als jeugdzorgprofessionals

weinig tijd te hebben voor samenwerking. Belangrijker is echter dat de timing die huisartsen en

jeugdzorgprofessionals hanteren verschillend is. Huisartsen zijn gewend aan kort en doeltreffend overleg,

terwijl jeugdzorgprofessionals meer vergaderen en overleggen.

Tenslotte verschillen de wettelijke kaders waarbinnen huisartsen en jeugdzorgprofessionals werken. Waar

jeugdzorgprofessionals volgens de Wet op de jeugdzorg het kind centraal moet stellen, hebben huisartsen te

maken met regelgeving die stelt dat de huisarts in het belang van zijn patiënten moet handelen. Wanneer ook

de ouders van een jeugdige patiënt zijn kan het voor huisartsen moeilijk zijn om beleid te bepalen. Ook ervaren

huisartsen een spanningsveld tussen de zwijgplicht en de uitwisseling van gegevens met

jeugdzorgprofessionals.

Discussie
Dit onderzoek heeft de complexiteit van de samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals

systematisch in beeld gebracht. Het RDIC model bleek zeer geschikt om inzicht te verschaffen in de factoren

die van invloed zijn op de samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals.

Samenwerking werd in dit onderzoek gedefinieerd als het nakomen van afspraken over gezamenlijke

activiteiten. Onder huisartsen en jeugdzorgprofessionals blijkt slechts in beperkte mate behoefte aan

doelgericht overleg. Er lijkt meer behoefte aan dat wat gedefinieerd zou kunnen worden als ‘samen zorgen’: de

verschillen in elkaars blik erkennen en respecteren, en vervolgens een gezamenlijke koers uitzetten en

gezamenlijk beleid bepalen. Daarvoor is noodzakelijk dat beide partijen voldoende autonomie hebben om tot

een gezamenlijke beslissing te komen.
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De samenwerking kan verbeteren wanneer huisartsen en jeugdzorgprofessionals in gesprek gaan over

elkaars beweegredenen, mogelijkheden en beperkingen. Er lijkt nog een lange weg te gaan voor er sprake van

kan zijn dat de jeugdzorg en de huisartsen samen zorgen. Want dat veronderstelt dat er gezamenlijkheid een

doel bepaald kan worden. Daarom moet toekomstig onderzoek op dit terrein zich richten op de vraag hoe

samenwerking tussen twee partijen die wat betreft professionaliteit, autonomie en benadering verschillen,

vorm gegeven moet worden.
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Voorwoord

“Huisartsen kunnen een bijdrage leveren aan het verkrijgen van een volledig beeld van het

aantal kinderen dat in een zorgtraject zit. Neem het initiatief om huisartsen meer te betrekken

bij de gehele keten in de jeugdzorg. (…)”

Bovenstaande aanbeveling volgde uit de Rondetafelgesprekken Jeugdzorg die de provincie Groningen in 2009

organiseerde. Aan de Rondetafelgesprekken namen verschillende partijen deel die bij de zorg voor jeugd

betrokken zijn. Vertegenwoordigers van huisartsen en vertegenwoordigers van jeugdzorgprofessionals spraken

de wens uit om tot meer samenwerking te komen.

Binnen de Achterstand Ondersteunings Fonds Commissie (AOF-commissie) werden de problemen in de

samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals al langere tijd gesignaleerd. De AOF-Commissie

bestaat uit huisartsen uit de achterstandswijken in de stad Groningen en Hoogezand-Sappemeer. De AOF-

commissie heeft toen een intern rapport laten schrijven. Naar aanleiding van dat rapport kwam overleg op

gang in de vorm van de Stuurgroep Jeugdzorg, waarin huisartsen en gemeentelijke partijen samen komen.

De AOF-commissie besloot een onderzoek naar de belemmerende en bevorderende factoren in de

samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals uit te laten voeren bij de Wetenschapswinkel

Geneeskunde en Volksgezondheid. De Wetenschapswinkel is gevestigd in het UMCG en heeft als doel om

wetenschappelijk onderzoek toegankelijk te maken voor non-profit organisaties. Dat gebeurt voornamelijk door

onderzoek uit te laten voeren door studenten die een onderzoek als afstudeeropdracht uitvoeren.

Dit rapport is het resultaat van een onderzoek dat ik met veel plezier heb uitgevoerd. Ik hoop dat dit

rapport niet alleen bijdraagt aan meer (wetenschappelijk gefundeerd) inzicht in de factoren die de

samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals beïnvloeden, maar vooral leidt tot een betere

samenwerking tussen beide groepen.

Marieke de Jonge

Groningen, 13 februari 2011
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1. Inleiding

Fragmenten van een leven, dat is waar we het in de zorg mee moeten doen. Alle losse stukjes horen

allemaal wel in dezelfde film, maar hele scènes daaruit zijn slecht zichtbaar; soms lijken ze lukraak aan

elkaar geplakt of zelfs verdwenen. Voor het gemak doen we dan maar alsof die fragmenten de werkelijkheid

zijn. (Zaat, 2003, p. 566)1

1.1 Achtergrond
Bij de zorg voor jeugdigen zijn vaak verschillende hulpverleners betrokken, met verschillende perspectieven op

kinderen en gezinnen. Vooral bij zogenaamde multiprobleemgezinnen, waarbij doorgaans een groot aantal

hulpverleners betrokken is, blijkt het voor hulpverleners moeilijk om het overzicht te behouden en de taken af

te stemmen (Howe, 1992; Kruiter, De Jong, Van Niel & Hijzen, 2008). Soms komt het voor dat een kind gevaar

loopt terwijl hulpverleners dat niet weten. Een voorbeeld daarvan is de moord op het ‘Maasmeisje’ Gessica in

2006 (Howe, 1992; Inspectie voor de Gezondheidszorg 2007).

In de samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorg spelen afstemmingsproblemen een grote rol. Uit het

rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (2007) bleek bijvoorbeeld dat er samenwerkingsproblemen

bestonden tussen de verschillende huisartsen van het ‘Maasmeisje’ en de jeugdzorg. Uit een ander rapport van

de Inspectie voor de Gezondheidszorg (2010) blijkt dat er vanaf de huisartsenpost zelden gemeld wordt bij de

jeugdzorg. Er zou nauwelijks sprake zijn van samenwerking tussen huisartsenposten en het Advies- en

Meldpunt Kindermishandeling, terwijl de huisartsenpost volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg een

belangrijke plek is voor het signaleren van kindermishandeling.

Huisartsen en jeugdzorgprofessionals onderschrijven de afwezigheid van samenwerking. Uit onderzoek

onder huisartsen in Rotterdam blijkt dat huisartsen vaak het gevoel hebben dat ze geen zicht meer op de

situatie hebben nadat ze een kind en gezin doorverwijzen naar bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg of jeugd

geestelijk gezondheidszorg (jeugd-ggz). Huisartsen zeggen vaak pas achteraf informatie te ontvangen over

beslissingen of maatregelen die zijn genomen, zoals een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing (Verwoerd,

Duinkerken & Van der Wouden, 2009). Ook vertegenwoordigers van huisartsen en jeugdzorgprofessionals in de

provincie Groningen geven aan dat huisartsen nauwelijks betrokken zijn bij de zorg voor kinderen met

psychosociale, psychische of gedragsproblemen (Provinciale Staten Provincie Groningen, 2009).

Uit onderzoek blijkt dat huisartsen een zodanige relatie met kinderen en gezinnen hebben, dat hun

potentieel in de jeugdzorg groot is. Nederlanders blijken een vertrouwensband met hun huisarts te voelen, die

huisartsen vaak het eerste aanspreekpunt bij zowel somatische als psychosociale problemen maakt (Lems,

2006). Ook hebben huisartsen doorgaans meerdere gezinsleden in de praktijk, wat hen een uniek beeld kan

__________________

1 dr. J.O.M. Zaat, huisarts
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geven van wat zich binnen een gezin afspeelt (Jabaaij, De Bakker, Timmermans & Bindels, 2007). Om die

redenen hebben huisartsen potentie om psychosociale problematiek en gezinsproblematiek te signaleren

(Zwaanswijk, Verhaak, Van der Ende, Bensing & Verhulst, 2006).

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) benadrukt dat verbetering van de samenwerking tussen

huisartsen en jeugdzorg van belang is voor de continuïteit van zorg. Vanuit het NHG is in 2008 een

toekomstvisie voor de rol van huisartsen in de zorg voor jeugd ontwikkeld. In de toekomstvisie wordt evenzeer

gewezen op de centrale rol van de huisarts als gezinsarts, die een vertrouwenspersoon kan zijn voor jeugdige

en gezin. Ook in de provincie Groningen is door de vertegenwoordigers van huisartsen en jeugdzorg de wens

en bereidheid tot meer samenwerking uitgesproken (Provinciale Staten Provincie Groningen, 2009).

Op verschillende manieren wordt geprobeerd om versnippering van verantwoordelijkheden en de

verkokering tussen hulpverleners in de jeugdzorg tegen te gaan, door het maken van afspraken en het

verbeteren van (de mogelijkheden tot) communicatie. Een voorbeeld is de opname van het Elektronisch Kind

Dossier (EKD) in de Wet op de jeugdzorg. Daarnaast worden er signaleringssystemen voor problemen bij

jeugdigen en gezinnen ingevoerd, zoals de Verwijsindex Zorg voor Jeugd in Groningen.

Toch blijkt dat er problemen zijn in de totstandkoming van de samenwerking tussen huisartsen en

jeugdzorg. In internationaal onderzoek wordt al langere tijd vastgesteld dat huisartsen barrières ervaren om

samen te werken en om zelfs te verwijzen naar de jeugdzorg (Bannon, Carter & Ross 1999, Lupton, North &

Khan, 2000; Flaherty et al., 2008). In Nederland blijkt dat huisartsen ook nu barrières voelen in de

samenwerking met de jeugdzorg. Huisartsen uiten zich negatief over het EKD, en willen niet altijd betrokken

worden in signaleringssystemen (Provinciale Staten Provincie Groningen, 2009; Verwoerd et al., 2009).

Al met al lijkt samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorg nauwelijks te ontstaan, ondanks dat

vertegenwoordigers van huisartsen en jeugdzorg en beleidsmakers, zoals bijvoorbeeld in de provincie

Groningen, het belang van die samenwerking onderkennen.

1.2 Doelstelling en probleemstelling
Dit onderzoek heeft als doel de discrepantie tussen de bereidheid van de vertegenwoordigende partijen om

samen te werken en het tekort aan samenwerking op de werkvloer te verklaren. Daarbij wordt de volgende

probleemstelling gehanteerd:

Welke factoren bevorderen en welke factoren belemmeren de samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorg

in Nederland, en in het bijzonder in de stad Groningen?

1.3 Relevantie
Samenwerking tussen hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg voor jeugd verbetert de continuïteit van zorg

en daarmee de kwaliteit van zorg. Onder continuïteit wordt verstaan dat hulpverlening gecoördineerd en

zonder onderbreking plaatsvindt. Continuïteit van zorg wordt door Harteloh en Caspari (2003) gezien als een

belangrijke indicator van kwaliteit van zorg. Volgens deze auteurs bevordert de continuïteit van zorg onder
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andere de vertrouwensband en informatieoverdracht tussen hulpverlener en patiënt, en vermindert continuïteit

het aantal spoedgevallen. Zo heeft continuïteit van zorg een positieve invloed op onder andere therapietrouw

en patiënttevredenheid, en daarmee de kwaliteit van zorg (Harteloh & Caspari, 2003).

De problemen in de samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorg beïnvloeden de continuïteit en kwaliteit van

zorg voor een grote groep mensen. In 2009 hebben ongeveer 75.000 jeugdigen geïndiceerde jeugdzorg

ontvangen (MO-groep Jeugdzorg, 2010). Die hulpverlening beïnvloedt ook de gezinnen en het netwerk van die

jeugdigen. De groep jeugdigen die gebruik maakt van de jeugdzorg is bovendien groeiende, terwijl de

belasting op de gezondheidszorg in Nederland toeneemt. Tussen 2007 en 2008 is het aantal jeugdigen in de

jeugdzorg jaarlijks gegroeid met tussen de zes en zeven procent (MO-groep Jeugdzorg, 2010). De hoge

jaarlijkse prevalentie van de behandeling van problemen bij jeugdigen in Nederland wordt mede veroorzaakt

doordat de hulpverlening vaak langdurig plaatsvindt.

Tenslotte is de kwaliteit van de jeugdzorg een thema dat hoog op de politieke en maatschappelijke

agenda staat. Jongeren met problemen hebben een vergrote kans op problemen tijdens hun volwassen leven

(Wentzel, 2003; Reef, 2010; Tuithof, Ten Have, Dorsselaer & De Graaf, 2010). Hier lijkt de uitdrukking ‘de

jeugd heeft de toekomst’ op te gaan. Wanneer problemen tijdens de jeugd aangepakt kunnen worden, kan dat

mogelijk persoonlijke en ook maatschappelijke problemen in de toekomst voorkomen (Zwaanswijk et al., 2006).

Verder hebben de eerder besproken kindermoorden en de lange wachtlijsten in de jeugdzorg voor veel politieke

en maatschappelijke aandacht gezorgd.

Uit onderzoek blijkt dat begrip voor elkaars drijfveren, mogelijkheden en onmogelijkheden essentieel is voor de

inzet in de samenwerking tussen verschillende professionals (Hall, 2005). In Nederland is er nog weinig

onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorg en de rol van de huisarts in de

jeugdzorg. Internationaal is dit al langere tijd onderwerp van onderzoek (o.a. Bannon et al., 1999; Lupton et

al., 2000; Flaherty et al., 2008). In 2009 is een onderzoek uitgevoerd naar de samenwerking tussen huisartsen

en de jeugd geestelijke gezondheidszorg in Rotterdam (Verwoerd et al., 2009). Dit onderzoek naar de

samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorg in Groningen kan, zoals ook aanbevolen in het Rotterdamse

onderzoek, als vergelijkingsmateriaal dienen en bovendien de bestaande kennis uitbreiden.

Het relatief nieuwe Resource Dependence Institutional Cooperation Model van De Rijk, Van Raak en Van

der Made (2007) kan systematisch inzicht bieden in de veelheid van factoren die de mate van samenwerking

op de werkvloer bepaalt. Door met behulp van het model inzichtelijk te maken welke factoren de

samenwerking tussen de huisarts en jeugdzorg beïnvloeden, kunnen aanbevelingen worden gedaan om de

samenwerking te verbeteren zodat de signalering van problemen en de kwaliteit van de aanpak van problemen

bij kinderen en gezinnen verbeterd kan worden.
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1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden de organisaties die deel uitmaken van de jeugdzorg in Nederland beschreven.

Hoofdstuk 3 is een weergave van het Resource Dependence Institutional Cooperation (RDIC) Model, dat dient

als theoretisch kader voor dit onderzoek. Hoofdstuk 4 gaat in op de data en methoden die in dit onderzoek

worden gebruikt. In hoofdstuk 5, 6 en 7 worden de resultaten van respectievelijk de literatuurstudie, de

interviews en een analyse van het beleid rondom de samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorg

gepresenteerd, waarbij de factoren uit het RDIC-model als raamwerk dienen. In hoofdstuk 8 worden de

conclusie en discussie weergegeven, evenals aanbevelingen voor beleid en onderzoek. Dit hoofdstuk is

gebaseerd op een vergelijking van de resultaten zoals die beschreven zijn in de drie voorgaande hoofdstukken.
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2. Jeugdzorg in Nederland

Onder de jeugdzorg in Nederland wordt het geïndiceerd zorgaanbod verstaan. Om die zorg te ontvangen is een

indicatie nodig, letterlijk betekent dat een ‘aanwijzing’ voor zorg. Bureau Jeugdzorg is de centrale organisatie

die de indicaties voor de jeugdzorg uitvoert. De daadwerkelijke jeugdzorg wordt vervolgens aangeboden door

verschillende zorgaanbieders, met een verschillend aanbod. Dat maakt dat er in het veld een grote

verscheidenheid aan hulpverlening aanwezig is. Figuur 1 geeft deze verscheidenheid duidelijk weer: met in de

rechterkolom de verschillende vormen van geïndiceerd zorgaanbod en in de middelste kolom Bureau Jeugdzorg

als indicatieorgaan.

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het soort organisaties dat binnen de jeugdzorg opereert:

om te beginnen Bureau Jeugdzorg (paragraaf 2.1), de provinciale jeugdzorg (paragraaf 2.2), jeugd geestelijke

gezondheidszorg (paragraaf 2.3), de jeugdgehandicaptenzorg (paragraaf 2.4) en de justitiële jeugdzorg

(paragraaf 2.5).

2.1 De bredere context: jeugdzorg als onderdeel van de zorg voor jeugd
Bij de zorg voor jeugd in Nederland zijn naast de jeugdzorg nog een heel aantal andere organisaties en

hulpverleners betrokken zoals huisartsen, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de Raad voor de

Kinderbescherming en de gemeentelijke en de bovengemeentelijke voorzieningen voor hulpverlening aan

jeugdigen. Deze staan schematisch weergegeven in figuur 1, waarin de hele keten van zorg voor jeugd staat

weergegeven. De auteurs Zwikker, Van de Haterd en Uyttenboogaart (2009) hebben er de naam ‘keten van de

jeugdzorg’ aan gegeven. Dat levert enige verwarring op, omdat in de praktijk slechts een deel van de figuur als

jeugdzorg wordt beschouwd (zie ook hierboven).

Een aantal van deze betrokken partijen wordt in de loop van dit hoofdstuk in hun context geplaatst. Zo

zijn huisartsen vaak directe verwijzer naar de jeugd geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz, zie 2.3) (Verwoerd

et al., 2009). Daarnaast wordt de rol van het Centrum Indicatiestelling Zorg als alternatief indicatieorgaan bij

sommige vormen van langdurige jeugdzorg nader toegelicht (zie 2.4). Tenslotte wordt de rol van de Raad voor

de Kinderbescherming in 2.1 en 2.5 omschreven.

Het aanbod van gemeentelijke voorzieningen voor de jeugd is vrij toegankelijk en gemeentelijk gefinancierd

(zie linkerkolom van figuur 1). Dit aanbod wordt bepaald door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de

Wet Publieke Gezondheid. Het gaat om lichte vormen van hulp en ondersteuning bij het opvoeden en het

opgroeien en om preventie en signalering van problemen (Commissie Zorg om Jeugd, 2009). De gemeentelijke

voorzieningen in de zorg voor jeugd worden georganiseerd in de jeugdgezondheidszorg, het onderwijs en het

Algemeen Maatschappelijk Werk (Zwikker et. al, 2009).

Bovengemeentelijke voorzieningen betreffen vaak landelijke organisaties die jeugdigen met problemen of
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beperkingen ondersteunen, zoals Halt en MEE. Halt wordt ingeschakeld als een jongere een strafbaar feit

begaat, maar er niet gekozen wordt voor vervolging (Van der Linden, Siethoff & Zeijlstra- Rijpstra, 2009). HALT

staat voor Het ALTernatief en valt onder het ministerie van justitie. Jongeren mogen zelf kiezen of ze gebruik

willen maken van de mogelijkheid om (voorwaardelijk) niet vervolgd te worden, maar in plaats daarvan mee te

werken aan een maatschappelijk project (Van der Linden et al., 2009). MEE is een organisatie die mensen met

een beperking ondersteunt. MEE is zonder verwijzing toegankelijk en verzorgt informatie en advies en helpt bij

het oplossen van problemen die mensen met een beperking tegenkomen. (Van Montfoort & Tilanus, 2007).

Onder deze noemer zijn nog andere organisaties denkbaar, zoals bijvoorbeeld cliëntenorganisaties en

patiëntenorganisaties (Sociale Kaart Jeugdzorg, 2010).

Tenslotte zijn er de Centra voor Jeugd en Gezin, een organisatievorm die nog in ontwikkeling is. Deze

centra worden ontwikkeld als een laagdrempelig, overzichtelijk inlooppunt waar gezinnen met al hun vragen

en problemen terechtkunnen. Tijdens het vorige kabinet, heeft de toenmalige Minister Rouvoet van Jeugd &

Gezin besloten dat er per gemeente in 2011 in ieder geval een centrum moet zijn, met elk een eigen aanbod.

Centra voor Jeugd en Gezin zijn dus gemeentelijke voorzieningen, die voor een belangrijk deel de complexe

structuren uit de keten van zorg voor jeugd overzichtelijk moeten maken voor gezinnen.

Figuur 1: Keten van de Jeugdzorg (Uit: Zwikker, van de Haterd & Uyttenboogaart, 2009, p. 19)

15



2.2 Bureau Jeugdzorg
In de Wet op de jeugdzorg (2004) is vastgelegd dat Bureau Jeugdzorg het centrale punt is voor het

organiseren van geïndiceerde jeugdzorg voor een jeugdige. Elke provincie kent een Bureau, de stadsregio’s

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben een eigen Bureau Jeugdzorg. Hulp- en zorgverleners moeten

volgens de Wet op de jeugdzorg eerst verwijzen naar Bureau Jeugdzorg, alvorens geïndiceerde jeugdzorg

geboden wordt (Wet op de Jeugdzorg, 2004; SCP, 2009). Ook houdt de centrale rol van Bureau Jeugdzorg in

dat Bureau Jeugdzorg een actieve rol speelt in het zorgtraject van een jeugdigen en gezinnen. Bureau

Jeugdzorg moet voor elke indicatie een hulpverleningsplan opstellen, en jongeren moeten een contactpersoon

toegewezen krijgen bij Bureau Jeugdzorg. Ook moet Bureau Jeugdzorg cliënten blijven volgen, ondersteunen en

adviseren. Deze pro-actieve ondersteunende functie wordt ook wel casemanagement genoemd, echter deze

benaming wordt in de Wet op de jeugdzorg niet gebruikt. (Wet op de Jeugdzorg, 2004; van Montfoort &

Tilanus, 2007; BMC, 2009).

De taken van Bureau Jeugdzorg zijn in grote lijnen onder te verdelen in een vijftal hoofdtaken: (1)

indicatiestelling, (2) jeugdreclassering, (3) voogdij, (4) het inrichten van een Advies- en Meldpunt

Kindermishandeling en de (5) Kindertelefoon (van Montfoort & Tilanus, 2007; Zwikker et al., 2009).

Indicatiestelling door Bureau Jeugdzorg gebeurt na de aanmelding van een jeugdige door een

hulpverlener. Na een onderzoek geeft Bureau Jeugdzorg een indicatie en schrijft een hulpverleningsplan (Wet

op de Jeugdzorg, 2004).

Naast indicatiestelling is jeugdreclassering een taak van Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg wijst een

reclasseringswerker aan voor een jeugdige. Bureau Jeugdzorg kan de jeugdige verplichtingen opleggen, het

niet nakomen van deze verplichtingen zal leiden tot een melding bij het Openbaar Ministerie

(Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg, 2004).

Daarnaast is Bureau Jeugdzorg als jeugdbeschermer verantwoordelijk voor de uitvoering van voogdij, als

dat is opgelegd door de kinderrechter en op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming (SCP, 2009; Van

Montfoort en Tilanus, 2007). Bij een ondertoezichtstelling (OTS) houdt een gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg

het kind en het gezin in de gaten. De gezinsvoogd helpt het gezin de situatie te verbeteren en heeft daarbij de

bevoegdheid om ouders te verplichten bepaalde maatregelen te nemen. Wanneer ouders daaraan geen gehoor

geven, kan een kind tijdelijk of uiteindelijk definitief uit huis geplaatst worden. Bureau Jeugdzorg is dan

verantwoordelijk voor de huisvesting van de jeugdige. Ook verschillende andere instellingen zijn bevoegd om

gezinsvoogdij (ook wel jeugdbescherming genoemd) te verzorgen, zoals de William Schrikker Groep en Het

Leger des Heils (SCP, 2009; Van Montfoort en Tilanus, 2007).

