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Aanleiding
In de informatievergadering Bestuur & Samenleving van 16 april jl. is de inzet van de 
praktijkondersteuner jeugd bij huisartsen besproken. In deze vergadering is toegezegd uit te zoeken 
welke resultaten uit de eerdere regionale pilots met de ondersteuner met u gedeeld kunnen worden. 
Hierdoor is er een beter beeld van de effecten van de inzet van een dergelijke ondersteuner. 
Inmiddels is er overleg geweest met de regiogemeenten en is onderstaande informatie verzameld 
vanuit de pilots Dongen/Gilze-Rijen (kern Rijen), Hilvarenbeek en Tilburg (Reeshof). 

Informatie pilots 

Dongen/Gilze-Rijen (kern Rijen)
Vanaf de start van de pilot aan het eind van 2017 tot aan het einde van de pilot aan het eind van 2018 
is er gemonitord (ongeveer een jaar). 

 In totaal zijn er 91 jeugdigen en hun gezinnen gezien door de praktijkondersteuner. De leeftijd 
van de jeugdigen varieerde van 6 t/m 17 jaar. 

 Hiervan zijn 46 kinderen geholpen door de ondersteuning vanuit de praktijkondersteuner. Er is 
geen verdere opvoedondersteuning of jeugdhulp nodig geweest.

 7 jeugdigen zijn doorverwezen naar het wijkteam en hebben daar ondersteuning gekregen. 
 37 jeugdigen zijn na het contact met de ondersteuner doorverwezen naar jeugdhulp. Hiervan 

zijn er 7 doorverwezen voor diagnostiek, 5 doorverwezen naar pedagogische begeleiding 
thuis en 26 doorverwezen voor behandeling. Van deze 26 heeft de meerderheid een 
doorverwijzing gekregen (95%)  naar laag gespecialiseerde jeugd-GGZ.

 1 jeugdige is doorverwezen naar jeugdhulp, maar heeft uiteindelijk afgezien van de verwijzing.  
Na de pilot zijn Dongen en Gilze-Rijen verder gegaan met de inzet van de praktijkondersteuner. 

Hilvarenbeek
Vanaf de start tot halverwege 2018 is er gemonitord (ongeveer een half jaar). 

 In totaal zijn er 25 jeugdigen en hun gezinnen gezien door de praktijkondersteuner. De leeftijd 
van de jeugdigen varieerde van 1 t/m 17 jaar. 

 Hiervan zijn 12 kinderen geholpen door de ondersteuning vanuit de praktijkondersteuner. Er is 
geen verdere opvoedondersteuning of jeugdhulp nodig geweest.

 13 jeugdigen zijn na het contact met de ondersteuner doorverwezen naar jeugdhulp, waarvan 
de meeste vanwege depressieve klachten, aandachtsproblemen en angstklachten. 

 Er zijn tussen 1 en 10 contacten per jeugdige/gezin ingezet door de ondersteuner. 
Na de pilot heeft Hilvarenbeek de inzet van de praktijkondersteuner vervolgd. 

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Heusden/109f99ef-8673-4096-8020-7f8a90bb2371


Tilburg (Reeshof)
Vanaf de start tot halverwege 2018 is er gemonitord (ongeveer een half jaar). 

 In totaal zijn er 118 jeugdigen en hun gezinnen gezien door de praktijkondersteuner. De 
leeftijd van de jeugdigen varieerde van 1 t/m 22 jaar. 

 Hiervan zijn 41 kinderen geholpen door de ondersteuning vanuit de praktijkondersteuner. Er is 
geen verdere opvoedondersteuning of jeugdhulp nodig geweest.

 71 jeugdigen zijn na het contact met de ondersteuner doorverwezen naar jeugdhulp, waarvan 
de meeste vanwege gedragsproblemen, angstproblemen, depressieve klachten, 
posttraumatische stress en problemen in het gezin. 

 Er zijn tussen 1 en 10 contacten per jeugdige/ gezin ingezet door de ondersteuner. 
Na de pilot in de Reeshof zijn er in meer wijken in Tilburg praktijkondersteuners ingezet. 

Uit de resultaten van de regionale pilots kan worden geconcludeerd dat er positieve resultaten worden 
behaald met de inzet van de praktijkondersteuner jeugd. Diens inzet is in sommige gevallen namelijk 
al voldoende, waardoor jeugdhulp niet (meer) nodig is. Aangezien dit zowel inhoudelijk als financieel 
voordelen oplevert, worden in ieder geval in de periode 2020-2022 in alle gemeenten stappen gezet 
om met praktijkondersteuners jeugd te werken. 

Lokale monitoring
In de lokale monitoring zal net als in de regionale pilots worden gekeken naar het aantal jeugdigen en 
gezinnen dat wordt geholpen door de praktijkondersteuner jeugd. Ook wordt vastgelegd of deze 
jeugdigen wel of niet doorstromen naar jeugdhulp. Op basis van die gegevens zal ook worden 
gekeken naar het maatschappelijk rendement om de komende jaren zo goed mogelijk inzichtelijk te 
maken welke kosten we besparen door de inzet van de praktijkondersteuner. 