Verder huisvest Bureau Jeugdzorg het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Het meldpunt

registreert meldingen van kindermishandeling en onderzoekt of de meldingen gegrond zijn. Deze meldingen

kunnen zowel door hulpverleners als door burgers worden gedaan. Als er inderdaad sprake blijkt te zijn van

kindermishandeling onderneemt het AMK actie. Bij ernstige bedreiging doet het AMK een melding bij de

Kinderbescherming. Daarnaast kan een melding worden gedaan bij Bureau Jeugdzorg zodat hulp kan worden

16



georganiseerd. In sommige gevallen is aangifte bij de politie nodig (SCP, 2009; Van Montfoort en Tilanus,

2007). Naast meldingen van kindermishandelingen kunnen hulpverleners en burgers bij het AMK anoniem

hun zorgen over de situatie van een kind uitspreken. Het AMK biedt in die gevallen advies (SCP, 2009).

Ook de Kindertelefoon is ondergebracht bij Bureau Jeugdzorg. De Kindertelefoon is een organisatie die

jeugdigen anoniem kunnen raadplegen met al hun vragen en problemen. De telefonische adviezen worden

door vrijwilligers gegeven (Wet op de Jeugdzorg, 2004).

Naast deze hoofdtaken van Bureau Jeugdzorg is het Bureau, afhankelijk van de afspraken die er met de

provincie als opdrachtgever zijn gemaakt, soms ook verantwoordelijk voor deskundigheidsbevordering en het

bieden van lichte ambulante hulp. De provincie moet volgens de Wet op de jeugdzorg

deskundigheidsbevordering en experimenten om de Jeugdzorg te verbeteren subsidiëren (Wet op de jeugdzorg,

2004). Daarnaast verlenen sommige provincies subsidie voor het verlenen van kortdurende, ambulante hulp

(SCP, 2009; Van Montfoort en Tilanus, 2007).

Er zijn drie manieren om bij Bureau Jeugdzorg ‘binnen’ te komen. De eerste manier is dat jeugdigen en/of

gezinnen met opgroei-, opvoedings- of psychiatrische problematiek zichzelf aanmelden bij Bureau Jeugdzorg.

Bij de tweede manier is het een hulpverlener of zorgverlener die jeugdigen en/of gezinnen aanmelden.

Tenslotte, als derde manier, kan vanuit Bureau Jeugdzorg zelf de beslissing worden genomen dat een jeugdige

of een gezin hulp nodig heeft. In 2009 zijn 100.689 aanmeldingen geweest bij Bureau Jeugdzorg, daarnaast

zijn er 59.439 contacten met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) geweest, dat een onderdeel

vormt van Bureau Jeugdzorg (MO-groep Jeugdzorg, 2010).

De provincie financiert het Bureau Jeugdzorg en draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. Elk jaar maakt

de provincie productieafspraken met Bureau Jeugdzorg. De Wet op de jeugdzorg (2004) schrijft voor dat

jeugdigen met een indicatie hulpverlening kunnen ontvangen bij zorgaanbieders die subsidie ontvangen van

de provincie om geïndiceerde jeugdzorg aan te bieden.

2.3 Provinciale jeugdzorg
In de provinciale jeugdzorg wordt door verschillende zorgaanbieders geïndiceerde zorg aangeboden.

Individuele zorgaanbieders zijn vrij om jeugdzorg aan te bieden, echter de hulpverlening wordt alleen

gefinancierd als cliënten een indicatie hebben voor de zorg en wanneer de zorgaanbieders afspraken hebben

met de provinciale overheid over de hulpverlening (Wet op de jeugdzorg, 2004). Cliënten in de provinciale

jeugdzorg hebben een indicatie nodig van Bureau Jeugdzorg of het CIZ om provinciale jeugdzorg te ontvangen

(Van Montfoort en Tilanus, 2007). In 2008 zijn er in de provinciale jeugdzorg 95.173 trajecten gestart

(Kabinetsvisie Perspectief voor jeugd en gezin, 2010). De provinciale jeugdzorg is de zorg die voorheen de

jeugdhulpverlening werd genoemd (Van Montfoort & Tilanus, 2007).

Er bestaan verschillende vormen van provinciale jeugdzorg, zoals ambulante hulp, dagbehandeling,

pleegzorg en zowel open als gesloten residentiële jeugdzorg (Zwikker et al., 2009). Al deze vormen van
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provinciale jeugdzorg kunnen ook voor crisiszorg aangewend worden (Van Montfoort en Tilanus, 2007).

Ambulante zorg bestaat uit consulten, die zowel bij de zorgverlener als bij de cliënt thuis kunnen

plaatsvinden. De hulp kan zich richten op de jeugdige, het gezin, maar ook op het netwerk van de jeugdige en

het gezin (Van Montfoort en Tilanus, 2007).

Dagbehandeling wordt geleverd op verschillende manieren en door verschillende aanbieders. Bekende

vormen zijn de Medisch Kleuterdagverblijven en de Boddaert Centra. De jeugdige verblijft gedurende de dag of

een gedeelte van de dag bij de instelling, waarbij behandeling, hulp en training wordt geboden (Van

Montfoort en Tilanus, 2007).

Pleegzorg wordt geboden in zowel gezinshuizen met begeleiders als door gezinnen die zich aanmelden als

pleeggezin. Pleeggezinnen kunnen eveneens afkomstig zijn uit het netwerk van het gezin. Pleegzorg kan zowel

voortdurend als voor een gedeelte van de tijd plaatsvinden (Van Montfoort en Tilanus, 2007).

Zorgaanbieders van provinciale jeugdzorg worden gefinancierd door de provincie. Jaarlijks maken zij daarover

productieafspraken met de provincie. De Provincie is er vervolgens voor verantwoordelijk dat de zorg aanwezig

is waarvoor geïndiceerd is (Wet op de Jeugdzorg, 2004).

2.4 Jeugd geestelijke gezondheidszorg
De jeugd geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz) omvat ook de kinder- en jeugdpsychiatrie, en wordt

aangeboden door zowel algemene als gespecialiseerde instellingen, en bij academische- en psychiatrische

ziekenhuizen (SCP, 2008). Ook verslavingszorg voor jongeren is een onderdeel van de jeugd-ggz (van Montfoort

en Tilanus, 2007).

De jeugd-ggz is gericht op psychosociale en psychiatrische problematiek, maar heeft vaak raakvlakken met

andere hulpverleningsgebieden, zoals orthopedagogiek en justitie, maar ook eventuele psychiatrie van de

ouders. Dat maakt dat er verschillende hulpvormen en samenwerkingsvormen voorkomen (van Montfoort en

Tilanus, 2007; SCP 2008). Jeugd-ggz wordt toegepast in de vorm van ambulante hulp, dagbehandeling of zorg

waarbij de cliënt ook binnen de instelling woont (Zwikker et al., 2009).

Voor het gebruik van de jeugd-ggz is een indicatie van Bureau Jeugdzorg nodig of een verwijzing door de

huisarts. Hoewel in de Wet op de jeugdzorg is vastgelegd dat enkel via Bureau Jeugdzorg een indicatie voor de

jeugdzorg te verkrijgen is, is een uitzondering gemaakt voor verwijzingen door huisartsen. Dat kan wanneer zij

vinden dat de problematiek van een kind voldoende ernstig en duidelijk is voor een directe verwijzing (Wet op

de jeugdzorg, 2004; SCP, 2008). Daarnaast hebben artsen waarnaar een kind is verwezen, artsen van justitiële

jeugdinrichtingen en behandelaars van een psychische stoornis bij een jeugdige dezelfde mogelijkheid tot

directe verwijzing als de huisarts. Ook schoolartsen verwijzen direct naar de jeugd-ggz, echter deze groep is niet

als verwijzer in de Wet op de jeugdzorg opgenomen (SCP, 2009). In de jeugd-ggz zijn in 2008 ongeveer

174.000 behandeltrajecten gestart (Kabinetsvisie Perspectief op jeugd en gezin, 2010).

De jeugd-ggz wordt gefinancierd met de Zorgverzekeringswet. Een uitzondering daarop vormt de zorg
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waarbij een cliënt intern in de instelling woont voor langer dan een jaar. Die zorg wordt namelijk via de AWBZ

gefinancierd (SCP, 2008).

2.5 Jeugd gehandicaptenzorg
Onder de jeugd gehandicaptenzorg wordt de zorg voor jeugdige licht verstandelijk gehandicapten (jeugd LVG)

en sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten gerekend. Ook orthopedagogische centra en

kinderdagcentra voor gehandicapten verlenen zorg aan jeugdigen met een licht verstandelijke handicap (SCP,

2009; Zwikker et al., 2009).

Zorgaanbieders uit deze categorieën leveren ambulante hulp, dagbehandeling, pleegzorg en residentiële

zorg. Orthopedagogische centra helpen daarnaast jongeren die ook problemen hebben in de opvoeding, de

ontwikkeling of het gedrag (SCP, 2009; Zwikker et al., 2009).

Jeugdigen kunnen gebruik maken van jeugd LVG na een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg

(CIZ). Waar Bureau Jeugdzorg indicaties afgeeft voor psychiatrische aandoeningen of beperkingen,

gedragsproblemen, psychische of psychosociale problemen geeft het CIZ indicaties af voor overige zorg

(Centrale Raad van Beroep, 2010). Het gaat bij indicaties via het CIZ doorgaans om langdurige zorg.

Cijfers over het gebruik van jeugd LVG zijn schaars. In 2008 hebben ongeveer 12.970 jeugdigen gebruik

gemaakt van jeugd LVG. Daarnaast heeft een onbekend deel van de 33.600 jeugdigen die een Persoons

Gebonden Budget (PGB) heeft ontvangen in 2008, gebruik gemaakt van jeugd LVG (Schutte & Hoddenbagh,

2010).

Jeugd LVG wordt na indicatie door het CIZ gefinancierd uit de AWBZ. Dat betekent dat niet de provincie,

maar zorgkantoren verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van zorg voor jeugd LVG. Net als Bureau

Jeugdzorg geeft het CIZ indicaties af, waarmee de cliënt zelf een zorgaanbieder kan kiezen. De cliënt krijgt daarbij

hulp van het zorgkantoor, die de zorg voor de cliënt coördineert (SCP, 2009; Van Montfoort en Tilanus, 2007).

2.6 Justitiële jeugdzorg
Jeugdigen kunnen opgevangen worden in de justitiële jeugdzorg na veroordeling vanuit het jeugdstrafrecht

(detentie) of wanneer de (kinder)rechter beslist tot een gesloten plaatsing in verband met ernstige

gedragsproblemen (Van Montfoort & Tilanus, 2007; SCP, 2009). De rechter beslist daartoe na het inwinnen

van advies bij de Raad van de Kinderbescherming. Justitiële Jeugdinrichtingen bieden residentiële zorg vanuit

het jeugdstrafrecht. In het jaar 2009 zijn in justitiële jeugdinrichtingen 1781 trajecten gestart (MO groep

Jeugdzorg, 2010). Jeugdigen met ernstige gedragsproblemen worden sinds een aantal jaren niet meer in

dezelfde gesloten instellingen geplaatst als gedetineerde jeugdigen (Van Montfoort en Tilanus, 2007). In de

gesloten jeugdzorg zijn in dat zelfde jaar 2038 trajecten gestart (MO groep Jeugdzorg, 2010).

De justitiële jeugdzorg bestaat nu uit particuliere inrichtingen en rijksinrichtingen. Justitiële jeugdzorg wordt

vanuit de Rijksoverheid gefinancierd of gesubsidieerd. (Wet op de jeugdzorg, 2004; Van der Linden et al., 2009).
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2.7 Tot slot
De jeugdzorg in Nederland kenmerkt zich door complexiteit. Die complexiteit heeft te maken met het bestaan

van verschillende indicatieorganen en de verschillende financiers en verantwoordelijkheidsniveaus (Volkskrant,

februari 2010). De Wet op de jeugdzorg is in 2004 van kracht gegaan om regie te voeren in die complexiteit,

en zo meer overzicht te bieden aan cliënten en hulpverleners. Ook zijn daartoe de Centra voor Jeugd en Gezin

opgericht en is er een landelijke Verwijsindex Risico’s Jeugdigen ingevoerd. De Wet op de jeugdzorg is

ingevoerd door de voormalige Minister van Jeugd en Gezin. De Minister van Jeugd en Gezin wilde uitvoerige

stelselwijzigingen doorvoeren in de jeugdzorg, onder meer in financiering en in de taken van Bureau Jeugdzorg

(Trouw, april 2010). Echter na de val van het kabinet in 2010 is het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin

opgeheven zijn de plannen voor stelselwijziging vertraagd.
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3. Het RDIC Model als theoretisch kader

Om grip te krijgen op de veelheid van factoren die een rol spelen bij de samenwerking tussen huisartsen en

jeugdzorg wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van een model dat ons in staat stelt de situatie

systematisch te bestuderen. Daartoe dient het Resource Dependence Institutional Cooperation (RDIC) Model

van De Rijk, Van Raak en Van der Made (2007) (Figuur 2). In dit hoofdstuk worden het RDIC Model en de

theorieën die aan het model ten grondslag liggen nader besproken.

De bijdrage van het RDIC Model voor dit onderzoek is dat het inzicht biedt in de factoren die de

bereidheid en de mogelijkheden van de partijen voor samenwerking beïnvloeden. Die veelheid van factoren

worden ingedeeld in de factoren doelen, percepties, afhankelijkheid, regels en middelen.

Figuur 2: Het RDIC-model (Uit: de Rijk, van Raak en van der Made, 2007, p. 1104)

Het RDIC Model is gebaseerd op vier sociologische theorieën over samenwerking, namelijk de netwerktheorie,

de organizational behavior theory, de resource dependence theory en de new institutional theory en is

ontwikkeld om samenwerking in de gezondheidszorg te kunnen onderzoeken (De Rijk et al., 2007). Aan de vier

theorieën worden de factoren ontleend die bepalen in welke mate samenwerking plaatsvindt. Ten eerste wordt

de mate van samenwerking bepaald door de wil om samen te werken, die wordt bepaald door de factoren

percepties, doelen, afhankelijkheid en regels. Daarnaast is de mogelijkheid tot samenwerking van belang, die

wordt bepaald door de factoren middelen en regels. Hierna wordt beschreven hoe deze factoren van de eerder

genoemde theorieën zijn afgeleid.
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3.1 Samenwerking
De definitie van samenwerking in het RDIC Model is afkomstig uit de netwerktheorie. Samenwerking is, volgens

die theorie, het nakomen van afspraken over gezamenlijke activiteiten. De intensiteit van de samenwerking kan

dus verschillen al naargelang de afspraken die worden gemaakt en nagekomen (De Rijk et al., 2007). Met

afspraken worden in dit onderzoek afspraken op verschillende niveaus in de organisatie van de zorg bedoeld.

Het kan gaan om afspraken tussen individuele personen, maar ook om afspraken op organisatieniveau of

beleidsniveau. De afspraken kunnen zowel formeel zijn vastgelegd, als informeel geldend zijn. Het gaat erom

dat de afspraken worden nageleefd op het niveau van de organisatie waarover de afspraken gaan.

3.2 Wil om samen te werken
Voor het ontstaan van samenwerking bestaan twee voorwaarden. De eerste voorwaarde is ontleend aan de

netwerktheorie en houdt in dat de betrokkenen bereid moeten zijn om samen te werken (pijl 11, figuur 2). De

wil om samen te werken wordt in dit onderzoek door zowel intrinsieke als extrinsieke factoren verklaard. Een

intrinsieke reden om samen te werken komt vanuit de wil die de partij zelf heeft om samen te werken.

Andersom kan een negatief gevoel de samenwerking belemmeren. Een extrinsieke reden om samen te werken

is een beloning van buitenaf. Daartegenover staat de mogelijkheid dat een externe sanctie de kans op

samenwerking belemmert (De Rijk et al., 2007).

Een motivatie om samen te werken is de mening die men heeft over de ander en is afgeleid van de

resource dependence theory (pijl 3). Wanneer men een positieve mening heeft over de andere partij zal

samenwerking eerder plaatsvinden. Wanneer men geen mening over de andere partij heeft, of de andere partij

niet kent, zal er geen afhankelijkheidsrelatie ontstaan (pijl 2). Omdat het onwaarschijnlijk is dat er dan contact

zal ontstaan, is de kans op samenwerking klein (De Rijk et al., 2007).

Daarnaast bepaalt de onderlinge afhankelijkheid van de partijen, volgens de resource dependence theory

de wil om samen te werken (pijl 4). Of men afhankelijk van elkaar is wordt bepaald door de aanwezigheid van

middelen (pijl 5). Dat betekent dat professionals of organisaties die elkaar nodig hebben eerder zullen

samenwerken. Men kan bijvoorbeeld van elkaar afhankelijk zijn voor informatie of deskundigheid, voor het

verkrijgen van werk of geld, voor het nemen van beslissingen of voor bijvoorbeeld materialen. De

afhankelijkheid kan wederzijds zijn, maar er kan ook een eenzijdige afhankelijkheidsrelatie bestaan. Naast

afhankelijkheid is het ook mogelijk dat actoren moeten concurreren voor middelen. Of men afhankelijk van

elkaar is, wordt bepaald door de doelen die de beide partijen hebben (pijl 1). Zo kunnen gezamenlijke doelen

leiden tot wederzijdse afhankelijkheid en tegengestelde doelen tot concurrentie (De Rijk et al., 2007).

Tenslotte wordt de wil om samen te werken beïnvloed door de regels die er gelden over de samenwerking.

De new institutional theory heeft als uitgangspunt dat menselijk gedrag door formele en sociale (formele of

informele) regels wordt bepaald. Dat wordt veroorzaakt doordat het afwijken van de regels tot sancties leidt, of

doordat een regel een gedragsnorm wordt (pijl 7). Soms zijn professionals of organisaties afhankelijk van elkaar

omdat dat in formele of informele regels is vastgelegd (pijl 6) (De Rijk et al., 2007).
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3.3 Mogelijkheid om samen te werken
De tweede voorwaarde om samen te werken is volgens de theorie van organizational behavior, dat de

mogelijkheid om samen te werken aanwezig is (pijl 12) (De Rijk et al., 2007). Dat betekent dat samenwerking

ontstaat wanneer de randvoorwaarden voor die samenwerking aanwezig zijn. Of die randvoorwaarden

aanwezig zijn, hangt af van twee factoren.

Ten eerste moeten er, volgens de resource dependence theory, voldoende middelen beschikbaar zijn om

samenwerking te kunnen realiseren (pijl 10). Voorbeelden van middelen zijn tijd, geld en bereikbaarheid (De

Rijk et al., 2007).

Daarnaast kunnen formele en informele regels de mogelijkheid tot samenwerking direct beïnvloeden. Dat

betekent dat de regels zodanig moeten zijn opgesteld dat samenwerking mogelijk is (pijl 9). De regels moeten

zodanig zijn dat er voldoende middelen zijn om samen te werken (pijl 8) Tegengestelde prikkels, zoals hoge

kosten of veel tijdsverlies, zullen de samenwerking belemmeren (De Rijk et al., 2007).

3.4 Probleemstelling en onderzoeksvragen
De probleemstelling van dit onderzoek is: Welke factoren bevorderen en welke factoren belemmeren de

samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorg in Nederland, en in het bijzonder in de stad Groningen?

Onderzoeksvragen:

• In hoeverre is er samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals in Nederland? (Cooperation)

• In hoeverre zijn huisartsen en jeugdzorgprofessionals bereid om samen te werken? (Willingness to

cooperate)

• Zijn huisartsen en jeugdzorgprofessionals onderling afhankelijk van elkaar in de zorg voor jeugd?

(Dependence)

• Welk percepties hebben huisartsen en jeugdzorgprofessionals van elkaar en van elkaars werkzaamheden in

de zorg voor jeugd? (Perceptions)

• Welke doelen hebben huisartsen en jeugdzorgprofessionals in de zorg voor jeugd, en in hoeverre komen die

doelen overeen? (Goals)

• Welke (formele en informele) regels gelden er onder huisartsen en jeugdzorgprofessionals over hun

samenwerking? (Institutions)

• In hoeverre beschikken huisartsen en jeugdzorgprofessionals over mogelijkheden om samen te werken?

(Ability to cooperate)

• Hebben huisartsen en jeugdzorgprofessionals alle middelen tot hun beschikking die samenwerking

mogelijk maken? (Resources)

• Maken (formele en non-formele) regels samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals

mogelijk? (Institutions)
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4. Data en Methoden

In dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatieve benadering. Het doel van het onderzoek is te verklaren

waarom samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals op de werkvloer nauwelijks plaatsvindt,

terwijl het belang van die samenwerking door de betrokkenen wordt onderkend. Het methodologisch

individualisme gaat uit van het idee dat resultaten op grotere schaal, het uitblijven van samenwerking, te

herleiden zijn tot beslissingen op het niveau van individuen: individuele factoren die er voor zorgen dat

huisartsen en jeugdzorgprofessionals elkaar niet opzoeken in de samenwerking (Schmidt, 1993). In dit

onderzoek is de samenwerking daarom vanuit het gezichtspunt van huisartsen en jeugdzorgprofessionals en in

hun alledaagse context benaderd om te begrijpen waarom samenwerking moeilijk tot stand komt en welke

factoren daarbij een rol spelen (Hak, 2004; Mighelbrink, 2007). Met deze benadering kan de subjectieve

werkelijkheid die het gedrag beïnvloedt dus worden geëxploreerd (Mighelbrink, 2007).

Om voor de beperkingen van kwalitatieve methoden te ondervangen is in dit onderzoek triangulatie

toegepast. De verminderde mogelijkheid tot repliceren (externe betrouwbaarheid) en generaliseren (externe

validiteit) zijn beperkingen die de keuze voor kwalitatief onderzoek met zich meebrengt (Bryman, 2004).

Triangulatie betekent in dit onderzoek dat er drie bronnen van data worden gebruikt om de vraagstelling te

beantwoorden. De overeenkomsten en verschillen tussen de data worden onderzocht om tot meer gefundeerde

conclusies te komen (Migchelbrink, 2007). Deze methode stoelt op de assumptie dat methodologische nadelen

van de ene databron worden gecompenseerd door voordelen die een andere databron met zich meebrengt. Dat

zorgt voor nuancering van de resultaten (Jick, 1979).

De bronnen van data waaruit in dit onderzoek is geput zijn een literatuurstudie, semigestructureerde

interviews met huisartsen en jeugdzorgprofessionals en een beknopte beleidsstudie.

4.1 Literatuurstudie
In de eerste fase van dit onderzoek werd een literatuurstudie toegepast, met als doel het achterhalen van

belemmerende en bevorderende factoren in de samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals uit

eerder onderzoek.

De literatuurstudie is gebaseerd op boeken en artikelen die gevonden zijn in wetenschappelijke databases

voor de sociale en medische wetenschappen (SocIndex, ERIC, PubMed, MEDLINE). In eerste instantie werd

gezocht op basistermen (huisarts, jeugdzorg, jeugd-ggz, jeugd, kinderen, samenwerking, verwijzen, inter-

professioneel, bescherming van kinderen/jeugd). Dit soort zoektermen werd in verschillende combinaties in

zowel in het Nederlands als in het Engels gebruikt. In tweede instantie werden de referenties van de gevonden

artikelen nagezocht met behulp van de citatenindex Scopus. Deze methode werd voortgezet tot verzadiging

optrad (Bryman, 2004).

Voor de beschrijving van de huidige stand van zaken in de samenwerking zijn Nederlandse bronnen
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gebruikt. Echter voor het onderzoek naar de verklarende factoren zijn ook internationale bronnen gebruikt. In

de Britse context is er meer onderzoek gedaan naar samenwerking tussen de huisartsen en

jeugdzorgprofessionals dan in Nederland. De Britse huisarts heeft een zelfde positie als de huisarts in

Nederland. Ook de structuur van de jeugdzorg in Groot Brittannië is vergelijkbaar met de Nederlandse

jeugdzorg. Daarnaast blijken de problemen en ontwikkelingen in de Britse jeugdzorg vergelijkbaar te zijn met

die in Nederland (Van der Pijll & Conijn, 2006).

Voor Nederlandse bronnen werden alleen artikelen van 2004 of later gebruikt, omdat in 2004 de Wet op

de jeugdzorg in Nederland is ingevoerd. Britse bronnen moesten na 1991 zijn geschreven omdat in dat jaar het

beleidsstuk ‘Working together to safeguard children’ voor het eerst werd ingevoerd (meest recente versie:

Department of children, schools and families, 2010; zie ook hoofdstuk 5). Andere internationale bronnen

moesten, net als de Nederlandse bronnen, in 2004 of daarna zijn gepubliceerd.

4.2 Interviews
In deze studie is de (potentiële) rol van de huisarts in de jeugdzorg centraal gesteld. Dit onderwerp werd vanuit

het gezichtspunt van de verschillende betrokkenen geëxploreerd door afname van semigestructureerde

interviews bij zowel huisartsen als jeugdzorgprofessionals.

In dit onderzoek werden jeugdzorgprofessionals bij Bureau Jeugdzorg, Elker, Jonx en Accare geïnterviewd.

De jeugdzorg is een verzamelnaam voor organisaties die zich bezighouden met de geïndiceerde zorg voor

kinderen en adolescenten (zie hoofdstuk 2). In dit onderzoek werden de voor de huisarts belangrijkste partijen

opgenomen (Verwoerd et al., 2009). Ten eerste Bureau Jeugdzorg die de wettelijke toegangspoort vormt voor

de geïndiceerde jeugdzorg. Ten tweede het AMK, dat onderdeel is van Bureau Jeugdzorg en waar huisartsen

hun vermoedens van kindermishandeling kunnen melden en advies kunnen vragen over vermoedens van

kindermishandeling. Ten derde Jonx, Accare en Elker, de belangrijkste aanbieders van geïndiceerde jeugdzorg

in Groningen. Naar de jeugd-ggz die wordt aangeboden bij Jonx, Accare en Elker is ook een directe verwijzing

door de huisarts mogelijk. In Groningen bedraagt dat percentage naar schatting 80% van de verwijzingen

(Provinciale Staten Provincie Groningen, 2009).

4.2.1 Respondenten
In deze studie werden huisartsen geselecteerd aan de hand van een sneeuwbalsteekproef. In een

sneeuwbalsteekproef wordt een startgroep met personen die over relevante kennis beschikken geselecteerd, die

vervolgens respondenten nomineren die zij geschikt achten voor het onderzoek (Bryman, 2004).

Deze methode is toegepast omdat niet alle huisartsen even vaak met jeugdzorgprofessionals te maken hebben.

Huisartsen met een patiëntenpopulatie met veel achterstandsgezinnen hebben een grotere kans om (vaker) in

aanraking te komen met jeugdzorgproblematiek (SCP, 2009). Een selectie van huisartsen met een grotere kans

op ervaring met de jeugdzorg zal de validiteit, dus de mate waarin dat wat speelt ook gemeten wordt, kunnen

vergroten.
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In dit onderzoek vormden de vijf huisartsen die lid zijn van de Achterstands Ondersteunings Fonds Commissie

(AOF-commissie) in Groningen de startgroep voor het werven van huisartsen. Huisartsen die via de AOF-

commissie genomineerd werden, werd na afloop van een interview gevraagd een huisarts uit de eigen

huisartsengroep (HAGRO) te nomineren waarvan zij een andere mening verwachtten. Het nomineren van

huisartsen met een tegengestelde mening verhoogt de externe validiteit, doordat een breder scala aan

meningen vertegenwoordigd is.

Alle huisartsen die op deze manier genomineerd werden zegden hun medewerking toe. Eén interview kon

niet doorgaan door persoonlijke omstandigheden. Eén van de in de eerste ronde genomineerde huisartsen

werkte in Hoogezand, de overige huisartsen in Groningen. Doordat het onderzoek zich vooral richtte op de stad

Groningen, werd de deelname van huisartsen buiten de stad Groningen beperkt tot die ene huisarts.

In totaal werden er acht interviews afgenomen met huisartsen. Na acht interviews trad verzadiging op,

een indicatie dat de steekproef representatief was voor een grotere populatie (Bryman, 2004).

Ook bij jeugdzorgprofessionals is een sneeuwbalselectie toegepast. In de jeugdzorg kennen enkele

organisaties een voordeurconstructie, wat betekent dat eenieder die contact wil met een jeugdzorgprofessional

zich eerst op een centrale plek moet melden. Dat betekent dat de groep jeugdzorgprofessionals moeilijk te

overzien is en sneeuwbalselectie een geschikte methode lijkt om die groep toch te kunnen bereiken.

Jeugdzorgprofessionals werden geworven bij Bureau Jeugdzorg, het AMK en de organisaties Jonx, Accare en

Elker, de grootste jeugd zorgaanbieders in de stad Groningen.

In sommige gevallen kon worden uitgezocht wie in de organisatie het best telefonisch benaderd kon

worden (bijvoorbeeld via het internet). In andere gevallen werd het algemene nummer gebeld. Na een korte

introductie werd doorverbonden naar een medewerker die beslissingen mag nemen over het meewerken aan

onderzoek. Na een uitleg over het doel van het onderzoek konden de respondenten door de organisatie naar

voren worden geschoven. Wanneer meerdere interviews afgenomen werden binnen een organisatie,

nomineerde een respondent een volgende respondent.

Alle benaderde organisaties wilden aan het onderzoek meewerken. In totaal zijn er bij 10

jeugdzorgprofessionals interviews afgenomen, tot er verzadiging in de data optrad. De interviews werden

afgenomen bij medewerkers van indicatie en hulpverlening, aangevuld met enkele leidinggevenden en

beleidsmedewerkers die bij het contact met huisartsen betrokken waren.

4.2.2 Topiclijsten
Onder de huisartsen en jeugdzorgprofessionals zijn semi-gestructureerde interviews afgenomen aan de hand

van topiclijsten (appendix II). Het doel van de interviews was om te achterhalen welke factoren de

samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorg beïnvloeden, en welke ideeën de twee groepen over elkaar en

elkaars gedragingen en motieven hebben.
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De tweedelige topiclijst is ontwikkeld door de auteur in samenwerking met de drie scriptiebegeleiders, en

na uitgebreid overleg tussen de auteur en A. de Rijk (de eerste auteur van het RDIC Model). Voor de

operationalisering van de vragen in de topiclijst bestond geen standaard vragenlijst. Van zowel de volgorde als

de formulering van de vragen in een topiclijst kon worden afgeweken zodat de respondent het verloop van het

gesprek mede bepaalde. Zo werd de input van de interviewer beperkt, om de gedachten van de respondent niet

te sturen (Ayres, 2008). Door vooraf vragen te formuleren werd voorkomen dat sturende vragen werden

gesteld.

In het eerste deel van de topiclijst werden de respondenten gevraagd om een casus te beschrijven die de

respondent had meegemaakt in de zorg voor jeugd, met als onderwerp een kind met ofwel een vermoeden van

ADHD, ofwel een vermoeden van kindermishandeling. De onderwerpen waren vooraf bepaald en geselecteerd

aan de hand van problematiek die speelt onder kinderen.

De indicatie ADHD is één van de meest voorkomende in de jeugd-ggz op dit moment (Bouma, 2010). Het

aantal kinderen dat de indicatie ADHD krijgt, stijgt sterk. Het aantal geregistreerde gevallen van

kindermishandeling (waaronder ook verwaarlozing), is de laatste jaren eveneens gestegen (SCP, 2009).

Bovendien is kindermishandeling een probleem dat hoog op de maatschappelijke agenda staat. Daarom werd

aan de helft van de respondenten gevraagd te vertellen over een casus met een kind met een vermoeden van

ADHD en de andere helft over een casus met een kind met een vermoeden van kindermishandeling (tabel 1).

Daarnaast moest de casus gaan over een kind jonger dan 16 jaar. Onder oudere jeugdigen spelen over het

algemeen andere problemen dan onder jongere jeugdigen, zoals bijvoorbeeld alcoholproblematiek en

drugsproblematiek. Wanneer verslavingsproblematiek speelt wordt de jeugdzorg voor een kind complex, omdat

het voor veel vormen van geïndiceerde jeugdzorg een contra-indicatie vormt (van Montfoort & Tilanus, 2007).

Casussen met kinderen van 16 jaar of ouder zullen daardoor voor het doel van dit onderzoek te complex zijn.

De grens van 16 jaar wordt gehanteerd omdat volgens de Wet op de geneeskunde behandelovereenkomst

vanaf de leeftijd van 16 jaar een zelfstandige behandelovereenkomst kan worden aangegaan.

Het doel van het eerste deel van het interview was drieledig. Ten eerste bood de casusbeschrijving de

onderzoeker inzicht in de werkzaamheden die de respondent in de zorg voor jeugd vervult. Het tweede,

belangrijkste doel was om de respondent te laten nadenken over dat wat later gevraagd werd in de context

van wat zich in de dagelijkse praktijk afspeelt. De respondent kon zich door het bespreken van de casus

‘inleven’ in zijn natuurlijke werkomgeving. Deze methode komt de interne validiteit ten goede (Hak, 2004). Ten

derde biedt het de interviewer en de respondent mogelijkheden om later in het interview terug te kunnen

grijpen op de beschreven casus, om praktische voorbeelden te kunnen gebruiken in het gesprek. Uit onderzoek

van Bannon et al. (1999) naar dit onderwerp met behulp van focusgroepen bleek dat huisartsen zich over het

algemeen wel één casus of meerdere casussen gedetailleerd kunnen herinneren.

Het tweede deel van de topiclijst betrof een lijst van open vragen, bedoeld om de concepten van het

RDIC-model te meten. Elke factor uit het model werd geoperationaliseerd aan de hand van enkele vragen.

27



De taak van de interviewer was om in het interview informatie over elke factor in het model te vergaren. De

vragen boden daarbij ondersteuning.

Voordat de interviews zijn uitgevoerd is een pilot-interview afgenomen bij een huisarts uit de kop van Drenthe,

die goed geïnformeerd is over de situatie in de stad Groningen. Dit interview is opgenomen en uitgewerkt.

Gekeken werd of de topiclijst inderdaad de factoren uit het model omvatte. Het pilot-interview is eveneens

besproken met de begeleiders van dit afstudeeronderzoek. Aan de hand van dat interview zijn de

vraagstellingen bijgesteld tot de huidige topiclijst.

Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie over patiënten en cliënten werd voorafgaand aan alle

interviews de anonimiteit benadrukt. Daarnaast werden de definities van de jeugdgezondheidszorg en

jeugdzorg toegelicht, zodat interviewer en respondent dezelfde definities hanteren. Het interview werd

opgenomen met audioapparatuur. Desgewenst kregen respondenten inzage in de transcripties van het eigen

interview. Vanwege de vertrouwelijke informatie die in de casussen besproken is, zijn de transcripties niet in de

bijlage van dit rapport opgenomen.

Tabel 1: Beschrijving van respondenten en interviews (n = 18)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Huisartsen Jeugdzorgprofessionals

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Geslacht 62,5% man, 10,0% man,

37,5% vrouw a 90,0% vrouw b

Leeftijd (jaren)

Gemiddelde (SD) 44 (10,9) 45 (3,8)

Minimumwaarde 31 25

Maximumwaarde 60 64

Interviewduur (minuten)

Gemiddelde (SD) 36 (5,1) 41 (5,8)

Minimumwaarde 27 32

Maximumwaarde 41 48

Casus ADHD 4 6 c

Casus kindermishandeling 4 6 c

N 8 10

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Toelichting: a Landelijke verdeling in 2010: 60,4% man, 39,6% vrouw (NIVEL, 2010)

b Landelijke verdeling in 2008: 27,0% man, 73,0% vrouw (Rouvoet, 2009)

c Bij Bureau Jeugdzorg zijn in de twee afgenomen interviews beide onderwerpen behandeld.
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4.3 Beleidsanalyse
In dit onderzoek wordt geëvalueerd wat de bevorderende en belemmerende factoren voor samenwerking zijn,

gegeven de wetgeving waar huisartsen en jeugdzorgprofessionals aan gebonden zijn. Het beleid dat een rol

speelt in de samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals wordt geëvalueerd aan de hand van

het RDIC Model. Uit het patiëntenrecht zijn daartoe de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst

(Wgbo), de Wet beroepen individuele gezondheidszorg (Wet big) en de Wet bescherming persoonsgegevens

(Wbp) van belang (De Grote Almanak voor Informatie en Advies, 2010; KNMG, 2010). Daarnaast wordt de Wet

op de jeugdzorg in de evaluatie betrokken, en de ‘richtlijnen inzake omgang met medische gegevens’ van de

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG, 2010), de Meldcode Artsen en

Kindermishandeling (2008) en literatuur over de rol van beleid in de betrokkenheid van huisartsen in de

jeugdzorg. Het gaat er nadrukkelijk niet om alle juridische aspecten van de samenwerking tussen huisartsen en

jeugdzorgprofessionals te bespreken. Dit hoofdstuk heeft als doel na te gaan welke aspecten van de wetgeving

invloed kunnen hebben op de samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals.

4.4 Dataverwerking en analyse
Met behulp van het computerprogramma Atlas Ti zijn de transcripties van de interviews gecodeerd volgens het

RDIC Model. Eerst zijn de interviews letterlijk uitgewerkt en gecontroleerd door twee van de scriptiebegeleiders.

Vervolgens zijn de transcripties gestructureerd met behulp van Atlas Ti. Dit computerprogramma is een

hulpmiddel om kwalitatieve data met behulp van codering en labeling te kunnen analyseren. De concepten uit

het RDIC Model werden bij de codering als startlijst gebruikt (Migchelbrink, 2007). Tenslotte werd met behulp

van de coderingen onderzocht welke factoren volgens de respondenten een rol spelen in de samenwerking

tussen huisartsen en jeugdzorg, en welke onderwerpen terugkerend waren tussen respondenten of groepen

respondenten (Migchelbrink, 2007).

De combinatie van de resultaten van de drie databronnen leidde tot aanbevelingen om de samenwerking

tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals te verbeteren. De resultaten van de interviews, de literatuurstudie

en de beleidsanalyse werden onderling vergeleken. Dat leidde tot algemene conclusies, waarop aanbevelingen

voor onderzoek en beleid gebaseerd konden worden.
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5. Resultatenbron I: Literatuurstudie

In dit hoofdstuk wordt een overzicht geboden van wat er in de wetenschappelijke literatuur bekend is over de

samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals, en de factoren die de samenwerking beïnvloeden.

Het RDIC Model wordt in dit hoofdstuk als ordenend kader gebruikt. In paragraaf 5.1 zullen de kenmerken van

de samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorg worden besproken, zoals die uit de literatuur naar voren

komen. In de daarop volgende paragrafen worden de factoren die de samenwerking tussen huisartsen en

jeugdzorgprofessionals volgens de wetenschappelijke literatuur beïnvloeden ingedeeld in de concepten

afhankelijkheid (paragraaf 5.2), percepties (paragraaf 5.3), doelen (paragraaf 5.4), middelen (paragraaf 5.5)

en regels (paragraaf 5.6) (De Rijk et al., 2007).

Op enkele publicaties over de samenwerking tussen huisartsen en jeugd-ggz na (Zwaanswijk et al., 2006;

Verwoerd et al., 2009) is er weinig gepubliceerd over de samenwerking tussen huisartsen en

jeugdzorgprofessionals in Nederland. Daarom zal in dit hoofdstuk ook internationale literatuur worden

aangehaald, die een verklaring kan bieden voor de staat van de samenwerking tussen huisartsen en

jeugdzorgprofessionals in Nederland.

Met name onderzoek uit Groot-Brittannië kan inzicht bieden in de factoren die ook in de samenwerking

tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals een rol spelen. Ook in Groot-Brittannië bestaan problemen om de

voorgenomen samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals te realiseren (Bannon et al.,1999,

Lupton et al., 2000; Polnay, 2000). De Britse huisarts heeft een zelfde positie als de huisarts in Nederland. Ook

de structuur van de jeugdzorg in Groot-Brittannië is vergelijkbaar met de Nederlandse jeugdzorg en de

problemen en ontwikkelingen in de Britse jeugdzorg blijken vergelijkbaar te zijn met die in Nederland (Van der

Pijll & Conijn, 2006).

In Groot-Brittannië is er een langere onderzoekstraditie naar de samenwerking tussen huisartsen en

jeugdzorgprofessionals en de rol van de huisarts in de jeugdzorg. Dat onderzoek komt vooral voort uit het

document ‘Working Together to Safeguard Children’ (vanaf 1991, meest recente versie maart 2010) waarin het

Department for Children Schools and Families de gewenste samenwerking tussen hulpverleners in de zorg voor

jeugd toelicht (Bannon et al, 1999; Lupton et al., 2000; Department for Children Schools and Families, 2010).

5.1 Samenwerking
In dit onderzoek hanteren we de definitie van samenwerken van het RDIC Model, die stelt dat samenwerken

het nakomen van afspraken over gezamenlijke activiteiten is (De Rijk et al., 2007). Binnen deze definitie blijkt

uit de literatuur dat er nauwelijks sprake is van samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals.

In de literatuur komen vijf onderwerpen naar voren die er op wijzen dat samenwerking in de vorm van het

maken en het naleven van vaste afspraken tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals nauwelijks plaatsvindt.

Hierna worden deze vijf punten toegelicht.
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Ten eerste is er nauwelijks sprake van contact tussen huisartsen en Bureaus Jeugdzorg (Maat- van Manen,

Mol, Kuyvenhoven & Schellevis, 2005; Verwoerd et al., 2009). Met de Wet op jeugdzorg zijn de Bureaus

Jeugdzorg als centraal indicatiepunt aangewezen voor jeugdzorg (zie ook hoofdstuk 2). In de Wet wordt een

uitzondering gemaakt voor jeugdigen met ernstige psychosociale of psychiatrische problematiek: huisartsen

mogen hen direct naar de jeugd-ggz verwijzen (Wet op de jeugdzorg, 2004). Toch verwijst de huisarts

nauwelijks naar Bureau Jeugdzorg, maar wel in het overgrote deel van de gevallen rechtstreeks naar de jeugd-

ggz. Samenwerking tussen huisartsen en Bureaus Jeugdzorg (inclusief het AMK) blijkt dan ook uit te blijven

(Maat- van Manen et al., 2005; Verwoerd et al., 2009).

Ten tweede blijkt de communicatie tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals moeilijkheden met zich

mee te brengen. Zowel huisartsen als jeugdzorgprofessionals rapporteren problemen om tot telefonisch contact

te komen (Verwoerd et al., 2009). Huisartsen geven aan dat ze vaak wel rapportage van jeugdzorg ontvangen

na een verwijzing, maar dat zij vinden dat die rapportage pas laat plaatsvindt. Dit lijkt voor Bureau Jeugdzorg

meer op te gaan dan voor de jeugd-ggz. Huisartsen zijn op die manier niet op de hoogte van een situatie van

een jeugdige of een gezin (Verwoerd et al., 2009). Als ze de rapportage krijgen, lijken ze wel de informatie te

krijgen waar ze behoefte aan hebben (Verwoerd et al., 2009).

Ten derde wordt de rol van huisartsen in het signaleren van gedrags- en opvoedingsproblematiek als

belangrijk gezien. Echter, huisartsen voldoen niet altijd aan die verwachtingen. Huisartsen verwijzen weinig

kinderen met emotionele en gedragsmatige problemen in relatie tot het percentage kinderen dat die

problemen heeft (Zwaanswijk et al., 2006). Ook blijkt uit een rapport van de Inspectie voor de

Gezondheidszorg (2010) dat er nauwelijks meldingen van huisartsenposten naar Bureaus Jeugdzorg, AMK’s of

ziekenhuizen plaatsvinden vanwege een vermoeden van kindermishandeling. De Inspectie voor de

Gezondheidszorg vindt dat er meer samenwerking zou moeten zijn, zodat de signaleringsfunctie van

huisartsenposten beter kan worden ingevuld.

Ten vierde toont de huisarts soms een afwijzende houding bij ontwikkelingen als het Elektronisch

Kinddossier en Verwijsindexen, die de samenwerking tussen verschillende hulpverleners in de jeugdzorg

moeten vergroten (Bannon et al., 1999; Verwoerd et al., 2009). Ook bij het Signaleringssysteem Zorg voor

Jeugd Groningen wilden huisartsen aanvankelijk niet betrokken worden (Provinciale Staten Provincie

Groningen, 2009).

Tenslotte blijkt dat huisartsen nauwelijks aanwezig zijn bij overleg en bijeenkomsten, terwijl dat vaak

momenten zijn waar overleg en samenwerking wordt bewerkstelligd (Polnay, 2000; Verwoerd et al., 2009).

Toch zijn er wel momenten waarop contact tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals plaatsvindt. Het gaat

daarbij niet om samenwerking volgens de definitie van dit onderzoek, omdat er geen sprake lijkt te zijn van

vaste afspraken. De drie onderdelen waarop dit contact plaatsvindt worden hierna toegelicht.

Ten eerste geven huisartsen aan dat wanneer er contact met jeugdzorgprofessionals over een

spoedsituatie plaatsvindt, dat de hulpverlening ten goede kan komen. Huisartsen geven aan dat
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jeugdzorgprofessionals in spoedgevallen prioriteit geven aan de hulpverlening van een jeugdige, waardoor het

niet op hulpverlening hoeft te wachten (Verwoerd et al., 2009).

Ten tweede vindt er een grote verwijsstroom plaats van de huisarts rechtstreeks naar de jeugd-ggz. In veel

regio’s is deze verwijsroute groter dan de verwijsroute via Bureau Jeugdzorg en ligt in sommige regio’s boven

de 90% (Inspectie voor de Gezondheidszorg & Inspectie voor de Jeugdzorg, 2006; Verwoerd et al., 2009). In

Groningen ligt het percentage directe verwijzingen van de huisarts naar de jeugd-ggz rond de 80% (Provinciale

Staten Provincie Groningen, 2009). Huisartsen geven aan dat de communicatie met jeugdzorgprofessionals uit

de jeugd-ggz bij psychosociale of psychiatrische problematiek beter verloopt dan die met

jeugdzorgprofessionals van Bureaus Jeugdzorg (Verwoerd et al., 2009).

Tenslotte blijken huisartsen in zowel Nederland als in Groot-Brittanië soms een hulpverlener waarmee zij

bekend zijn in te schakelen voor consultatie of advies. Het gaat daarbij in sommige gevallen om professionals

uit met name de jeugd-ggz, maar het kunnen ook andere hulpverleners zijn met wie zij formele relatie in de

behandeling hebben (Bannon et al.,1999; Verwoerd et al., 2009).

Hoewel er nauwelijks sprake is van samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals, blijkt uit de

literatuur dat beide groepen het nut van een betere samenwerking onderkennen. Huisartsen willen op de

hoogte blijven van de situatie van een jeugdige en een gezin, om hun patiënten later in het traject te kunnen

voorzien van hulp en advies (Polnay, 2000; Verwoerd et al., 2009). Jeugdzorgprofessionals zien de huisartsen

als belangrijke informatiebronnen in de zorg voor jeugdigen en gezinnen (Bannon et al., 1999; Lupton et al.,

2000).

Uit de literatuur blijkt dat met name huisartsen obstakels ervaren in de samenwerking met

jeugdzorgprofessionals, waardoor de samenwerking toch moeilijk tot stand komt (Bannon et al., 1999; Lupton

et al., 2000; Zwaanswijk et al., 2006; Flaherty et al., 2008). Huisartsen vinden dat de rol die zij kunnen spelen

in de jeugdzorg wordt overschat en dat andere hulpverleners hun moeilijkheden in de zorg voor jeugdigen niet

altijd begrijpen (Lupton et al., 2000; Bannon et al., 2009).

5.2 Afhankelijkheid
Volgens de theorie bij het RDIC Model bevordert onderlinge afhankelijkheid tussen twee partijen de wil om

samen te werken. Afhankelijkheid zorgt ervoor dat betrokkenen genoodzaakt zijn om samen te werken.

Hulpverleners die denken dat hun rol belangrijk voor andere hulpverleners blijken zich meer in te zetten voor

samenwerking (Hall, 2005).

Voor het bestaan van de Wet op de jeugdzorg (2004) was de huisarts de poortwachter tot de

geïndiceerde jeugdzorg. Jeugdzorgprofessionals waren in grote mate afhankelijk van huisartsen, omdat de

indicatie van de huisarts bepaalde of een jeugdige al dan niet jeugdzorg kon ontvangen en de meeste

informatie over het welzijn van een kind en gezin bezat (Zwaanswijk et al., 2006). Nu worden de meeste

indicaties voor de jeugdzorg door de Bureaus Jeugdzorg afgegeven, die sinds het intreden van de wet belast
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zijn met die taak. De huisarts is echter nog de belangrijkste verwijzer naar de jeugd-ggz (Inspectie voor de

Gezondheidszorg & Inspectie Jeugdzorg, 2006).

Toch zijn huisartsen, naast de jeugdgezondheidszorg, onderwijs, politie, burgers, belangrijke signaleerders

van opgroei- en opvoedproblematiek voor de jeugdzorg gebleven (Zwaanswijk, 2006; Inspectie voor de

Gezondheidszorg, 2010). De caseload van de jeugdzorg is in de afgelopen jaren echter sterk gegroeid (Bannon

et al., 1999). Dat maakt dat er voor jeugdzorgprofessionals altijd werk is, en zij daarvoor niet enkel afhankelijk

zijn van de huisarts als verwijzer. Met andere woorden: jeugdzorgprofessionals zitten niet zonder werk wanneer

huisartsen niet verwijzen.

Huisartsen zijn afhankelijk van jeugdzorgprofessionals voor het bieden van gespecialiseerde en/of zware

hulpverlening die zij zelf niet kunnen bieden. Huisartsen zijn voor de aanpak van spoedeisende problemen en

problemen waarbij doorzettingsmacht nodig is, in sterke mate afhankelijk van Bureau Jeugdzorg (waaronder

het AMK) of aanbieders van geïndiceerde jeugdzorg (Verwoerd et al., 2009).

De voornaamste reden dat huisartsen en jeugdzorgprofessionals afhankelijkheid van elkaar voelen, is volgens

de literatuur de informatie over het welzijn van een kind en gezin die de betrokkenen zelf niet hebben. Die

informatie is de reden dat samenwerking als een vooruitgang wordt beschouwd, omdat het voor verschillende

hulpverleners in de jeugdzorg moeilijk is om het overzicht te bewaren (zie ook hoofdstuk 1). Kennis over het

welzijn van een kind en zijn gezin maakt huisartsen en jeugdzorgprofessionals van elkaar afhankelijk.

Huisartsen hebben kennis over de situatie in het gezin, over de context waarbinnen het kind leeft en over

hoe de situatie zich tot dan toe heeft ontwikkeld. Die kennis heeft betrekking op de somatiek, maar kan ook

betrekking hebben op de sociale situatie. Dat huisartsen over die kennis kunnen beschikken, heeft vooral te

maken met de terugkerende rol van de huisarts in het leven van een kind, de rol als arts voor het hele gezin die

de huisarts heeft en de vertrouwensband die de huisarts daarmee kan opbouwen (Bannon et al., 1999; Kramer

& Garralda, 2000).

Het feit dat huisartsen over kennis kunnen beschikken over de jeugdige in de context van het gezin, maakt

hen voor jeugdzorgprofessionals een aantrekkelijke partner in de zorg. Jeugdzorgprofessionals denken dat de

huisarts soms de enige is die over dat soort informatie over een kind en zijn gezin beschikt (Bannon et al.,

1999; Polnay, 2000). Zij zien dan ook een belangrijke rol voor de huisarts in de zorg voor jeugd weggelegd.

Huisartsen hebben echter het gevoel dat de rol die zij kunnen spelen en de informatie die zij hebben nog

wel eens overschat wordt door jeugdzorgprofessionals, en dat maakt hen terughoudend in de samenwerking.

Zelf twijfelen huisartsen aan het belang van de bijdrage die zij kunnen leveren aan de jeugdzorg (Lupton et al.,

2000; Polnay, 2000). Huisartsen zeggen niet altijd de belangrijke informatie over jeugdigen en gezinnen te

hebben die anderen van hen verwachten (Lupton et al., 2000). Huisartsen vinden het moeilijk om

psychosociale problematiek, psychiatrische problematiek of kindermishandeling vast te stellen (Bannon et al.,

2000; Zwaanswijk et al., 2006). Dat maakt dat huisartsen het nut van overleg niet altijd inzien (Lupton et al.,

2000; Polnay, 2000) en bij een vermoeden niet altijd verwijzen naar de jeugdzorg (Zwaanswijk et al, 2006;
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Flaherty et al., 2008)

Omdat ook de huisartsen denken niet over alle informatie te beschikken die ze nodig hebben om aan hun

taak te voldoen, voelen ook zij zich afhankelijk van jeugdzorgprofessionals als het gaat om informatie over het

welzijn van een jeugdige en het gezin. In de jeugdzorg is er kennis over wat er met een kind en zijn gezin

gebeurt na verwijzing, hoe de situatie van een kind verandert. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat huisartsen

behoefte hebben aan bijscholing en training door jeugdzorgprofessionals over het herkennen en behandelen

van opgroei- en opvoedproblematiek (Bannon et al., 1999; Polnay, 2000; Keys, 2005).

5.3 Percepties
Uit de theorie achter het RDIC Model volgt dat samenwerking ontstaat wanneer de betrokken groepen

professionals elkaar kennen, en wanneer zij een positief beeld van elkaar hebben.

Uit de literatuur over samenwerking in de gezondheidszorg blijkt dat huisartsen en jeugdzorgprofessionals tot

twee verschillende professionele groepen behoren van verschillende professionele status. Dat beïnvloedt de

samenwerking omdat professionals zich in de samenwerking voornamelijk blijken te richten op collega’s uit de

eigen groep (Hall, 2005).

Ten eerste is er een verschil in status tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals ontstaan door

verschillen in opleidingsniveau en autonomie (Hudson, 2002; Hall 2005). Waar huisartsen een academische,

gespecialiseerde, opleiding kennen hebben jeugdzorgprofessionals verschillende achtergronden. Het

opleidingsniveau van jeugdzorgprofessionals varieert van middelbaar beroepsonderwijs tot hoger

beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs en kent verschillende meer en minder gespecialiseerde

vormen. De hoge professionele status die huisartsen van oudsher hebben, vormt een belemmering in de

samenwerking met jeugdzorgprofessionals die zich over het algemeen lager in de professionele hiërarchie

bevinden. Voor de samenwerking is het belangrijk dat de relatie tussen deelnemers gelijkwaardig is.

Ongelijkheid zorgt voor een negatieve houding ten opzichte van elkaar. (Hall, 2005).

Ten tweede, zijn jeugdzorgprofessionals gebonden aan meer regels en bureaucratie, die hun persoonlijke

verantwoordelijkheid en autonomie beperken (Howe, 1992). Huisartsen hebben een grote persoonlijke

verantwoordelijkheid en veel autonomie. Het feit dat huisartsen vaak een eigen praktijk hebben, maakt dat zij

meer persoonlijke beslissingsruimte hebben dan jeugdzorgprofessionals. Huisartsen kunnen gemakkelijker

autonome beslissingen nemen over een situatie, terwijl jeugdzorgprofessionals daarvoor aan andere regels en

procedures gebonden zijn (Hall, 2005).

Ten derde verschilt de inhoud van de opleiding van huisartsen en jeugdzorgprofessionals sterk, waardoor

de twee groepen heel verschillend te werk gaan. Huisartsen worden getraind om diagnoses te stellen op basis

van objectieve feiten. Daarnaast werken zij vaak alleen en onder hun eigen verantwoordelijkheid. Huisartsen

worden van oudsher dan ook vaak individueel opgeleid (Hall, 2005).

Jeugdzorgprofessionals bestaan er in allerlei soorten en van allerlei verschillende opleidingsniveaus. Wat
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zij gemeen hebben is dat bij sociaalpsychologische diagnoses harde maatstaven vaak ontbreken. Ook

gezinsproblemen zijn moeilijk vast te stellen wanneer meer objectieve aanwijzingen als bijvoorbeeld

botbreuken of seksueel overdraagbare aandoeningen ontbreken. Zelfs kinderpsychiatrische aandoeningen zijn

vaak moeilijk vast te stellen. Daarnaast worden jeugdzorgprofessionals in hun opleiding vaak al getraind om

met andere hulpverleners op verschillende niveaus samen te werken (Hall, 2005).

Uit onderzoek blijkt dat veel huisartsen geen volledig beeld hebben van wat er in de jeugdzorg gebeurt.

Huisartsen vinden de jeugdzorg onoverzichtelijk en versnipperd. De ondoorzichtigheid van dit werkveld lijkt een

beperkende factor voor een goede samenwerking te zijn. Dit geldt met name voor de contacten met Bureau

Jeugdzorg (Verwoerd et al., 2009). Ook lijken huisartsen te denken dat Bureau Jeugdzorg de vraag niet aan

kan, zowel wat betreft capaciteit als deskundigheid (Verwoerd et al., 2009). Huisartsen geven aan niet te

weten wat jeugdzorgprofessionals van ze verwachten (Bannon et al., 1999).

Uit de literatuur blijkt dat huisartsen de voorkeur geven aan korte lijnen met voor hen bekende

hulpverleners, en dat huisartsen meer verwijzen naar de jeugdzorg als er meer communicatie plaatsvindt

(Bannon et al., 1999; Polnay, 2008; Verwoerd et al., 2009). Het is daarnaast bekend dat onder huisarts geldt

dat een negatieve ervaring met de jeugdzorg in het verleden kan zorgen voor minder verwijzingen naar de

jeugdzorg (Flaherty et al., 2008). Mogelijk verwijzen huisartsen weinig naar Bureau Jeugdzorg, omdat zij een

negatief of een onvolledig beeld hebben van wat jeugdzorgprofessionals daar (zullen) doen.

Jeugdzorgprofessionals blijken de potentiële rol van de huisarts in de jeugdzorg belangrijk te vinden doordat

huisartsen vaak zowel jeugdigen als hun gezin in de praktijk hebben (Bannon et al., 1999; Lupton et al., 2000).

Zo kunnen ze een vertrouwensband met jeugdigen en families opbouwen, kunnen ze overzicht hebben over de

situatie in families, hebben ze vaak regelmatig contact met jeugdigen en families en is hun zorg laagdrempelig

(Kramer & Gerralda, 2000). Echter, jeugdzorgprofessionals geven aan dat het in de praktijk moeilijk is om met

huisartsen samen te werken. Huisartsen blijken onduidelijk te zijn over wat ze willen of kunnen (Lupton et al.,

2000).

Daarnaast blijken huisartsen relatief weinig kinderen te verwijzen bij vermoedens van opgroei- en

opvoedproblematiek (Zwaanswijk et al., 2006). Mogelijk worden huisartsen door jeugdzorgprofessionals om die

reden niet als belangrijke zorgpartners gezien.

5.4 Doelen
Samenwerking tussen groepen met verschillende doelen komt moeilijker tot stand dan samenwerking tussen

groepen met gelijke doelen (Hudson, 2002). Echter wanneer doelen worden uitgesproken tussen professionals,

kan dat de samenwerking verbeteren (Hall, 2005).

Huisartsen moeten in de zorg voor jeugd verschillende rollen innemen. Huisartsen fungeren als

vertrouwenspersoon voor het kind en ook van zijn gezinsleden, zijn beschermer van het kind en maken als
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laagdrempelige zorgverlener deel uit van een groep hulpverleners in de zorg voor kind en gezin (Bannon et al.,

1999). Huisartsen blijken de rol als vertrouwenspersoon zelf dan ook als hun meest belangrijke rol te zien

(Bannon et al., 1999; Verwoerd et al., 2009). Dit komt voornamelijk voort uit het feit dat vaak niet alleen het

kind, maar ook het gezin patiënt is. Ook hebben huisartsen inzicht in andere problemen die binnen een gezin

spelen (Bannon et al., 1999). Dat kan bijvoorbeeld tot situaties leiden waarin de huisarts een vertrouwensband

heeft met zowel het mishandelde kind als de mishandelende ouder (Bannon et al., 1999).

Huisartsen zien zich door hun rol als vertrouwenspersoon dan ook niet als coördinator of spin in het web

van de jeugdzorg. Signaleren van problemen en het beschikbaar stellen van hulpverlening zien zij als hun

belangrijkste taken in de zorg voor jeugd (Lupton et al., 2000). Voor huisartsen is het daarom belangrijk om op

de hoogte te blijven van wat er met een kind en binnen een gezin gebeurt (Verwoerd et al., 2009).

De doelen die huisartsen hebben in de zorg voor jeugd zijn op een andere context gericht dan het domein

waarop jeugdzorgprofessionals richten. Uit onderzoek in Groot-Brittannië blijkt dat in het verleden in de

jeugdzorg een aanpak gold die overeen kwam met de gezinsaanpak van de huisarts nu (Howe, 1992). Nu is

het uitgangspunt van de meeste jeugdzorgverleners de veiligheid van het kind, die het belang van het gezin op

de tweede plaats zet.

In Groot-Brittanië werd vastgesteld dat de aanpak van jeugdzorg geleidelijk is veranderd van een

gezinsaanpak naar een aanpak die kinderen tegen hun ouders moest beschermen. Deze ontwikkeling vond

plaats na een aantal incidenten waarin ouders hun kinderen doodden. Met de kindermoord op bijvoorbeeld

Maria Collwell in 1973, werd duidelijk dat het moeilijk is om kinderen te beschermen. Uit onderzoek komen

enkel een groot aantal risicofactoren naar voren (Appendix I) (Howe, 1992). Er zijn geen objectieve maatstaven

om het welzijn van een kind in te schatten (Hall, 2005). Toch werd de jeugdzorg in de publieke discours als

verantwoordelijke aangewezen (Howe, 1992).

Hoewel deze trend in Nederland niet zo duidelijk in wetenschappelijke literatuur is vastgelegd, bestaat het

vermoeden dat ook hier een dergelijke ontwikkeling heeft plaatsgevonden na de dood van kinderen als

Savanna, Rowena en Gessica. Zo werd in de zaak van Savanna, die gedood werd door haar moeder en

stiefvader, de gezinsvoogd voorgeleid maar vrijgesproken. Bovendien was de publieke en politieke

verontwaardiging groot, en volgde een grote stroom van kritiek en veranderingen in de Nederlandse jeugdzorg

(Janssens, 2006).

Het feit dat de doelen van huisartsen en jeugdzorgprofessionals verschillen, kan samenwerking in de weg

staan. Het doel om veiligheid voor het kind te garanderen kan conflicteren met de andere doelen die de

huisarts nastreeft. Huisartsen ervaren dat conflict bijvoorbeeld bij de invoering van het elektronisch

kinddossier. Huisartsen blijken zich zorgen te maken wanneer vertrouwelijke gegevens van patiënten

uitgewisseld worden (Bannon et al., 1999). Huisartsen vrezen vooral dat patiënten een gesloten houding zullen

aannemen wanneer zij weten dat gegevens worden uitgewisseld (Verwoerd et al., 2009). Daarnaast leidt de
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gezinsvisie van de huisarts er mogelijk ook toe dat de huisarts niet altijd verwijst naar de jeugdzorg. Met name

bij psychosociale problematiek, zoals concentratieverstoring en hyperactiviteit vindt de huisarts het niet altijd

zinvol om de diagnose ADHD te (laten) stellen (Zwaanswijk et al., 2006). Huisartsen vrezen dat de diagnose

leidt tot stigmatisering, die een gezinsaanpak in de weg staat (Sayal, Taylor, Beecham & Byrne, 2002);

Verwoerd et al., 2009). In allebei deze situaties is het voor jeugdzorgprofessionals, gezien hun doelen, moeilijk

om te begrijpen waarom de huisarts een afwijzende of afstandelijke houding inneemt.

5.5 Middelen
Om samenwerking te kunnen realiseren zijn middelen nodig als tijd en geld en andere praktische zaken zoals

bijvoorbeeld onderlinge bereikbaarheid. In hoeverre aan praktische middelen voldaan kan worden, bepaalt

volgens de theorie van het RDIC Model mede de mogelijkheid tot samenwerking. Samenwerking in de

dienstverlenende sector is afhankelijk van middelen en daarmee onderhevig aan veranderende wettelijke en

economische omstandigheden, en veranderingen in de samenstelling van de hulpverleners die bij een jeugdige

en gezin betrokken zijn (Hall, 2005).

In de samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorg is tijd de factor met de meeste invloed. Vooral de

huisarts heeft weinig tijd voor samenwerking. Besprekingen en overleg kosten de huisarts vaak niet alleen

teveel tijd, ook het tijdstip waarop het overleg plaatsvindt is voor de huisarts ongunstig (Lupton et al., 2000;

Polnay, 2000). Het is voor de huisarts moeilijk om tijd vrij te maken voor overleg doordat elke werkdag gevuld

is met consulten (Lupton et al., 2000; Polnay, 2000; Zwaanswijk, 2006). De aankondiging van een overleg

komt voor de huisarts vaak te laat om daadwerkelijk tijd vrij te kunnen maken (Lupton et al., 2000; Polnay,

2000). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de duur van de consulten van huisartsen kort is, waardoor niet altijd

aan de signaleringsfunctie voldaan kan worden. Doordat ouders vaak eerst somatische klachten melden bij

huisartsen, zouden huisartsen in de beperkte tijd het bestaan van opgroei- en opvoedingsproblemen vaak niet

signaleren (Zwaanswijk et al., 2006).

Ook in de jeugdzorg is er sprake van tijdgebrek om samenwerking te realiseren. De jeugdzorg kampt met

wachtlijsten voor hulpverlening (Verwoerd et al., 2009). De hoge caseload leidt ertoe dat er maar beperkte tijd

per kind is om te overleggen met andere hulpverleners (Bannon et al., 1999). Wel geven huisartsen aan dat

jeugdzorgprofessionals na overleg snel ingrijpen in spoedsituaties (Verwoerd et al., 2009). Ook denkt de

huisarts dat bij sommige kinderen het uitstel van de zorg door wachtlijsten, uiteindelijk zal leiden tot afstel

(Verwoerd et al., 2009).

Naast tijd vormt ook geld een beperking in de middelen die er zijn om samen te werken. Samenwerking

kost geld en moet daarmee concurreren met andere doelen die ook geld kosten. Alleen Bureau Jeugdzorg krijgt

een beperkt budget van de overheid dat bestemd is voor activiteiten op het gebied van zorgverbetering en

bijscholing, en de huisarts is niet de enige partij die daarvoor in aanmerking komt (Wet op de jeugdzorg,

2004). Het vinden van fondsen voor structureel overleg kan daardoor problemen met zich meebrengen.

Vergoeding zou voor huisartsen een bevorderende factor kunnen zijn om deel te nemen aan overleg
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(Lupton et al., 2000; Polnay, 2000).

Tenslotte kan een slechte onderlinge bereikbaarheid tussen huisartsen en jeugdzorg een praktische

beperking voor samenwerking vormen (Verwoerd et al., 2009). Huisartsen hebben vooral moeite om

telefonisch contact te leggen met Bureau Jeugdzorg. Doordat de huisarts de hele dag patiënten ontvangt, is

het waarschijnlijk dat het ook voor jeugdzorgprofessionals moeilijk is om de huisarts te bereiken.

Hoewel het ontbreken van bepaalde randvoorwaarden de samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorg

moeilijk maakt, is het onwaarschijnlijk dat een gebrek aan middelen de belangrijkste reden is dat

samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals nauwelijks plaatsvindt. Uit onderzoek blijkt dat

bijna de helft van de huisartsen andere zaken hoe dan ook voorrang geeft (Polnay, 2000). Wel blijkt het gebrek

aan tijd en geld voor samenwerking er mede voor te zorgen dat de huisarts geen mogelijkheden ziet om de

zorg voor kinderen te coördineren (Verwoerd et al., 2009).

5.6 Regels
Samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorg kan worden beperkt of gefaciliteerd door de regels die op dat

moment gelden. Wanneer regels daarnaast maken dat samenwerking positieve gevolgen heeft, zal men eerder

bereid zijn om samen te werken (de Rijk et al., 2007). Verandering in regels kan verandering in samenwerking

betekenen (Hall, 2005).

Lipsky (1980) stelde dat de situaties voor mensen in publieke taken op de werkvloer zodanig uiteenlopend zijn,

dat zij een eigen manier ontwikkelen om met situaties om te gaan. Beleid (regels) kan volgens de theorie van

Lipsky onvoldoende tegemoet komen aan de complexiteit van de werkvloer. Autonomie in het werk kan de

discrepantie tussen regels en praktijk hanteerbaar maken, doordat het mensen op de werkvloer in staat stelt

een eigen interpretatie van regels te maken die in de praktijk werkt (Howe, 1992).

Huisartsen hebben over het algemeen veel autonomie in hun werk (zie ook 5.3), en zijn niet altijd op de

hoogte van de formele structuren in de jeugdzorg. Huisartsen hebben vaak een eigen praktijk met veel

autonomie en verantwoordelijkheid. Zij zijn vaak gewend zelfstandig te werken en individueel

verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk (Hall, 2005). Het is daardoor voor huisartsen niet altijd duidelijk

wat de regels zijn en wie de verantwoordelijkheid heeft in de zorg voor de jeugdzorg. De situatie in de

jeugdzorg is voor huisartsen onoverzichtelijk. (Verwoerd et al., 2009).

Huisartsen zijn bijvoorbeeld niet altijd op de hoogte van de regelgeving omtrent verwijzen, of de regelgeving

omtrent persoonlijke gegevens van patiënten. Zij vinden dat ze niet voldoende voorlichting over de Wet op de

jeugdzorg hebben gekregen (Verwoerd et al., 2009).

Volgens de theorie van Lipsky (1980) is het, als gevolg van de onduidelijkheid van de organisatie en de

problemen met verantwoordelijkheid die huisartsen ervaren in de jeugdzorg, voor hen niet altijd rationeel om

te handelen naar de formele regelgeving, bijvoorbeeld wat betreft zorgketens. Het feit dat een groot deel van

de verwijzingen rechtstreeks van de huisarts naar de jeugd-ggz verloopt, wijst erop dat het verwijsgedrag
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inderdaad een structuur heeft die niet in formele regelgeving is vastgelegd. In onder andere Groningen en

Rotterdam gaat het om ongeveer 80% van de verwijzingen (Provinciale Staten Provincie Groningen, 2009;

Verwoerd et al., 2009). Ook gebeurt het regelmatig dat huisartsen bij psychosociale problemen bij kinderen

verwijzen naar vrijgevestigde psychologen of therapeuten (Lupton et al., 2002). Je zou kunnen zeggen dat het

hier dus gaat om non-formeel beleid.

Een ander voorbeeld van wat Lipsky bedoelt met de discrepantie tussen beleid en praktijk, is het feit dat

het voor huisartsen moeilijk is om kindermishandeling vast te stellen. In beleid wordt vaak gesteld dat een

vermoeden van kindermishandeling gemeld dient te worden. Binnen de Tweede Kamer is onlangs (januari

2011) gesproken over het invoeren van een meldplicht voor kindermishandeling. Uit onderzoek blijkt echter dat

huisartsen onzeker zijn over wanneer een gevoel dat er iets niet klopt een vermoeden van kindermishandeling

mag heten (Levi & Loeben, 2004). Daarbij speelt de vertrouwensband die huisartsen hebben met de jeugdige

en met de ouders ook een rol. Een onterechte melding zou de vertrouwensband kunnen verstoren, waardoor

een constructieve oplossing voor de problemen moeilijker te bereiken wordt.

Jeugdzorgprofessionals hebben over het algemeen minder autonomie dan huisartsen (zie ook 5.3). Met name

Bureau Jeugdzorg ontleent zijn bestaansrecht aan wettelijke regelingen en financieringen van de provinciale

overheid. Daarnaast nemen de Bureaus Jeugdzorg en aanbieders van geïndiceerde jeugdzorg taken op zich die

sterk door regels gestructureerd zijn, zoals pleegzorg, gezinsvoogdij en jeugdreclassering. In de jeugdzorg wordt

ook hulpverlening geboden op onvrijwillige basis. De uitgebreide regelgeving die bij deze taken hoort, maakt

dat jeugdzorgprofessionals minder autonomie en daarmee minder ruimte hebben om hun beslissingen aan te

passen aan individuele situaties.

Jeugdzorgprofessionals blijken zich daarnaast vaak uit eigen bescherming strikt aan de regels te houden

(Howe, 1992). In de jeugdzorg bestaat geen tuchtrecht zoals in de gezondheidszorg, waardoor het maken van

fouten kan leiden tot (angst voor) aansprakelijkheid of verwijtbaarheid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de

voorgeleiding van de gezinsvoogd van de door mishandeling overleden peuter Savanna, die uiteindelijk niet

vervolgd is (Inspectie Jeugdzorg, 2005). Door strikt volgens regels te opereren wordt niet alleen geprobeerd de

veiligheid van kinderen zoveel mogelijk te garanderen, maar mogelijk ook de individuele aansprakelijkheid van

de jeugdzorgprofessionals te verminderen. Zo hebben jeugdzorgprofessionals de afgelopen jaren minder

professionele vrijheid gekregen (Howe, 1992).

De gebondenheid aan regels en procedures in de jeugdzorg maakt het jeugdzorgprofessionals moeilijk om de

huisarts een rol te laten spelen in de besluitvorming rond een kind, terwijl huisartsen gewend zijn om de

verantwoordelijkheid voor de zorg voor een kind te dragen (Hall, 2005). Huisartsen ervaren de bureaucratie en

regelgeving in de jeugdzorg dan ook als onprettig en als een belemmering voor de samenwerking (Verwoerd et

al., 2009). Huisartsen zijn gewend om verantwoordelijkheid te dragen, en ervaren dat hun betrokkenheid bij de

jeugdzorg vaak als beperkt tot gegevensuitwisseling en niet als samenwerking. In sommige gevallen geven

huisartsen aan dat ze het prettig vinden dat ze met een verwijzing naar de jeugdzorg de verantwoordelijkheid
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van een kind overdragen, omdat ze de zorg voor een kind met opgroei- of opvoedproblemen zwaar en

ingewikkeld vinden. In andere gevallen geven huisartsen aan dat ze na verwijzing het gevoel hebben de

controle over de situatie van een jeugdige en het gezin kwijt te raken (Bannon et al., 1999).

Tenslotte blijkt uit onderzoek dat huisartsen een conflict ervaren tussen de regelgeving waar zij zich in hun

taak als huisarts aan moeten houden (zoals de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet

geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)) en de regel-

geving in de jeugdzorg (de Wet op de jeugdzorg). Met name op het vlak van de gegevensuitwisseling maken

huisartsen zich zorgen over hun rechten en plichten (Polnay, 2000; Flaherty et al, 2008; Verwoerd et al., 2008).
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6. Resultatenbron II: Interviews

Dit hoofdstuk is het resultaat van de in totaal 18 interviews, die zijn afgenomen met 8 huisartsen en 10

jeugdzorgprofessionals. Het doel van deze interviews was om de samenwerking tussen huisartsen en

jeugdzorgprofessionals vanuit het oogpunt van de betrokkenen te bekijken. De topiclijsten die voor de

interviews gebruikt zijn, zijn te vinden in Appendix II.

6.1 Samenwerking
HUISARTSEN

Uit de interviews met huisartsen bleek dat er nauwelijks afspraken zijn tussen huisartsen en

jeugdzorgprofessionals over gezamenlijk handelen. Slechts één van de acht huisartsen gaf aan

samenwerkingsafspraken met een instelling voor residentiële jeugdzorg te hebben. Deze respondent is vaste

huisarts is voor alle jeugdigen in die instelling. Drie van de huisartsen zouden wel graag vaste

overlegmomenten hebben met jeugdzorgprofessionals, de overige vijf huisartsen zien daar niets in.

Geen van de huisartsen ervaart het contact met jeugdzorgprofessionals als samenwerking. Huisartsen

worden incidenteel geraadpleegd voor informatie, met name als de situatie van een kind wordt onderzocht.

Dat is bijvoorbeeld het geval bij een zogenaamde ‘intake’ voor de geïndiceerde jeugdzorg, of incidenteel bij een

onderzoek van het AMK. Huisartsen geven aan zelden gevraagd te worden om zelf actie te ondernemen. Eén

van de huisartsen zegt expliciet dat een contact waarin huisartsen enkel als informatieverstrekker worden

gezien geen samenwerking is. Deze huisarts zou een rol willen spelen in de beleidsbepaling in de

hulpverlening.

Drie van de acht huisartsen zouden een grotere rol willen spelen in de jeugdzorg. Twee van de acht

huisartsen zouden een mogelijkheid willen om in consult te gaan bij jeugdzorgprofessionals om sommige

situaties langer in eigen hand te kunnen houden. Drie huisartsen geven aan dat ze hun rol als signaleerder en

informatieverstrekker voor de jeugdzorg voldoende vinden, indien zij rapportage van jeugdzorgprofessionals

ontvangen over aanmelding, verloop en afsluiting van hulpverleningstrajecten van jeugdigen en gezinnen uit

hun praktijk. Die rapportage zeggen zij nu niet altijd te ontvangen.

Huisartsen stellen dat er vanuit de jeugdzorg onvoldoende met hen wordt gecommuniceerd. Vier van de

acht huisartsen weten niet wie verantwoordelijk is voor de hulpverlening van een jeugdige. Zij zouden graag

weten met wie ze contact op zouden moeten nemen over de situatie van een jeugdige en het gezin. Zes van de

acht huisartsen zouden willen dat jeugdzorgprofessionals met hen communiceert, bijvoorbeeld wanneer een

kind buiten hen om in de jeugdzorg terecht komt, over het verloop van de hulpverlening aan een jeugdige, of

wanneer een hulpverleningstraject wordt afgesloten. Van organisaties als Jonx/Lentis en Accare (jeugd-ggz)

krijgen huisartsen wel informatie, echter deze informatie komt vaak lang nadat een kind verwezen is.

Huisartsen ervaren het als een probleem als zij niet op de hoogte zijn van de situatie en wanneer een
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jeugdige of een gezin vragen stelt. Ook bij het bepalen van een beleid voor een jeugdige of een gezin of in

crisissituaties zorgt het gebrek aan communicatie met jeugdzorgprofessionals ervoor dat huisartsen in een

lastige situatie kunnen komen. Illustratief daarvoor is de volgende uitspraak van een huisarts:

“Nou het probleem is dat… de meeste problemen die ik met jeugdzorg heb… kijk, heel veel wat zij doen is

onzichtbaar voor ons. Wij weten niet wat de tweede lijn allemaal doet omdat wij heel vaak geen

informatie krijgen. Het enige waarbij ik tegen problemen aanloop is dat ouders met kinderen bij ons

komen, die komen met allerlei verhalen en jeugdzorg is daar betrokken, en ik heb verder niks in mijn

dossier. Ik weet bij god niet waar ik moet zoeken, wie contactpersoon is, ik kan die verhalen niet

verif iëren, ik weet niet wie de leiding heeft bij de problemen.”

RESPONDENT 1, HUISARTS

Over hun verwijsgedrag naar de jeugdzorg zijn de huisartsen redelijk eenduidig. Bij psychosociale problemen

verwijzen alle huisartsen rechtstreeks naar de jeugd-ggz, de organisaties Jonx of Accare worden in dit verband

genoemd. Bij vermoedens van kindermishandeling raadplegen huisartsen het AMK, echter dat komt niet vaak

voor. Alle acht de huisartsen geven aan een kind zelden of nooit naar de voordeur van Bureau Jeugdzorg te

verwijzen. Huisartsen zien Bureau Jeugdzorg als een extra schakel in een jeugdzorgsysteem waarin toch al

wachtlijsten spelen. Eén huisarts zegt daarover het volgende:

“Dus Bureau Jeugdzorg in zijn algemeenheid vind ik heel moeilijk. Ik ga dan liever toch naar een hulp-

verlenende instantie, die inderdaad ook therapie doet. […] Ja. En ik daar alleen maar een heel langdurige

indruk van heb. Ik bedoel eindeloze wachttijden. Als er echt iets moet gebeuren dan moet er iets gebeuren.”

RESPONDENT 13, HUISARTS

JEUGDZORGPROFESSIONALS

Jeugdzorgprofessionals melden nauwelijks vaste samenwerkingsafspraken met huisartsen. Slechts in één geval

zijn er vaste afspraken met een huisarts. Het betreft een instelling waar residentiële jeugdzorg wordt verleend.

Alle kinderen hebben daar een vaste huisarts in de buurt voor de tijd dat ze daar wonen. (Dit betreft niet de

samenwerking tussen een huisarts en een instelling voor residentiële jeugdzorg die eerder in dit hoofdstuk is

besproken.)

De huisarts verwijst vooral naar de jeugd-ggz (Accare of Jonx). Bureau Jeugdzorg en het AMK krijgen

slechts sporadisch aanmeldingen van de huisarts. Jeugdzorgprofessionals in de jeugd-ggz zeggen dat die

situatie typisch is voor Groningen. Volgens een jeugdzorgprofessional zouden er in Groningen afspraken

bestaan tussen de jeugd-ggz en Bureau Jeugdzorg dat huisartsen direct verwijzen. Bij Bureau Jeugdzorg heeft

men niet zoveel zicht op die stroom van cliënten die de huisarts naar de jeugd-ggz verwijst.

Jeugdzorgprofessionals die in overige vormen van de geïndiceerde jeugdzorg werken zeggen nauwelijks
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contact te hebben met huisartsen. Dat contact beperkt zich vaak tot het opvragen van medische gegevens.

Jeugdzorgprofessionals zeggen bij aanmelding en afsluiting een afschrift naar de huisarts te sturen. Dit is

iets wat zij bewust doen omdat zij de huisarts zien als een centraal punt in de zorg voor een kind, ook als

informatieverstrekker.

Huisartsen worden incidenteel geraadpleegd voor informatie. Vaak betreft dat achtergrondinformatie of

informatie over somatische zaken. Het raadplegen van de huisarts gebeurt vooral als jeugdzorgprofessionals

informatie missen om een goede beoordeling te kunnen maken van de situatie van een jeugdige of binnen een

gezin. Jeugdzorgprofessionals kunnen zich niet altijd een goed beeld vormen omdat huisartsen bij een

aanmelding regelmatig telefonisch of schriftelijk te weinig informatie verstrekken. Niet alle huisartsen maken

gebruik van het verwijsformulier dat de jeugdzorgprofessionals de informatie zou bieden die ze nodig hebben.

Een jeugdzorgprofessional zegt het volgende over hoe de huisarts wordt geraadpleegd:

“De huisarts heeft in die zin een rol, dat als de verwijzing heel erg onduidelijk is, of de screeners er niet uit

kunnen komen, zeg maar, met de informatie die ze hebben, dat ze dan de huisarts terugbellen voor meer

informatie.”

RESPONDENT 17, JEUGDZORGPROFESSIONAL

De huisarts wordt door het AMK geraadpleegd als een belangrijke bron om de situatie van een kind bij

vermoedens van kindermishandeling of verwaarlozing in te kunnen schatten. Een andere informatiebron is dan

meestal de school of het consultatiebureau. Ook kunnen huisartsen bij het AMK in consult gaan wanneer zij

niet weten hoe met een situatie om te gaan. Jeugdzorgprofessionals (met name uit de jeugd-ggz) vragen zich

af of huisartsen behoefte hebben aan een consultatiefunctie.

In sommige gevallen wordt de huisarts uitgebreider ingeschakeld in de hulpverlening aan een kind.

Voorbeelden worden genoemd waarin een huisarts meedenkt, ouders belt of bezoekt, medicatiecontrole

uitvoert, risico’s inschat of helpt bij een crisis. Het gaat dan meestal om kinderen die ook voor de huisarts al

‘zorgenkinderen’ zijn. Dit gebeurt slechts incidenteel, maar wordt door jeugdzorgprofessionals positief

gewaardeerd.

6.2 Afhankelijkheid
HUISARTSEN

Alle huisartsen geven aan de informatie van jeugdzorg over de hulpverlening aan kinderen en gezinnen nodig

te hebben om hun taak goed te kunnen vervullen. Zo kunnen ze ouders en kinderen informeren, beleid maken

en ingrijpen in crisissituaties.

Verder kunnen veel van de huisartsen de hulp van jeugdzorg goed gebruiken omdat deze professionals

specialistische kennis hebben van problemen van psychosociale en psychiatrische aard bij kinderen. Dat is

43



kennis die zij niet of onvoldoende hebben. Een voorbeeld daarvan is wanneer ouders met een kind bij de

huisarts komen met de vraag of de diagnose ADHD kan worden gesteld voor hun kind. Deze diagnose is in de

huisartsenpraktijk moeilijk te stellen. Huisartsen zijn afhankelijk van informatie van anderen, bijvoorbeeld

informatie van de school, waarna huisartsen naar de jeugd-ggz verwijzen.

Een aantal huisartsen geeft aan dat ze jeugdzorgprofessionals nodig hebben omdat deze professionals

meer tijd in de situatie van een jeugdige en een gezin kunnen steken. Dat is tijd en aandacht die huisartsen

niet hebben voor kinderen en gezinnen, maar die volgens een huisarts wel vertrouwen in de hulpverlening

oplevert. De jeugdzorg kan zo, beter dan de huisartsen, een oogje in het zeil houden en onderzoeken of een

kind veilig is. Eén van de huisartsen stelt:

“Kijk, als huisarts kom ik niet… ik kom bij de mensen thuis, uiteraard…maar niet om bijvoorbeeld eens

een paar uur daar te zitten en eens even de boel te observeren van: hoe gaat het? Hoe gaan ouders met hun

kinderen om? Wat gebeurt er? Hoe reilt en zeilt het huishouden? Daar heb ik geen tijd voor.”

RESPONDENT 10, HUISARTS

Huisartsen denken dat de jeugdzorg hen nodig heeft voor het signaleren van problemen bij kinderen en

gezinnen. Verder zeggen zij de ouders van kinderen op te vangen, waar jeugdzorg vooral gericht is op het kind

en zijn probleem. Huisartsen kunnen kinderen met lichtere problemen in de eerste lijn (laten) behandelen. In

dit verband worden specifiek eerstelijns psychologen genoemd. Verder zeggen huisartsen een toegang tot een

gezin te kunnen bieden voor de jeugdzorg. Huisartsen hebben in bepaalde gevallen veel informatie over een

kind en de gezinssituatie, en veel gezinnen en families zitten al langere tijd in dezelfde praktijk. Verder heeft de

huisarts met sommige kinderen en gezinnen een vertrouwensband, die ingang biedt voor hulpverlening. Zoals

één van de huisartsen stelt:

“Waarbij het in bepaalde situaties natuurlijk wel zo kan zijn dat je alleen als huisarts toegang hebt tot een

gezin. Dat komt wel eens voor. Dat mensen wantrouwend zijn tegenover allerlei instanties maar dat je

als huisarts nog wel binnenkomt.”

RESPONDENT 2, HUISARTS

JEUGDZORGPROFESSIONALS

Jeugdzorgprofessionals zeggen soms afhankelijk te zijn van de huisarts die zicht heeft op het gezinssysteem

rond een jeugdige. Voor jeugdzorgprofessionals is het bijvoorbeeld belangrijk om het te weten als ouders van

een kind gescheiden zijn, omdat ze dan beide ouders toestemming moeten vragen voor het uitwisselen van

gegevens met andere hulpverleners. De huisarts heeft deze informatie, maar jeugdzorgprofessionals zeggen de

informatie niet altijd te ontvangen als dat nodig is.

Daarnaast hebben huisartsen volgens de jeugdzorgprofessionals ook zicht op de achtergrond en
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problematiek van de ouders zoals alcoholproblematiek of psychiatrische problematiek.

Jeugdzorgprofessionals hebben niet de indruk dat alle huisartsen van alle problemen in gezinnen op de

hoogte zijn. Zij hebben het idee dat de aanwezigheid van informatie sterk verschilt per huisarts, maar dat bijna

alle huisartsen wel een aantal ‘zorgenkinderen’ hebben, waarvan zij goed op de hoogte zijn.

Daarom beschouwen veel van de jeugdzorgprofessionals de huisarts als een centrale figuur in de zorg voor

een kind. Huisartsen kunnen op basis van hun kennis volgens jeugdzorgprofessionals bovendien worden

ingeschakeld om in te schatten hoe acuut een problematische situatie is. Een jeugdzorgprofessional zegt

hierover het volgende:

“Ik vind dat huisartsen, maar dat wisselt ook wel hoor, over het algemeen goed de gezinssituatie kennen.

Vaak ook de interactie tussen kind en ouders, achtergronden van ouders al wel redelijk inschatten, welke

ziektes er zijn, waar kinderen onder behandeling zijn. Zij zijn wel het centrale punt van de hele zorg

rond een kind. Daarom zijn ze heel belangrijk voor ons, ook.”

RESPONDENT 4, JEUGDZORGPROFESSIONAL

Op basis van de kennis die huisartsen hebben over een kind en gezin, kunnen ze problemen signaleren.

Jeugdzorgprofessionals geven aan voor signalering deels afhankelijk te zijn van huisartsen. Met name de jeugd-

ggz ontvangt veel verwijzingen van huisartsen. Bijna alle jeugdzorgprofessionals vinden dat de zorg voor

kinderen zou verbeteren als de huisarts meer problemen zou herkennen en melden.

Ook voor informatie over somatiek zijn jeugdzorgprofessionals afhankelijk van de huisarts. Wanneer bij

Bureau Jeugdzorg of bij het AMK kinderen worden aangemeld met verwondingen die mogelijk door

mishandeling komen, worden zij eerst naar de huisarts gestuurd ter beoordeling.

Jeugdzorgprofessionals schatten in dat huisartsen hen vooral nodig hebben voor het bieden en het inzetten

van concrete hulpverlening. Jeugdzorgprofessionals zijn gespecialiseerd in problemen met jeugdigen en

gezinnen. Een aantal van de jeugdzorgprofessionals denkt dat het voor huisartsen lastig is om te signaleren in

de korte tijdsbestekken dat zij kinderen en gezinnen zien, en de hoeveelheid van taken die zij hebben.

Jeugdzorgprofessionals denken dat ze huisartsen in consulten van informatie kunnen voorzien.

Jeugdzorgprofessionals in de jeugd-ggz vragen zich af of er onder huisartsen behoefte is aan een

consultatiefunctie, waarin een huisarts advies vraagt over een situatie van een jeugdige, zonder de patiënt

direct te verwijzen of aan te melden bij de jeugdzorg. Een jeugdzorgprofessional zegt daarover het volgende:

“Ik kan me heel goed voorstellen dat jij als arts iemand in je praktijk krijgt en die maakt een aantal

opmerkingen, en die patiënt gaat weg, en dat je denkt: nou…daar krijg ik toch een unheimisch gevoel bij.

En wij zijn natuurlijk ook goed getraind ook in het signaleren van kindermishandeling. Dus dan kunnen

we toch kijken in een gesprek wat die huisarts met zijn of haar gevoel kan. En dan hoop je door middel
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van vragen stellen dat die huisarts denkt: o ja dan kan ik het toch plaatsen. Of: ik ga deze patiënt toch nog

een keer uitnodigen. En: wat bespreek je dan? Of wat vraag je dan? Nou, en daarin hebben wij ook

gewoon een belangrijke taak, want daarin kunnen wij de huisarts ook ondersteunen.”

RESPONDENT 6, JEUGDZORGPROFESSIONAL

6.3 Percepties
HUISARTSEN

Zeven van de acht huisartsen zeggen onbekend te zijn met wat er in de jeugdzorg gebeurt. Dit geldt voor de

meeste huisartsen in mindere mate voor de jeugd-ggz. De huisartsen zijn daarover heel duidelijk, zoals ook

deze respondent:

“Wat voor mij volledig onzichtbaar is, zijn dingen van de Base-groep, wat die doen, hoe vaak die ergens

zijn, hoeveel hulpverleners er betrokken zijn bij een bepaald gezin, wie allemaal. En dan gaat het vooral

om, ik heb begrepen dat Bureau Jeugdzorg alleen indicaties stelt, en wat er daarna gebeurt, die zorgver-

leners. Dat is helemaal buiten ons beeld. Dus Base-groep, Leger des Heils doet daar werk in en er schijnen

nog een stuk of 4 of 5 instanties te zijn, waarvan ik niet weet wat ze doen en wie ze zijn. Dus ja, lastig.”

RESPONDENT 1, HUISARTS

Geen van de huisartsen heeft persoonlijk veel ervaring met Bureau Jeugdzorg.

Vier van de huisartsen zeggen dat het beeld dat ze hebben van de jeugdzorg over het algemeen niet positief is,

maar ze zijn zich er van bewust dat hun beeld niet op concrete ervaring gebaseerd is. Enkele huisartsen wijzen

daarbij op de slechte naam die de media Bureau Jeugdzorg heeft gebracht. Sommige huisartsen verwachten

dat de samenwerking zal verbeteren wanneer ze de jeugdzorg en jeugdzorgprofessionals persoonlijk zouden

kennen. Eén van de huisartsen zegt daar het volgende over:

“Dat maakt het al heel veel makkelijker voor mij om even de telefoon te pakken. Als ik de mensen ken en ik

weet wat voor expertise ze hebben, wat ze in huis hebben.”

RESPONDENT 10, HUISARTS

JEUGDZORGPROFESSIONALS

Op het gebied van onderlinge percepties steekt de jeugdzorg de hand opvallend in eigen boezem.

Jeugdzorgprofessionals geven aan dat ze het goed begrijpen als de huisartsen het snel veranderende

jeugdzorgklimaat niet goed in beeld hebben. De meeste jeugdzorgprofessionals beschouwen de huisarts als

een belangrijke bron van informatie. Echter, jeugdzorgprofessionals vinden dat zij in het verleden zelf

onvoldoende pro-actief zijn geweest in de samenwerking. Jeugdzorgprofessionals zijn overwegend positief over

de ervaringen die zij hebben met huisartsen.
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6.4 Doelen
HUISARTSEN

De huisarts heeft vaak niet alleen het kind in de praktijk, maar ook de ouders. Huisartsen geven aan dat ze

gebeurtenissen daardoor van verschillende kanten kunnen en moeten bekijken. Een huisarts zegt hierover het

volgende:

“Uiteindelijk denk ik dat het wel goed is dat dat kind in een andere opvoedingssituatie is terecht gekomen.

Maar aan de andere kant zie ik ook wel weer dat het voor die ouders zo traumatisch is geweest, dat ik me

afvraag als je dat anders had aangepakt, of je het dan niet voor die ouders anders had kunnen maken. Of

het toch niet mogelijk was geweest om het kind gewoon beter op te vangen, misschien ook wel met extra

hulp thuis.”

RESPONDENT 12, HUISARTS

Als meerdere gezinsleden patiënt van de huisarts zijn heeft dat invloed op de doelen van een huisarts. Niet

alleen het welzijn van het kind is belangrijk, maar ook het welzijn van de rest van de betrokkenen.

In de benadering van huisartsen wegen dan verschillende belangen mee. Het belang van het kind, het belang

van de ouders, het belang van andere familie zoals broertjes en zusjes. Huisartsen geven aan dat ook de school

bijvoorbeeld een rol speelt in het bepalen van het beleid. Wanneer kinderen bijvoorbeeld de diagnose ADHD

krijgen, krijgt de school een ‘rugzakje’ om het kind nader te begeleiden. Een huisarts zegt hierover het

volgende:

“In een deel van de gevallen komen ouders daarmee [met het vermoeden ADHD]. Of ze komen daarmee

naar aanleiding van signalen op school. Dat is natuurlijk ook een reden waarom men er aan denkt. Dat

bespreek je dan. Soms lijkt het vermoeden niet gerechtvaardigd, en aan de andere kant als allerlei f iguren

zich daar al over hebben uitgesproken dan kun je meestal weinig anders dan proberen te achterhalen of het

zo is. En dat leidt in de regel tot een verwijzing naar Accare of Lentis.”

RESPONDENT 11, HUISARTS

JEUGDZORGPROFESSIONALS

Veel van de jeugdzorgprofessionals geven aan dat het garanderen van de veiligheid van het kind hun

belangrijkste doel is. Jeugdzorgprofessionals zien dat het feit dat de huisarts zowel de ouders als het kind in de

praktijk hebben als een spanningsveld in het nemen van beslissingen over met name vermoedens van

kindermishandeling. Een jeugdzorgprofessional zegt het volgende:

“Ik denk dat dat [kindermishandeling] niet altijd gezien wordt. Ik denk ook dat dat heel moeilijk is. Dat is

bij seksueel misbruik misschien nog wel lastiger. Wat je vaak merkt is dat artsen toch nog wel eens wat
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huiverig zijn, want ze weten niet in wat voor wespennest ze terechtkomen. Dus ik denk dat dat voor de

huisarts toch ook wel een hele lastige positie is, als een moeder met een huilend kind aankomt en die moeder

schreeuwt: mijn kind is misbruikt door mijn ex-man. Ja, ik denk dat zo’n huisarts zich dan ook heel goed

achter de oren moet krabben van hoe ga ik hierop in. Ga ik inderdaad dit kind onderzoeken of is dit strijd?

En dat zijn inderdaad hele lastige afwegingen.”

RESPONDENT 6, JEUGDZORGPROFESSIONAL

Toch zijn jeugdzorgprofessionals overtuigd van het feit dat de veiligheid van het kind voorop gesteld moet

worden, en dat dat betekent dat huisartsen kindermishandeling bij twijfel moeten melden bij Bureau

Jeugdzorg of het AMK. Een jeugdzorgprofessional zegt hierover het volgende:

“Van de ene huisarts die toch meer in de lijn van: hoe zorg je dat de ouders het zo goed mogelijk kunnen

doen. De andere huisarts zegt: ja, je moet gewoon het kind beschermen. Daar zit een spanningsveld.

Natuurlijk de ouders en het kind zijn patiënt van de huisarts en wij zijn vooral bezig met de veiligheid

van het kind.”

RESPONDENT 4, JEUGDZORGPROFESSIONAL

Op de vraag of ze met hun werk bereiken wat ze willen stellen enkele van de jeugdzorgprofessionals dat het

soms moeilijk is om de juiste hulp in te schakelen omdat de effectiviteit van hun interventies nog niet

voldoende bewezen is. Toch zeggen alle jeugdzorgprofessionals het gevoel te hebben dat hun werk de situatie

voor kinderen verbetert.

6.5 Middelen
HUISARTSEN

Tijd is voor de huisartsen een belemmerende factor in de samenwerking met jeugdzorgprofessionals.

Huisartsen hebben veel patiënten en weinig tijd per patiënt. Drie van de acht huisartsen geven aan tijd vrij te

willen maken voor overleg, echter buiten de tijden dat er spreekuren zijn. Huisartsen waarderen het dat zij

worden uitgenodigd voor overleg, maar als zij aanwezig zouden willen zijn bij overleg, betekent het dat er

spreekuren moeten worden afgezegd. Dat maakt structureel overleg moeilijk.

Daarnaast is het tijdsbestek van het overleg voor huisartsen een beperkende factor. Huisartsen zijn

gewend aan korte consulten waarin de huisarts autonome beslissingen neemt. In de jeugdzorg wordt er veel

meer overlegd en duurt het langer voor het tot concrete beslissingen komt. Eén huisarts zegt daarover het

volgende:

“Dat is toch een heel andere manier van werken. Dat je toch het idee hebt van langdradig en veel

vergaderingen en overleggen. En zelf ben je veel meer gewend toch korter te werken. Je hebt natuurlijk
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consulten van tien minuten, dus vaak is dat een beetje je referentiekader haast. Overdreven gesteld hoor.

En in de jeugdpsychiatrie en in de jeugdzorg zijn ze natuurlijk gewend veel langer te praten.”

RESPONDENT 3, HUISARTS

Een ander praktisch probleem dat huisartsen noemen om tot samenwerking te komen is dat zowel huisartsen

als jeugdzorgprofessionals moeilijk bereikbaar zijn. Bovendien weten huisartsen niet wie zij over de zaak van

een jeugdige of een gezin moeten benaderen. Vaak moet er verscheidene keren heen en weer worden gebeld

voor er overleg plaatsvindt. Deze manier van communiceren past niet goed bij de werkwijze van huisartsen,

omdat problemen dan niet kunnen worden opgelost tijdens het consult met de patiënt.

JEUGDZORGPROFESSIONALS

In de jeugdzorg wordt het tijdsgebrek als gevolg van een volle agenda van zowel huisartsen als jeugdzorg-

professionals als een belemmerende factor gezien in de samenwerking. Bijna alle respondenten geven aan dat

er weinig tijd is voor samenwerking. In de jeugdzorg zijn er soms wachttijden. Dat betekent dat de tijd die

gemoeid gaat met overleg, tijd is die niet in de hulpverlening van kinderen op wachtlijsten kan worden

geïnvesteerd. Jeugdzorgprofessionals hebben veel overlegpartners, waardoor overleg veel tijd in beslag neemt.

Jeugdzorgprofessionals geven verder aan dat er verschillen zijn in de manier waarop jeugdzorg-

professionals en huisartsen met tijd om gaan, die samenwerking bemoeilijken. Jeugdzorgprofessionals zijn zich

ervan bewust dat de huisarts hun tijd op een andere manier structureren. Enkele jeugdzorgprofessionals zeggen

te begrijpen waarom huisartsen vaak niet op overleg kunnen komen en dat zij niet gewend zijn om zo lang over

een casus van gedachten te wisselen.

Bij Bureau Jeugdzorg wordt er bewust voor gekozen om telefoontjes te verzamelen op een centraal punt en pas

later terug te bellen. Men begrijpt dat de huisarts zaken zo niet binnen het consult kan oplossen, maar men

zegt tijd nodig te hebben om zich in een zaak in te lezen.

Daarnaast wijzen jeugdzorgprofessionals op de slechte bereikbaarheid van zowel de huisarts als van de eigen

organisatie. Jeugdzorgprofessionals zien dat echter niet als een grote belemmering in de samenwerking, omdat

men elkaar via bemiddeling van doktersassistentes uiteindelijk toch kan bereiken. Door één van de

jeugdzorgprofessionals wordt daarover het volgende gezegd:

“Nou, bijvoorbeeld met tijdstippen van terugbellen. Soms is dat lastig, maar vaak vind je daar ook wel een

weg in. Omdat zij moeilijk te bereiken zijn en wij zijn moeilijk te bereiken, om dan een afspraak te

maken. En dan is het gewoon meestal een telefoontje over en weer naar de assistente van: bel dan maar

weer terug. Nou, dan doen we dat. Of ik zeg: ik ben dan en dan bereikbaar en dan zou ik graag

teruggebeld willen worden.”

RESPONDENT 9, JEUGDZORGPROFESSIONAL
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6.6 Regels
HUISARTSEN

Vijf van de acht huisartsen geven aan dat er een spanningsveld bestaat tussen de zwijgplicht met de daaraan

gerelateerde vertrouwensband die zij hebben met patiënten en het aan jeugdzorgprofessionals verstrekken van

privacy-gevoelige informatie. Enkele huisartsen wijzen erop dat dit spanningsveld wordt veroorzaakt doordat

het systeem van de jeugdzorg verschilt van andere systemen, zoals met andere zorgverleners in het ziekenhuis.

In het ziekenhuis praat men direct met een zorgverlener, een verantwoordelijke die hetzelfde type

behandelingsovereenkomst heeft met een patiënt.

Toch zeggen huisartsen dat regelgeving over het algemeen weinig invloed heeft op hun eigen werk. Wel

geven huisartsen aan dat de grote hoeveelheid regelgeving in de zorg belemmerend is voor samenwerking.

Huisartsen missen een vast aanspreekpunt in jeugdzorgorganisaties, een casemanager, iemand die

verantwoordelijkheid kan nemen. Eén van de huisartsen verwoordt dat scherp:

“Ik vind het wel eens wat ingewikkeld dat… of dat nog zo is weet ik niet, ik heb niet de indruk dat het zo

heel snel verandert, dat is dat er in die hele jeugdzorg niet veel mensen bereid zijn om echt

verantwoordelijkheid te dragen voor de keuzes die ze maken. Iedereen probeert alles op elkaar af te

schuiven in formele structuren. (…) dat is langzamerhand zo ingedekt dat een individuele medewerker

van de thuiszorg blijkbaar niet meer verantwoordelijk is voor wat ze doen. Terwijl ik nog steeds

persoonlijk verantwoordelijk blijf voor alles wat ik doe.”

RESPONDENT 11, HUISARTS

Het feit dat de verwijzing naar Bureau Jeugdzorg zoveel extra bureaucratie en daarmee wachttijd zou

opleveren terwijl een kind nog geen zorg krijgt, maakt dat de geïnterviewde huisartsen bij psychosociale

problemen direct naar de jeugd-ggz verwijzen. Echter ook bij de jeugd-ggz zijn lange wachttijden. Daarom

wordt ook wel eens voor een alternatieve route gekozen, namelijk een verwijzing naar een eerstelijns

psycholoog die indicatie en behandeling bij psychosociale problematiek mag doen.

JEUGDZORGPROFESSIONALS

Jeugdzorgprofessionals denken dat huisartsen het lastig vinden om te bepalen of ze informatie over patiënten

aan hen als derden mogen verstrekken. De jeugdzorgprofessionals verwezen naar meldcodes en regelgeving die

aangeven dat die informatie-uitwisseling toch mogelijk is.

Jeugdzorgprofessionals stellen last te hebben van de omvangrijke regelgeving en bureaucratie in de jeugdzorg.

Jeugdzorgprofessionals vinden dat wachtlijsten die in de jeugdzorg bestaan eigenlijk onacceptabel zijn, ook

voor andere professionals, waaronder huisartsen. Door onder andere de wachtlijsten kunnen

jeugdzorgprofessionals niet altijd tijd in overleg steken. Daarnaast vertraagt regelgeving het overleg tussen
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huisartsen en jeugdzorgprofessionals. Het beperkt hun mogelijkheden om snel en vroeg hulp te bieden. Een

jeugdzorgprofessional ziet die regelgeving als keerzijde van het willen garanderen van veiligheid, en zegt

hierover het volgende:

“En waar ik het daarstraks ook al over had: alles moet zo ontzettend verantwoord worden. In de tijd van

de Savanna’s die we hebben gehad, de grote excessen, en die zijn meer dan afschuwelijk, als antwoord

daarop is gewoon: nog meer verantwoorden. Waarom doen we wat we doen? En dat betekent dus alleen

nog maar meer computeren, en nog meer met elkaar praten. Al die tijd kan je ook in een gezin steken. Dat

vind ik wel ontzettend frustrerend.”

RESPONDENT 5, JEUGDZORGPROFESSIONAL
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7. Resultatenbron III: Analyse van beleid

Naast vertegenwoordigers van huisartsen en jeugdzorgprofessionals, wil ook de Nederlandse overheid de

samenwerking tussen jeugdzorgprofessionals en huisartsen bevorderen. In het visiedocument ‘Dynamische

eerstelijnszorg’ pleitte Ab Klink, voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bijvoorbeeld voor

meer samenhang in de jeugdzorg (Klink, 2008). Klink pleitte onder andere voor een goede signaleringsfunctie

in de eerste lijn en goede contacten van organisaties als Bureaus Jeugdzorg en Centra voor Jeugd en Gezin

met huisartsen en andere hulpverleners in de eerste lijn (Klink, 2008).

In dit hoofdstuk wordt geëvalueerd wat de bevorderende en belemmerende factoren voor samenwerking

zijn in de wetgeving waar huisartsen en jeugdzorgprofessionals mee te maken hebben. Aan de hand van de

factoren die volgens de theorie van het RDIC Model van invloed zijn op het ontstaan van samenwerking, wordt

besproken wat de belangrijkste aspecten van beleid en wetgeving zijn die invloed zouden kunnen hebben op

de samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals.

7.1 Samenwerking
Overheden kunnen de samenwerking, dus het maken en nakomen van afspraken over gezamenlijk handelen,

tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals bevorderen. Echter, het bevorderen van samenwerking door de

overheid is een complexe taak (Mur-Veenman, Van Raak & Paulus, 2007). Beleidsmakers kunnen op

verschillende manieren proberen samenwerking te bevorderen, bijvoorbeeld door wetgeving over samen-

werking, door financiële voordelen, of doordat politici zich inzetten voor samenwerking (Mur-Veenman et al,

2007). Zo kunnen beleidsmakers bijvoorbeeld afhankelijkheid (een factor die volgens het RDIC Model voor

samenwerking kan zorgen) creëren tussen partijen in de zorg (Van Raak, Paulus & Mur-Veenman, 2002; De Rijk

et al., 2009).

De Wet op de jeugdzorg is in 2004 van kracht geworden, opdat Bureaus Jeugdzorg regie kunnen voeren

in de jeugdzorg en meer overzicht kunnen bieden aan cliënten en hulpverleners. Ook de landelijke Verwijsindex

Risico’s Jeugdigen (2010) en de Centra voor Jeugd en Gezin (2010) zijn maatregelen om de samenhang, en

daarmee de samenwerking in de jeugdzorg te verbeteren. De Wet op de jeugdzorg is ingevoerd door het

voormalige Minister van Jeugd en Gezin. In de toekomst worden mogelijk uitvoerige stelselwijzigingen door-

gevoerd in de jeugdzorg, onder meer in financiering en in de taken van Bureau Jeugdzorg (Trouw, april 2010).

De jeugdzorg is een complex veld voor het implementeren van beleid. Dat is bijvoorbeeld gebleken bij de

implementatie van de Wet op de jeugdzorg. Uit het Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg (BMC, 2009) is

onder meer gebleken dat maatregelen niet altijd gemakkelijk zijn in te voeren, of niet altijd het gewenste effect

hebben omdat er veel verschillende partijen en verschillende belangen betrokken zijn (Dörenberg, 2008;

Gilsing, 2009).
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7.2 Afhankelijkheid
Als partijen afhankelijk van elkaar zijn om hun taak te vervullen, zal samenwerking eerder plaatsvinden.

De Wet op de jeugdzorg geeft Bureau Jeugdzorg de verantwoordelijkheid om, als zij dat nodig acht, per cliënt

een coördinator aan te wijzen (Wet op de jeugdzorg, artikel 6, lid 2). Het bestaan van een coördinator per

cliënt kan ervoor zorgen dat het voor huisartsen gemakkelijker is om samen te werken met

jeugdzorgprofessionals in de hulpverlening aan een kind en het gezin. Een coördinator van de zorg zou voor de

huisarts meer overzicht over de situatie van een jeugdige en gezin kunnen betekenen. Echter, huisartsen

kunnen zelf formeel geen zorgcoördinator aanwijzen, en zijn daarvoor afhankelijk van de beslissing van Bureau

Jeugdzorg.

Voor informatie over de gezondheid van een kind kunnen jeugdzorgprofessionals afhankelijk zijn van de

huisarts. In de Verwijsindex wordt getracht de historische en huidige gezondheidsinformatie van een

aangemeld kind toe te voegen (Wet op de jeugdzorg, artikel 2m). Dat maakt de huisarts, samen met

jeugdgezondheidszorgprofessionals, belangrijke samenwerkingspartners in de zorg voor kinderen waarvan het

welzijn een risico loopt.

7.3 Percepties
Voor het ontstaan van samenwerking is het van belang dat partijen elkaar kennen, en dat ze een positief beeld

van elkaar hebben (De Rijk et al., 2007). Huisartsen hebben weinig zicht op wat zich in de jeugdzorg afspeelt

en wie zich met een jeugdige bezighoudt (Verwoerd et al., 2009).

Huisartsen voelen een vertrouwensband met zijn patiënten en in het verlengde daarvan voelen zij zich

verplicht om zorgvuldig met privacygegevens van patiënten om te gaan. Het lijkt er op dat de onbekendheid

van huisartsen met de jeugdzorg een belemmering vormt om jeugdigen naar jeugdzorgprofessionals te

verwijzen en informatie te delen. Dit wordt bevestigd in eerder onderzoek, waaruit blijkt dat huisartsen bang

zijn de controle over de situatie van een jeugdige en een gezin te verliezen na verwijzing (Bannon et al., 1999).

7.4 Doelen
Uit het RDIC Model volgt dat het hebben van overeenkomstige doelen een factor is die samenwerking kan

bevorderen. Uit de wetgeving waaraan huisartsen en jeugdzorgprofessionals moeten voldoen, komen

verschillen voort in de formulering van deze doelen.

In de Wet op de jeugdzorg staat het kader waarbinnen Bureau Jeugdzorg zijn doelen moet formuleren

vermeld. In de wet staat dat Bureau Jeugdzorg moet beoordelen of een kind zorg nodig heeft in verband met

opgroei- of opvoedproblemen en daarbij of een kind zorg nodig heeft doordat een andere cliënt, die niet

minderjarig is, die problemen veroorzaakt (Wet op de jeugdzorg, artikel 5, lid 1). Daarbij wordt vermeld dat

Bureau Jeugdzorg zowel op verzoek van de cliënt kan ingrijpen als de bevoegdheid heeft om zelf die stap te
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zetten (Wet op de jeugdzorg, artikel 5, lid 3). Daarnaast wordt vermeld dat de onbedreigde ontwikkeling van

het kind en het welzijn van de cliënt de uitgangspunten zijn in de zorg (Wet op de jeugdzorg, artikel 5, lid 5).

In de Wet op de jeugdzorg wordt dus vrij expliciet vermeld dat Bureau Jeugdzorg het belang van de

ontwikkeling van het kind voorop dient te stellen.

De huisarts moet eveneens het belang van zijn patiënten bewaken. Het belang van de ene patiënt mag

daarbij niet ten koste gaan van het belang van de andere patiënt (zie bijvoorbeeld WGBO, artikel 456). Anders

dan in de jeugdzorg is de hiërarchie van belangen voor de huisarts niet expliciet in de wetgeving vastgelegd.

In situaties waarin zowel een jeugdige als de ouders patiënt zij bij dezelfde huisarts, is het niet gemakkelijk om

te bepalen welk beleid in het belang van wie is. Huisartsen zullen daarin dus eigen beslissingen moeten maken

die niet noodzakelijk overeenkomen met de hiërarchie van belangen die in de jeugdzorg gelden. Voor

huisartsen speelt daarbij de vertrouwensband die zij kunnen hebben met jeugdigen en gezinnen een grote rol

(Lems, 2006; Verwoerd et al., 2009). In het verlengde van die vertrouwensband ligt de zwijgplicht, die voor de

huisarts een hoge prioriteit heeft (Ministerie van Justitie, 2010).

Op grond van de Wet op de jeugdzorg artikel 53, lid 3 moeten huisartsen een melding doen in het geval

van (vermoedens van) kindermishandeling (KNMG 2008; KNMG, 2010). In het huidige kabinet wordt er zelfs

gesproken van een meldplicht voor professionals. Echter, een meldplicht is voor huisartsen niet zo eenduidig als

het lijkt (Ministerie van Justitie, 2009). Zo moeten huisartsen een inschatting maken van de redelijkheid van

het vermoeden (KNMG 2010). In de literatuur wordt er op gewezen dat huisartsen vinden dat als zij het idee

hebben dat kindermishandeling in een gezin mogelijk aan de orde zou kunnen zijn, de vermoedens soms niet

concreet genoeg zijn om een onderzoek te rechtvaardigen. Huisartsen zijn daarom niet altijd overtuigd van het

belang van een onderzoek door het Advies en Meldpunt Kindermishandeling, dat ingrijpend is voor ouders en

jeugdigen (Munro, 1998).

7.5 Middelen
Middelen als tijd, geld en onderlinge bereikbaarheid zijn volgens de theorie achter het RDIC belangrijk om

samenwerking te realiseren. Er zijn geen budgetten of regelingen die specifiek zijn gereserveerd voor de

samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals. Voor de aanwezigheid van randvoorwaarden als

tijd en geld zijn jeugdzorgprofessionals en huisartsen afhankelijk van het budget van de provincie en het rijk

voor bijscholing, experimenten, steunfuncties of nieuw beleid (Wet op de jeugdzorg, artikel 38).

Bureau Jeugdzorg is verantwoordelijk voor het grootste deel van de besteding van die gelden. Dit budget

zou kunnen worden aangewend om samenwerking te verbeteren. Ook kan het Rijk een subsidie geven aan de

provinciale overheid of een rechtspersoon wanneer deze subsidie wordt aangewend voor een experiment, de

steunfunctie of het stimuleren van nieuw beleid (Wet op de jeugdzorg, artikel 38). Ook deze vorm van

budgettering biedt aanknopingspunten voor het aanwenden van middelen om de samenwerking tussen

huisartsen en jeugdzorg te verbeteren.
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De landelijke Verwijsindex is recentelijk toegevoegd aan de Wet op de jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg, artikel

2a t/m 2q). De Verwijsindex moet ervoor zorgen dat de mogelijkheid om onderling contact op te nemen

aanwezig is wanneer meerdere hulpverleners een zorgmelding doen. Een kind wordt toegevoegd aan de

verwijsindex als een hulpverlener vermoedt dat er opgroei- of opvoedproblemen spelen. Het gaat dan vaak om

vermoedens van kindermishandeling of verwaarlozing. De hulpverlener mag met deze melding wanneer dat

nodig is de zwijgplicht doorbreken (Wet op de jeugdzorg, artikel 2j). Wanneer bijvoorbeeld de huisarts een

melding doet van een vermoeden dat ‘er iets niet klopt’ binnen een gezin (bijvoorbeeld een teken van

kindermishandeling) en vervolgens ook een jeugd-ggz een zelfde melding doet, ontvangen beiden bericht dat

er meerdere meldingen zijn gedaan. Het idee is dat betrokkenen onderling contact kunnen opnemen en actie

kunnen ondernemen (Wet op de jeugdzorg, artikel 2f). Ook wordt getracht om in de Verwijsindex de historische

en huidige gegevens over gezondheid en strafrechtelijke gegevens aan de verwijsindex worden toegevoegd. Op

die manier hebben hulpverleners bij een gedeelde melding direct toegang tot de kennis die de ander heeft over

de situatie van een kind.

De wachtlijsten in de jeugdzorg beperken mogelijk het effect van middelen als de verwijsindex. Uit de

literatuur blijkt dat huisartsen door de lange wachttijden in de jeugdzorg het gevoel hebben niet altijd op de

hoogte te zijn over een situatie over een jeugdige en een gezin (Verwoerd et al., 2009). Zo kan het tekort aan

middelen in de jeugdzorg om cliënten binnen een kort tijdsbestek hulpverlening te bieden een negatief effect

hebben op de samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals. De verminderde samenwerking door

wachtlijst problematiek geldt mogelijk des te meer voor de samenwerking tussen huisartsen en Bureaus

Jeugdzorg, omdat huisartsen de Bureaus soms een extra schakel vinden in de toch al lange opstartfase van een

hulpverleningstraject (Verwoerd et al., 2009).

7.6 Regels
De samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals wordt beïnvloed door de regels die er gelden

binnen die samenwerking.

Dat de huisarts aan andere regelgeving moet voldoen dan Bureau Jeugdzorg heeft implicaties voor de

mogelijkheden tot samenwerking. Uit de literatuur blijkt dat huisartsen denken dat in de jeugdzorg wel eens

wordt overschat wat huisartsen kunnen en mogen (Lupton et al., 2000; Bannon et al., 2009). Huisartsen geven

verder aan dat de jeugdzorg voor hen een onoverzichtelijk veld is (Verwoerd et al., 2009).

Jeugdzorgprofessionals vinden ook dat huisartsen onduidelijk zijn over wat zij kunnen en mogen in de

samenwerking (Lupton et al., 2000). Daaruit blijkt dat onbekendheid met elkaars regelgeving kan leiden tot

moeilijkheden in de samenwerking.

Regelgeving waaraan Bureau Jeugdzorg moet voldoen, is vrijwel compleet vastgelegd in de Wet op de

jeugdzorg. De belangrijkste algemene wetgeving waar de huisarts aan moet voldoen is wetgeving uit het

patiëntenrecht, namelijk de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet
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geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) uit het Burgerlijk Wetboek en de Wet bescherming

persoonsgegevens (Wbp) (De Grote Almanak voor Informatie en Advies, 2010; KNMG, 2010). Ook andere

jeugdzorgaanbieders dan Bureau Jeugdzorg moeten voldoen aan de Wet op de jeugdzorg, maar hebben

daarnaast ook te maken met de Wgbo en Wbp. Daarnaast zijn gezondheidszorgpsychologen en kinder- en

jeugdpsychiaters in de jeugd-gzz, net als huisartsen, gebonden aan de Wet op de beroepen in de individuele

gezondheidszorg (Wet BIG, artikel 3, lid 1).

Het verenigen van de verschillende wetgeving vormt voor huisartsen het grootste probleem als zij het gevoel

hebben dat er ‘iets niet pluis is’ binnen een gezin. Huisartsen ervaren een dilemma tussen de zwijgplicht (ook

wel: beroepsgeheim) en hun meldplicht (KNMG, 2008; Ministerie van Justitie, 2009). Er zijn veel publicaties

over de mogelijkheden en onmogelijkheden van gegevensuitwisseling tussen (huis)artsen en

jeugdzorgprofessionals (onder andere: Ministerie van Justitie, 2009; KNMG, 2010). Die publicaties wijzen

voornamelijk op de problemen bij het uitwisselen van gegevens bij (het vermoeden van) kindermishandeling. In

onder andere de Meldcode Artsen en Kindermishandeling (KNMG, 2008) staat dat huisartsen zonder

toestemming van de patiënt in het geval van (vermoedens van) kindermishandeling gegevens moeten

uitwisselen, op grond van de Wet op de jeugdzorg artikel 53, lid 3 (KNMG, 2010).

Het melden van (vermoedens van) kindermishandeling gaat echter gepaard met open normen die

huisartsen zelf moeten interpreteren (Ministerie van Justitie, 2010). Bij het verbreken van de zwijgplicht zonder

de toestemming van een patiënt hoort bijvoorbeeld een afweging die voor de huisarts moeilijkheden met zich

mee kan brengen (Ministerie van Justitie, 2009). Huisartsen mogen hun zwijgplicht doorbreken wanneer er

kindermishandeling of ‘een redelijk vermoeden’ van kindermishandeling speelt (KNMG, 2010). Uit onderzoek in

de Verenigde Staten blijkt dat huisartsen moeite hebben de inschatting te maken wanneer iets ‘een redelijk

vermoeden’ mag heten, en daarom niet altijd melden bij een ‘niet-pluis gevoel’ (Levi & Loeben, 2004; Flaherty

et al., 2008). Onzekerheid over wanneer gegevensuitwisseling mag plaatsvinden, kan leiden tot

terughoudendheid in de samenwerking (Ministerie van Justitie, 2009).

56



8. Conclusies

In dit hoofdstuk worden de resultaten van dit onderzoek gerapporteerd aan de hand van de vijf gestelde

deelvragen. De deelvragen zijn afgeleid van de factoren van het RDIC Model. De in dit hoofdstuk besproken

resultaten zijn afkomstig van de vergelijking van de drie databronnen die in dit hoofdstuk zijn gebruikt,

namelijk de literatuurstudie, de interviews en de beleidsanalyse.

8.1 Deelvragen

Deelvraag 1: Zijn huisartsen en jeugdzorgprofessionals onderling afhankelijk van
elkaar in de zorg voor jeugd?
Huisartsen hebben soms kennis over een gezinssituatie, over de context waarbinnen een kind leeft. Dat is

informatie die jeugdzorgprofessionals in staat kan stellen betere hulp te bieden. Jeugdzorgprofessionals

hebben de indruk dat huisartsen soms een unieke kijk op de situatie hebben. Soms zijn jeugdzorgprofessionals

voor een ingang in een gezin afhankelijk van huisartsen. Zowel huisartsen als jeugdzorgprofessionals geven

aan dat huisartsen op basis van de vertrouwensband met een patiënt soms een ingang kunnen vinden in

bepaalde gezinnen.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat jeugdzorgprofessionals afhankelijk zijn van huisartsen als het gaat om

het signaleren van problemen, het verwijzen van jeugdigen en gezinnen en voor informatie over somatiek.

Andersom zijn huisartsen afhankelijk van jeugdzorgprofessionals voor de hulpverlening van zware problemen

waarvoor zij zelf onvoldoende toegerust zijn. Huisartsen zijn soms afhankelijk van de doorzettingsmacht die er

in de jeugdzorg is, bijvoorbeeld de mogelijkheid tot onder toezichtstelling door Bureau Jeugdzorg, om een

probleem aan te pakken. Jeugdzorgprofessionals beschikken verder over specialistische kennis van opgroei- en

opvoedproblematiek, die huisartsen niet hebben. Huisartsen hopen dat jeugdzorgprofessionals de situatie

binnen een gezin goed in de gaten houden, met name als kindermishandeling speelt. Ook hebben huisartsen

behoefte aan bijscholing en/of consultatie door jeugdzorgprofessionals op het gebied van opgroei- en

opvoedproblematiek. Bureau Jeugdzorg heeft de mogelijkheid om een coördinator aan te wijzen in de zorg

voor een jeugdige en een gezin.

Deelvraag 2: Welk percepties hebben huisartsen en jeugdzorgprofessionals van elkaar
en van elkaars werkzaamheden in de zorg voor jeugd?
Uit dit onderzoek blijkt dat huisartsen onbekend zijn met jeugdzorgprofessionals en wat er in de jeugdzorg

gebeurt. Ze geven aan dat ze zich ervan bewust zijn dat het soms negatieve beeld dat ze hebben van Bureau
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Jeugdzorg niet op ervaring gebaseerd is, omdat ze daar zelden naar verwijzen.

Huisartsen denken dat de samenwerking beter zou verlopen wanneer beide groepen elkaar persoonlijk zouden

kennen. Huisartsen en jeugdzorgprofessionals werken in twee verschillende werelden, en begrijpen en kennen

elkaar daardoor minder goed. Huisartsen hebben een hogere professionele status doordat zij over het

algemeen een hoger opleidingsniveau en meer autonomie hebben. De autonomie van jeugdzorgprofessionals

is beperkter. Jeugdzorgprofessionals hebben een opleiding die gericht is op interdisciplinair werken, terwijl

huisartsen van oudsher individueel werken.

Jeugdzorgprofessionals uiten zich overwegend positief over huisartsen. Zij denken dat huisartsen een

belangrijke rol zouden kunnen spelen in de jeugdzorg, doordat ze een vertrouwensband hebben met kinderen

en gezinnen. Jeugdzorgprofessionals vinden dat ze in het verleden onvoldoende pro-actief zijn geweest in het

contact met huisartsen. Ze tonen begrip voor het feit dat huisartsen de jeugdzorg een ondoorzichtig veld

vinden.

Deelvraag 3: Welke doelen hebben huisartsen en jeugdzorgprofessionals in de zorg
voor jeugd, en in hoeverre komen die doelen overeen?
Dit onderzoek laat zien dat er een verschil bestaat tussen de doelen van huisartsen en jeugdzorgprofessionals.

Huisartsen zien het signaleren van problemen van jeugdigen en gezinnen en het beschikbaar stellen van

hulpverlening als belangrijke taken. Ze zien zichzelf als gezinsarts, die de belangen van meerdere patiënten

dient, ook ouders, school en familieleden. Huisartsen werken gezinsgeoriënteerd. Jeugdzorgprofessionals

stellen de veiligheid van het kind centraal. Huisartsen zouden volgens jeugdzorgprofessionals vaker moeten

melden bij Bureau Jeugdzorg, AMK of andere geïndiceerde jeugdzorg; ze zien ook in dat de

belangenverstrengeling voor de huisarts een spanningsveld oplevert.

In de Wet op de jeugdzorg is vastgelegd dat het belang van het kind boven de belangen van andere

betrokkenen gaat. Binnen de kaders waarin de huisarts werkt is die hiërarchie van doelen niet vastgelegd. De

benadering van Jeugdzorg kan een gezinsaanpak in de weg staan en het belang van andere betrokkenen

(zoals ouders) zelfs schaden. Dat zou een reden kunnen zijn dat huisartsen terughoudend zijn bij het verwijzen

en het uitwisselen van gegevens. Bovendien zien huisartsen het nut van verwijzen naar de jeugdzorg niet altijd

in. Verder blijkt dat de Meldcode Artsen en Kindermishandeling veel ruimte laat voor eigen interpretatie. Het is

niet zo eenduidig wanneer er sprake is van een ‘redelijk vermoeden’ bij melding. Dit kan mede verklaren

waardoor huisartsen er soms van afzien.

Deelvraag 4: Welke (formele en informele) regels gelden er onder huisartsen en
jeugdzorgprofessionals over hun samenwerking?
Dit onderzoek laat zien dat huisartsen en jeugdzorgprofessionals te maken hebben met verschillende wet- en
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regelgeving. Onbekendheid met elkaars regelgeving kan ertoe leiden dat men niet weet wat de mogelijkheden

en onmogelijkheden van de ander zijn in de samenwerking, waardoor men terughoudend is. Huisartsen

hebben meer autonomie dan jeugdzorgprofessionals. De wetgeving waaraan zij moeten voldoen laat ruimte

voor interpretatie over, die recht doet aan de situatie op de werkvloer. Omdat jeugdzorgprofessionals

doorgaans binnen grotere organisaties werken, hebben zij vaak minder autonomie. Binnen deze organisaties

zijn de activiteiten van jeugdzorgprofessionals veel meer gereguleerd. Huisartsen missen een vast

aanspreekpunt in de jeugdzorg, een jeugdzorgprofessional die autonoom beslissingen kan nemen. Huisartsen

vinden het daardoor niet altijd zinvol om met jeugdzorgprofessionals bij Bureau Jeugdzorg, die zelf geen zorg

verlenen, tot overleg te komen. Mede daarom verwijzen zij meestal rechtstreeks door naar de jeugd-ggz. Ook de

wachtlijsten spelen hierin mee.

Huisartsen ervaren een spanningsveld tussen hun zwijgplicht en het uitwisselen van gegevens over patiënten.

Verder blijkt dat de wetgeving rond het melden van kindermishandeling ruimte voor interpretatie laat. Dat

maakt het voor huisartsen moeilijk om te beslissen wanneer moeten melden en wanneer niet en zorgt voor

terughoudendheid in het melden van vermoedens van kindermishandeling.

Deelvraag 5: Hebben huisartsen en jeugdzorgprofessionals alle middelen tot hun
beschikking die samenwerking mogelijk maken?
Timing wordt gezien als een beperkende factor in de samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorg-

professionals. Overleg kost veel tijd, maar belangrijker is dat het vaak onder de spreekuurtijden van huisartsen

plaatsvindt. Ook vinden huisartsen dat het overleg te lang duurt; zij zijn gewend zijn om in korte consulten

spijkers met koppen te slaan, terwijl in de jeugdzorg meer en langer wordt overlegd. Ook de bereikbaarheid

vormt een probleem; huisartsen en jeugdzorgprofessionals zijn op verschillende momenten bereikbaar. De

Verwijsindex Risico’s Jongeren is een middel om de communicatie tussen hulpverleners te vergemakkelijken.

Daarnaast kosten samenwerking en overleg veel geld. Overleg buiten de spreekuren wordt vaak niet vergoed,

ook dat maakt het deelnemen aan overleg voor huisartsen lastig. Er bestaan geen budgetten voor regelingen

die specifiek voor samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals gelden. In het onderzoek wordt

de factor geld door huisartsen en jeugdzorgprofessionals echter nauwelijks als beperkende factor genoemd.

Deelvraag 6: Maken (formele en non-formele) regels samenwerking tussen huisartsen
en jeugdzorgprofessionals mogelijk?
Uit het onderzoek blijkt dat gegevensuitwisseling over patiënten tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals in

de meeste gevallen alleen mag plaatsvinden als patiënten daarvoor toestemming geven. Bij vermoedens van

kindermishandeling geldt er echter een meldplicht. In de interviews geven huisartsen aan dat regelgeving,

waaronder privacywetgeving, over het algemeen geen beperking vormt in het uitoefenen van hun taak. De
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grote hoeveelheid regelgeving die huisartsen zien in de jeugdzorg ervaren zij als een belemmerende factor in

de samenwerking. Jeugdzorgprofessionals zijn gebonden aan een hoge mate van bureaucratie en regels.

Hierdoor is het moeilijk om huisartsen te betrekken in beslissingen over de hulpverlening van een jeugdige en

een gezin. Jeugdzorgprofessionals wijzen er op dat gegevensuitwisseling in de jeugdzorg goed mogelijk is

wanneer huisartsen bijvoorbeeld de Meldcode Artsen en Kindermishandeling volgen.

8.2 Hoofdvragen

Volgens het RDIC Model wordt de mate van samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals

(hoofdvraag 1), bepaald door de mate waarin huisartsen en jeugdzorgprofessionals de wil (hoofdvraag 2) en

de mogelijkheden (hoofdvraag 3) die zij hebben om samen te werken. Hierna worden de conclusies over het

bestaan van samenwerking en de wil en mogelijkheden om samen te werken samengevat aan de hand van de

hoofdvragen van dit onderzoek.

Hoofdvraag 1: In hoeverre is er samenwerking tussen huisartsen en
jeugdzorgprofessionals in Nederland?

Uit het onderzoek blijkt er nauwelijks sprake is van samenwerking: het maken van afspraken over gezamenlijk

handelen tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals. Er is zelden contact tussen huisartsen en Bureau

Jeugdzorg. Huisartsen verwijzen bij opgroei- of gedragsproblematiek in het overgrote deel van de gevallen

rechtstreeks naar de jeugd-ggz. Huisartsen vinden dat zij rapportages van jeugdzorgprofessionals onvoldoende

of te laat ontvangen. Jeugdzorgprofessionals geven echter aan bij aanmelding en bij afsluiting vaak bewust

een bericht naar de huisarts te sturen, omdat ze weten dat huisartsen daar behoefte aan hebben. Verder

blijken huisartsen opgroei- en opvoedproblematiek relatief weinig te signaleren. Ze zijn matig positief over de

maatregelen als de Verwijsindex Risico’s Jongeren. Uit het onderzoek blijkt dat het contact tussen de

huisartsen en jeugdzorgprofessionals zich meestal beperkt tot het opvragen van medische gegevens door

jeugdzorgprofessionals bij huisartsen. Door huisartsen wordt dit niet als samenwerking ervaren, omdat zij enkel

als informatiebron worden geraadpleegd en vrijwel geen invloed hebben op het verloop van de hulpverlening.

Anderzijds blijkt uit het onderzoek dat zowel huisartsen als jeugdzorgprofessionals het nut van samenwerking

inzien. Ze hebben elkaars unieke informatie nodig bij de uitvoering van hun taak. Sommige huisartsen zouden

een grotere rol willen spelen in de jeugdzorg, anderen zijn echter tevreden met hun rol als

informatieverstrekker. Jeugdzorgprofessionals geven aan dat ze huisartsen beschouwen als centrale personen in

de zorg, omdat huisartsen soms over waardevolle informatie beschikken. Jeugdzorgprofessionals in de jeugd-

ggz vragen zich af of huisartsen behoefte hebben aan een consultfunctie; sommige huisartsen geven aan dat
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dat wel degelijk het geval is. Huisartsen worden af en toe uitgebreider ingeschakeld in de hulpverlening.

Jeugdzorgprofessionals beschouwen dit als positief.

Overheden kunnen samenwerking tussen partijen in de gezondheidszorg met behulp van beleid stimuleren. De

Wet op de jeugdzorg is ingevoerd om samenhang te bevorderen. Maar de jeugdzorg blijkt een complex veld,

waardoor maatregelen niet altijd het beoogde resultaat hebben.

Hoofdvraag 2: In hoeverre zijn huisartsen en jeugdzorgprofessionals bereid om samen
te werken?

Zowel huisartsen als jeugdzorgprofessionals zien het nut en de noodzaak in van samenwerking. Huisartsen en

jeugdzorgprofessionals ervaren een zekere mate van afhankelijkheid van elkaar in de zorg voor jeugd. Die

afhankelijkheid maakt dat zowel huisartsen als jeugdzorgprofessionals over het algemeen vinden dat zij meer

zouden moeten samenwerken.

Jeugdzorgprofessionals hebben huisartsen ten eerste nodig omdat huisartsen belangrijke signaleerders

zijn voor opvoed- en opgroeiproblematiek. Ten tweede hebben huisartsen informatie over het gezin en de

jeugdige die soms verder gaat dan alleen de somatische achtergrond. Ten derde hebben huisartsen een

vertrouwensband met sommige jeugdigen en hun gezinnen, wat maakt dat huisartsen soms toegang hebben

tot gezinnen waar jeugdzorgprofessionals moeilijk hulpverlening kunnen bieden. Daarom zien

jeugdzorgprofessionals huisartsen over het algemeen als belangrijke samenwerkingspartners.

Huisartsen hebben jeugdzorgprofessionals ten eerste nodig om het overzicht te behouden nadat zij een

kind hebben verwezen naar of aangemeld bij de jeugdzorg. Huisartsen zijn dan afhankelijk van de informatie

die jeugdzorgprofessionals hen verstrekken over de situatie van een jeugdige en gezin. Ten tweede hebben

huisartsen behoefte aan de specialistische kennis over opvoed- en opgroeiproblematiek die

jeugdzorgprofessionals hebben. Ten derde zijn huisartsen voor uitgebreide, zware of gedwongen hulpverlening

afhankelijk van jeugdzorgprofessionals. Dat maakt de rol van jeugdzorgprofessionals belangrijk voor huisartsen,

waardoor zij samenwerking belangrijk vinden.

Een aantal factoren zorgt ervoor dat de wil om samen te werken niet resulteert in feitelijke samenwerking op

de werkvloer. De belangrijkste belemmerende factor lijkt te zijn dat huisartsen en jeugdzorgprofessionals in

verschillende ‘werelden’ werken.

De professionele status van huisartsen is hoger dan die van jeugdzorgprofessionals. Huisartsen hebben

een grotere autonomie en dragen een bredere verantwoordelijkheid dan jeugdzorgprofessionals. Deze

verschillen in professionele status en autonomie bemoeilijken de samenwerking. Huisartsen missen in de

jeugdzorg contactpersonen met wie zij gezamenlijke beslissingen kunnen nemen.

Huisartsen hanteren een gezinsbenadering, met name wanneer meerdere gezinsleden patiënt zijn van
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dezelfde huisarts. Jeugdzorgprofessionals stellen het belang van het kind boven het belang van de ouders. Dat

staat een gezinsbenadering soms in de weg. Dit verschil in benadering maakt dat de doelen die huisartsen en

jeugdzorgprofessionals stellen kunnen verschillen. Dat belemmert een geslaagde samenwerking.

Het feit dat huisartsen en jeugdzorgprofessionals in verschillende werelden werken, zorgt voor onderlinge

onbekendheid. Huisartsen hebben soms een negatief beeld, waaraan ook weinig ervaring met

jeugdzorgprofessionals ten grondslag ligt. Daarnaast zijn huisartsen en jeugdzorgprofessionals onbekend met

de wettelijke kaders waarbinnen de ander werkt. Dat leidt ertoe dat huisartsen het gevoel hebben dat

jeugdzorgprofessionals meer van huisartsen verwachten in de jeugdzorg dan zij kunnen waarmaken.

Omgekeerd vinden jeugdzorgprofessionals het moeilijk om in te schatten wat huisartsen willen en kunnen doen

in de jeugdzorg. De onbekendheid met elkaar en met elkaars context vormt een ernstig obstakel om samen te

werken.

Hoofdvraag 3: In hoeverre beschikken huisartsen en jeugdzorgprofessionals over
mogelijkheden om samen te werken?

Uit dit onderzoek blijkt dat zowel huisartsen als jeugdzorgprofessionals weinig tijd te hebben voor

samenwerking. Hoewel het belangrijk is dat de randvoorwaarden voor samenwerking aanwezig zijn, blijkt dit

tekort aan tijd geen doorslaggevende factor te zijn. Veel belangrijker is het verschil in timing. Als

jeugdzorgprofessionals overleg organiseren, gebeurt dat vaak onder spreekuurtijden van huisartsen, waardoor

huisartsen niet kunnen deelnemen. Daarnaast duurt overleg in de jeugdzorg veel langer dan huisartsen

gewend zijn. Ook in de bereikbaarheid speelt timing een rol. Huisartsen en jeugdzorgprofessionals zijn op

verschillende momenten en op verschillende wijze bereikbaar, wat het overleg bemoeilijkt. Dat verschil in

timing maakt het moeilijk om op de hoogte te blijven van het beleid en de voortgang van de andere partij.

De bevorderende factoren die uit dit onderzoek naar voren komen zijn gericht op de mogelijkheden tot het

uitwisselen van gegevens. Er werd door jeugdzorgprofessionals in dit onderzoek veelvuldig gewezen op de

mogelijkheden tot het uitwisselen van gegevens wanneer er een vermoeden van kindermishandeling speelt. In

de Meldcode Artsen en Kindermishandeling staan de mogelijkheden en beperkingen voor artsen opgetekend.

Ondanks deze mogelijkheden blijkt uit dit onderzoek dat huisartsen in de praktijk terughoudend zijn in het

uitwisselen van gegevens met jeugdzorgprofessionals. Die terughoudendheid heeft te maken met de

verschillende regelgeving waaraan huisartsen en jeugdzorgprofessionals moeten voldoen. Huisartsen ervaren

een spanningsveld tussen de zwijgplicht en de uitwisseling van patiëntengegevens. Voor gegevensuitwisseling

is toestemming nodig, omdat huisartsen en jeugdzorgprofessionals gebonden zijn aan privacywetgeving.

Wanneer er een redelijk vermoeden van kindermishandeling speelt mogen huisartsen hun zwijgplicht

62



doorbreken om een melding te doen en daarmee gegevens uit te wisselen. Omdat de wettekst rond een

‘redelijk vermoeden’ ruimte voor interpretatie over laat, is het voor huisartsen niet altijd gemakkelijk in te

schatten wanneer het toegestaan of verplicht is om een melding te doen.
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9. Discussie

In een onderzoek naar de samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals komt steeds de vraag

naar voren wie de regie heeft over de zorg. Het blijkt moeilijk om een eenduidig antwoord op die vraag te

geven in een complex werkveld. Er zijn zoveel verschillende mensen betrokken, zoveel verschillende paden naar

de jeugdzorg, zoveel verschillende problemen die een rol kan spelen en de organisatie van de jeugdzorg is in

verandering. Anders dan jeugdzorgprofessionals hanteren huisartsen een individuele benadering. Deze

complexiteit maakt afstemming in de vorm van doelgericht overleg en regievoering moeilijk voor alle partijen.

Uit dit onderzoek blijkt dat de praktijk complex is en dat maatregelen niet altijd het gewenste effect hebben.

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn echter wel interventies denkbaar die, uitgaande van de bevindingen, de

samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals zouden kunnen verbeteren. Zo zou er bijvoorbeeld

in zorgconferenties en bijscholing meer aandacht kunnen worden besteed aan het onderkennen van de

verschillende gezichtspunten en het zoeken naar overeenstemming. Zo zouden bestaande momenten waarop

huisartsen en jeugdzorgprofessionals samen komen kunnen worden gebruikt om elkaar te leren kennen.

Huisartsen hebben behoefte aan een vast aanspreekpunt in de jeugdzorg die beslissingen kan nemen.

Bestaande initiatieven die in hun doel raken aan de bevindingen van dit onderzoek zijn te vinden in

Appendix III.

Naar aanleiding van de resultaten kunnen we een onderscheid kunnen maken tussen samenwerken en samen

zorgen. Samenwerking werd in dit onderzoek gedefinieerd als het nakomen van afspraken over gezamenlijke

activiteiten. Onder huisartsen en jeugdzorgprofessionals blijkt slechts in beperkte mate behoefte aan

doelgericht overleg. Er lijkt veel meer behoefte aan dat wat gedefinieerd zou kunnen worden als ‘samen

zorgen’: de verschillen in elkaars blik erkennen en respecteren, en vervolgens een gezamenlijke koers uitzetten

en gezamenlijk beleid bepalen. Daarvoor is noodzakelijk dat beide partijen voldoende autonomie hebben om

tot een gezamenlijke beslissing te komen.

Dit onderzoek heeft de complexiteit van de samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals

systematisch in beeld gebracht. Het RDIC model bleek zeer geschikt om inzicht te verschaffen in de factoren

die van invloed zijn op de samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals. Alle gegevens die in dit

onderzoek werden verzameld konden binnen het raamwerk van het RDIC model worden geplaatst.

Er bleek bovendien een grote overlap te bestaan tussen met name de informatie die verkregen is uit de

interviews en de nationale en internationale literatuur. Dat doet vermoeden dat de resultaten van dit

onderzoek niet alleen van belang zijn voor de situatie in de stad Groningen, maar generaliseerbaar zijn naar de

situatie in de rest van Nederland.
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De combinatie van het feit dat het RDIC voor weinig afbakening zorgde en de beperkte grootte van de

steekproef leidt er echter wel toe dat slechts een grove schatting kan worden gemaakt van het relatieve belang

van de factoren. De uitkomsten van dit onderzoek zijn tamelijk eenduidig, wat de indruk wekt dat er wat

betreft de onderwerpen een zekere saturatie van de data is opgetreden. Te meer omdat er bewust is gezocht

naar tegenvoorbeelden, door naar huisartsen te vragen met een andere mening. Ook werd in een groot aantal

van de interviews door de huisartsen beide interviewonderwerpen (vermoedens van kindermishandeling en

ADHD) aangehaald, terwijl de interviewers slechts naar één van de twee vroeg. Informatie van beide type

interviews kon daardoor samengevoegd worden.

De voornaamste opbrengst van dit onderzoek is dat de onbekendheid met elkaar en daarmee met elkaars

beweegredenen, mogelijkheden en onmogelijkheden de belangrijkste belemmerende factor is in de

samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorgprofessionals. Deze bevinding komt overeen met de waarneming

van Van Raak et al. (2002), die concluderen dat overheden het ontstaan van samenwerking kunnen

bevorderen door de onderlinge afhankelijkheid tussen partijen te vergroten. Er lijkt nog een lange weg te gaan

voor er sprake van kan zijn dat de jeugdzorg en de huisartsen samen zorgen. Want dat veronderstelt dat er

gezamenlijkheid een doel bepaald kan worden. Daarom moet toekomstig onderzoek op dit terrein zich richten

op de vraag hoe samenwerking tussen twee partijen die wat betreft professionaliteit, autonomie en benadering

verschillen, vorm gegeven moet worden.
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Appendix I: Risicofactoren Jeugdzorg

De volgende figuur is afkomstig uit de rapportage ‘De jeugd een zorg’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau

(2009, p.35). In de figuur zijn de factoren die een risico vormen voor jeugdigen als het gaan om problemen

waarvoor in de jeugdzorg wordt behandeld opgenomen. In het bijschrift wordt vermeld dat de lijst niet

uitputtend is.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Op kindniveau gaat het om factoren als:

- zwangerschaps- en geboortecomplicaties; laag geboortegewicht

- mannelijk geslacht

- lage intelligentie

- moeilijk temperament.

Op ouderniveau gaat het om factoren als:

- alleenstaand ouderschap

- lage opleiding

- tienermoederschap

- depressie/psychopathologie moeder

- armoede

- niet Nederlands spreken

- antisociaal gedrag van ouders.

Op het gezinsniveau gaat het om factoren als:

- tekorten in de communicatie van ouder e kinde

- verwaarlozing van het kind

- huwelijksconflicten/geweld

- ingrijpende gebeurtenissen

In de bredere omgeving worden factoren onderscheiden als:

- slechte schoolprestaties

- wonen in een kansarme buurt/achterstandswijk

- het hebben van delinquente vrienden

-----------------------------------------------------------------------------------------

Figuur I: Risicofactoren voor opgroei- en opvoedproblemen. Uit: SCP, 2009.
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Appendix II: Topiclijsten

Topiclijst huisarts kindermishandeling

• Doel van interview

• Duur van interview

• Opnameapparatuur

• Anonimiteit, met name van casus

• Definitie jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg

Dit interview wil ik baseren op een situatie die u zelf in uw praktijk hebt meegemaakt. Zou u mij kunnen

vertellen over een situatie waarin u vermoedde dat een kind, jonger dan 16 jaar, mishandeld werd (waaronder

ook te verstaan: verwaarlozing)?

CHECKLIST:

Wat maakte dat u kindermishandeling vermoedde?

Wat deed u toen u vermoedde dat dit kind mishandeld werd?

Wat gebeurde er vervolgens met het kind en het gezin?

Wat waren de moeilijkheden in uw zorg voor dit kind en het gezin?

Wat ging goed in de zorg voor dit kind? Wat had beter gekund in de zorg voor dit kind?

Wat is uw gevoel achteraf over deze casus?

Nu heb ik een beeld van wat u doet. In het verdere interview kan worden teruggegrepen op deze casus om als

illustratie te dienen bij uw antwoorden.

(Vetgedrukte kopjes volgens het RDIC-model)

Concept: Samenwerking (stand van zaken)

Heeft u in deze casus contact gehad met andere hulpverleners? (collega’s, AMK etc.)

Hoe zag dat contact eruit?

Heeft u in dit soort situaties altijd contact met deze hulpverleners?

Heeft u afspraken met hen over dit soort situaties?

Zijn er andere hulpverleners in de jeugdzorg met wie u samenwerkt: regelmatig contact heeft/afspraken heeft?
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Concept: Wil om samen te werken (wordt dieper op in gegaan bij percepties, afhankelijkheid, regels,

doelen)

Hoe staat u tegenover samenwerking met jeugdzorg (bv. AMK)?

Wat zijn voordelen, wat zijn nadelen?

Concept: Mogelijkheden om samen te werken (wordt dieper op in gegaan bij regels en middelen)

Wat belemmert de samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorg?

Concept: Percepties (beeld van de ander en zijn werkzaamheden)

Hoe functioneert de jeugdzorg?

Hoe verloopt de samenwerking/het contact met hulpverleners uit de sociale- en geestelijke gezondheidszorg?

Waarin zijn hulpverleners uit de jeugdzorg (sociale- en geestelijke gezondheidszorg) deskundig?

Hoe vindt u dat de jeugdzorg in het door u beschreven geval gehandeld heeft?

Concept: Formele en Informele/Non-formele regels (wetten maar ook samenwerking die niet volgens de

formele regels plaatsvindt)

Wat zou volgens u de rol moeten zijn van de huisarts in de jeugdzorg? (doelen)

Wat zijn de formele taken van de huisarts in de jeugdzorg?

Hoe verschilt dat van uw mening over hoe het zou moeten zijn?

Welke invloed hebben de regels op de zorg die u geeft (bv privacywetgeving, regels over verwijzen naar andere

hulpverleners/aanmelden bij bureau jeugdzorg en AMK etc.)?

Maakt u gebruik van de meldcode kindermishandeling? Waarom?

Concept: Middelen (praktische mogelijkheden)

Zijn er praktische beperkingen om contact/afspraken te hebben met andere hulpverleners? Hebben jullie er

tijd voor, is er geld voor/ krijgt u er geld voor, is iedereen goed bereikbaar?

Concept: Afhankelijkheid

Hebben andere hulpverleners in de jeugdzorg u (uw informatie, deskundigheid, hulp) nodig? Waarin?

Hebt u anderen (hun informatie, deskundigheid, hulp) nodig? Waarin?

Concept: Doelen

Bereikt u wat u wil met de zorg die u nu geeft/kan geven, wat vindt u belangrijk in de zorg voor jeugd jonger

dan 16 jaar?

Als het aan u lag, hoe zou de jeugdzorg er dan uitzien? Wat zou uw taak zijn? Wat zouden taken van andere

hulpverleners zijn?
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Topiclijst huisarts ADHD

• Doel van interview

• Duur van interview

• Opnameapparatuur

• Anonimiteit, met name van casus

• Definitie jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg

Dit interview wil ik baseren op een situatie die u zelf in uw praktijk hebt meegemaakt. Zou u mij kunnen

vertellen over een situatie waarin u vermoedde dat een kind, jonger dan 16 jaar, ADHD had (of wanneer dat

ADHD in uw praktijk ter sprake kwam)?

CHECKLIST:

- Wat maakte dat u aan ADHD dacht?

- Wat deed u toen u ADHD vermoedde?

- Wat gebeurde er vervolgens met het kind en het gezin?

- Wat waren de moeilijkheden in uw zorg voor dit kind en het gezin?

- Wat ging goed in de zorg voor dit kind? Wat had beter gekund in de zorg voor dit kind?

- Wat is uw gevoel achteraf over deze casus?

Nu heb ik een beeld van wat u doet. In het verdere interview kan worden teruggegrepen op deze casus om als

illustratie te dienen bij uw antwoorden.

(Vetgedrukte kopjes volgens het RDIC-model)

Concept: Samenwerking (stand van zaken)

- Heeft u in deze casus contact gehad met andere hulpverleners? (collega’s, jeugd-ggz etc.)

- Hoe zag dat contact eruit?

- Heeft u in dit soort situaties altijd contact met deze hulpverleners?

- Heeft u afspraken met hen over dit soort situaties?

- Zijn er andere hulpverleners in de jeugdzorg met wie u samenwerkt: regelmatig contact heeft/

afspraken heeft?

Concept: Wil om samen te werken (wordt dieper op in gegaan bij percepties, afhankelijkheid, regels, doelen)

- Hoe staat u tegenover samenwerking met jeugdzorg (bv. jeugd-ggz)?

- Wat zijn voordelen, wat zijn nadelen?
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Concept: Mogelijkheden om samen te werken (wordt dieper op in gegaan bij regels en middelen)

- Wat belemmert de samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorg?

Concept: Percepties (beeld van de ander en zijn werkzaamheden)

- Hoe functioneert de jeugdzorg?

- Hoe verloopt de samenwerking/het contact met hulpverleners uit de sociale- en geestelijke

gezondheidszorg?

- Waarin zijn hulpverleners uit de jeugdzorg (sociale- en geestelijke gezondheidszorg) deskundig?

- Hoe vindt u dat de jeugdzorg in het door u beschreven geval gehandeld heeft?

Concept: Formele en Informele/Non-formele regels (wetten maar ook samenwerking die niet volgens de

formele regels plaatsvindt)

- Wat zou volgens u de rol moeten zijn van de huisarts in de jeugdzorg? (doelen)

- Wat zijn de formele taken van de huisarts in de jeugdzorg?

- Hoe verschilt dat van uw mening over hoe het zou moeten zijn?

- Welke invloed hebben de regels op de zorg die u geeft (bv privacywetgeving, regels over verwijzen naar

andere hulpverleners/aanmelden bij bureau jeugdzorg en AMK etc.)?

- Verwijst u altijd naar jeugd-ggz wanneer u ADHD vermoedt?

Concept: Middelen (praktische mogelijkheden)

- Zijn er praktische beperkingen om contact/afspraken te hebben met andere hulpverleners? Hebben jullie

er tijd voor, is er geld voor/ krijgt u er geld voor, is iedereen goed bereikbaar?

Concept: Afhankelijkheid

- Hebben andere hulpverleners in de jeugdzorg u (uw informatie, deskundigheid, hulp) nodig? Waarin?

- Hebt u anderen (hun informatie, deskundigheid, hulp) nodig? Waarin?

Concept: Doelen

- Bereikt u wat u wil met de zorg die u nu geeft/kan geven, wat vindt u belangrijk in de zorg voor jeugd

jonger dan 16 jaar?

- Als het aan u lag, hoe zou de jeugdzorg er dan uitzien? Wat zou uw taak zijn? Wat zouden taken van

andere hulpverleners zijn?
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Topiclijst Jeugdzorg Kindermishandeling

• Doel van interview

• Duur van interview

• Opnameapparatuur

• Anonimiteit, met name van casus

• Definitie jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg

Dit interview wil ik baseren op een situatie die u zelf in de praktijk hebt meegemaakt. Zou u mij kunnen

vertellen over een situatie waarin een kind, jonger dan 16, bij u werd aangemeld door een huisarts omdat hij

kindermishandeling (waaronder ook te verstaan: verwaarlozing) vermoedde?

CHECKLIST:

Wat maakte dat de huisarts kindermishandeling vermoedde?

Hoe handelde u?

Wat gebeurde er vervolgens met het kind en het gezin?

Wat waren de moeilijkheden in uw zorg voor dit kind en het gezin?

Wat ging goed in de zorg voor dit kind? Wat had beter gekund in de zorg voor dit kind?

Wat is uw gevoel achteraf over deze casus?

Nu heb ik een beeld van wat u doet. In het verdere interview kan worden teruggegrepen op deze casus om als

illustratie te dienen bij uw antwoorden.

(Vetgedrukte kopjes volgens het RDIC-model)

Concept: Samenwerking (stand van zaken)

Heeft u in deze casus contact gehad met de huisarts?

Heeft u in deze casus contact gehad met andere hulpverleners?

Hoe zag dat contact eruit?

Heeft u in dit soort situaties altijd contact met deze hulpverleners?

Heeft u afspraken met hen over dit soort situaties?

Zijn er andere hulpverleners in de jeugdzorg met wie u samenwerkt: regelmatig contact heeft/afspraken heeft?

Concept: Wil om samen te werken (wordt dieper op in gegaan bij percepties, afhankelijkheid, regels, doelen)

Hoe staat u tegenover samenwerking met de huisarts?

Wat zijn voordelen, wat zijn nadelen?
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Concept: Mogelijkheden om samen te werken (wordt dieper op in gegaan bij regels en middelen)

Wat belemmert de samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorg?

Concept: Percepties (beeld van de ander en zijn werkzaamheden)

Hoe functioneert de huisarts in de jeugdzorg?

Hoe verloopt de samenwerking/het contact met de huisarts?

Waarin zijn huisartsen deskundig?

Hoe vindt u dat de huisarts in het door u beschreven geval gehandeld heeft?

Concept: Formele en Informele/Non-formele regels (wetten maar ook samenwerking die niet volgens de

formele regels plaatsvindt)

Wat zou volgens u de rol moeten zijn van de huisarts in de jeugdzorg? (doelen)

Wat zijn de formele taken van de huisarts in de jeugdzorg?

Hoe verschilt dat van uw mening over hoe het zou moeten zijn?

Welke invloed hebben de regels op de zorg die u geeft (bv privacywetgeving, regels over verwijzen naar andere

hulpverleners/aanmelden bij bureau jeugdzorg en AMK etc.)?

Concept: Middelen (praktische mogelijkheden)

Zijn er praktische beperkingen om contact/afspraken te hebben met huisartsen? Hebben jullie er tijd voor, is er

geld voor/ krijgt u er geld voor, is iedereen goed bereikbaar?

Concept: Afhankelijkheid

Hebben huisartsen u (uw informatie, deskundigheid, hulp) nodig? Waarin?

Hebt u huisartsen (hun informatie, deskundigheid, hulp) nodig? Waarin?

Concept: Doelen

Bereikt u wat u wil met de zorg die u nu geeft/kan geven, wat vindt u belangrijk in de zorg voor jeugd jonger

dan 16 jaar?

Als het aan u lag, hoe zou de jeugdzorg er dan uitzien? Wat zou uw taak zijn? Wat zouden taken van andere

hulpverleners zijn?
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Topiclijst jeugdzorg en ADHD

• Doel van interview

• Duur van interview

• Opnameapparatuur

• Anonimiteit, met name van casus

• Definitie jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg

Dit interview wil ik baseren op een situatie die u zelf in de praktijk hebt meegemaakt. Zou u mij kunnen

vertellen over een situatie waarin een kind, jonger dan 16, door een huisarts naar u werd verwezen omdat hij

ADHD vermoedde?

CHECKLIST:

Wat maakte dat de huisarts ADHD vermoedde?

Hoe handelde u?

Wat gebeurde er vervolgens met het kind en het gezin?

Wat waren de moeilijkheden in uw zorg voor dit kind en het gezin?

Wat ging goed in de zorg voor dit kind? Wat had beter gekund in de zorg voor dit kind?

Wat is uw gevoel achteraf over deze casus?

Nu heb ik een beeld van wat u doet. In het verdere interview kan worden teruggegrepen op deze casus om als

illustratie te dienen bij uw antwoorden.

(Vetgedrukte kopjes volgens het RDIC-model)

Concept: Samenwerking (stand van zaken)

Heeft u in deze casus contact gehad met de huisarts?

Heeft u in deze casus contact gehad met andere hulpverleners?

Hoe zag dat contact eruit?

Heeft u in dit soort situaties altijd contact met deze hulpverleners?

Heeft u afspraken met hen over dit soort situaties?

Zijn er andere hulpverleners in de jeugdzorg met wie u samenwerkt: regelmatig contact heeft/afspraken heeft?

Concept: Wil om samen te werken (wordt dieper op in gegaan bij percepties, afhankelijkheid, regels, doelen)

Hoe staat u tegenover samenwerking met de huisarts?

Wat zijn voordelen, wat zijn nadelen?
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Concept: Mogelijkheden om samen te werken (wordt dieper op in gegaan bij regels en middelen)

Wat belemmert de samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorg?

Concept: Percepties (beeld van de ander en zijn werkzaamheden)

Hoe functioneert de huisarts in de jeugdzorg?

Hoe verloopt de samenwerking/het contact met de huisarts?

Waarin zijn huisartsen deskundig?

Hoe vindt u dat de huisarts in het door u beschreven geval gehandeld heeft?

Concept: Formele en Informele/Non-formele regels (wetten maar ook samenwerking die niet volgens de

formele regels plaatsvindt)

Wat zou volgens u de rol moeten zijn van de huisarts in de jeugdzorg? (doelen)

Wat zijn de formele taken van de huisarts in de jeugdzorg?

Hoe verschilt dat van uw mening over hoe het zou moeten zijn?

Welke invloed hebben de regels op de zorg die u geeft (bv privacywetgeving, regels over verwijzen naar andere

hulpverleners/aanmelden bij bureau jeugdzorg en AMK etc.)?

Verwijzen huisartsen bij een vermoeden van ADHD altijd rechtstreeks naar u?

Concept: Middelen (praktische mogelijkheden)

Zijn er praktische beperkingen om contact/afspraken te hebben met huisartsen? Hebben jullie er tijd voor, is er

geld voor/ krijgt u er geld voor, is iedereen goed bereikbaar?

Concept: Afhankelijkheid

Hebben huisartsen u (uw informatie, deskundigheid, hulp) nodig? Waarin?

Hebt u huisartsen (hun informatie, deskundigheid, hulp) nodig? Waarin?

Concept: Doelen

Bereikt u wat u wil met de zorg die u nu geeft/kan geven, wat vindt u belangrijk in de zorg voor jeugd jonger

dan 16 jaar?

Als het aan u lag, hoe zou de jeugdzorg er dan uitzien? Wat zou uw taak zijn? Wat zouden taken van andere

hulpverleners zijn?
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Appendix III: Voorbeelden van interventies
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Jeugdzorgmarkt
De provincie Utrecht & Bureau Jeugdzorg Utrecht

presenteren op 30 november 2010:

Breed opgezette Jeugdzorgmarkt! 

Wat?
Stands met informatie over:  • Jeugd-GGZ

• Geïndiceerde Jeugdzorg
• Centra Jeugd en Gezin
• Bureau Jeugdzorg Utrecht

Wanneer? 30 november 2010

Waar? Het Provinciehuis: Pythagoraslaan 101, 3584 BB Utrecht.

Hoe laat? Inloop mogelijk tussen 13.00 uur tot 16.00 uur 

Informatie? Mocht je nog vragen hebben, bel dan met 
 Bureau Jeugdzorg Utrecht: 030 - 6778338

Houd jezelf up to date en kom langs!
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Bron: Provincie Utrecht (2010).

Verkregen via: http://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/@101929/breed-opgezette/
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Wegens groot succes in de herhaling………

Wegens groot succes wordt op 30 november 2010 een tweede Jeugdzorgmarkt 

georganiseerd! Dit keer nog breder opgezet.
 

Bureau Jeugdzorg Utrecht heeft op 15 juni jl. een Jeugdzorgmarkt georganiseerd voor haar 

(uitvoerend) medewerkers. Op deze markt waren alle negen Utrechtse reguliere jeugdzorg-

aanbieders vertegenwoordigd. Vanwege het succes, krijgt de Jeugdzorgmarkt een vervolg!  
 

Deze tweede Jeugdzorgmarkt organiseert Bureau Jeugdzorg Utrecht in samenwerking  

met de provincie Utrecht. Deze keer zal er informatie te vinden zijn over het aanbod Geïn-

diceerde jeugdzorg, Jeugd-GGZ, Centra Jeugd en Gezin en Bureau Jeugdzorg Utrecht.    
 

De Jeugdzorgmarkt biedt professionals informatie, zodat zij meer kennis hebben van het 

jeugdzorgaanbod en daardoor hun cliënten beter kunnen doorverwijzen. Daarnaast biedt 

de markt een platform waarop mensen op interactieve wijze met elkaar in contact kunnen 

komen en met elkaar in gesprek kunnen gaan over hun wensen, eventuele knelpunten die  

zij ervaren en de kansen die er liggen.

 

Ben je werkzaam in de Jeugdzorg of wil je er als professional meer 
over weten, wees welkom!

Parkeren
U kunt als bezoeker gratis parkeren op het parkeerterrein van het Provinciehuis, bij gebouw 
Bloeyendael. Vanaf de Waterlinieweg staat het Provinciehuis met borden aangegeven.  
Het parkeerterrein bij Bloeyendael ligt 100 meter na de ingang van het Provinciehuis aan  
uw linkerhand. Vanaf hier loopt u via een bruggetje naar het Provinciehuis.



Bron: Trouw (2010, 25 oktober). Jeugdhulpverlener in huisartsenpraktijk. Initiatief in Enschede uit onvrede over
wachtlijsten bij jeugdzorg.
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Bron: Kommer, K. (2010). Speeddaten doet samenwerking goed. GGZ-Regiocarrousel van 1ste lijn Amsterdam
(ROS). De Eerstelijn, 8, 44-45.
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Bron: Kooijman, H. (2010). Koffie drinken met de dokter. Indigo: jeugdhulp vanuit de huisartsenpraktijk. Jeugd
en Co, 3, 24-25.
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Appendix IV: Presentatie voorlopige resultaten

Slides behorende bij de presentatie van de voorlopige onderzoeksresultaten voor de vergadering van de

Stuurgroep AOF-project Groningen/Hoogezand- Sappemeer. Op dinsdag 30 november 2010 in het Stadhuis te

Groningen.

Aanwezigen:

O. Gopal, wethouder gemeente Hoogezand-Sappemeer

P.M. Hoekstra, huisarts, AOF commissie

T. Hummel, directeur ELANN, AOF commissie

A. de Jonge, directeur GGD Groningen

L. Kamphuis, Adviseur eerstelijnszorg ELANN, AOF commissie

J.A. Visscher, wethouder gemeente Groningen

G.Th. van der Werf, huisarts, AOF commissie (voorzitter)

B.G. Westerink, extern adviseur

C. Wijbenga, huisarts, AOF commissie

U. Hendriks, GGD Groningen
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