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Toelichting
Huisartsen spelen een belangrijke rol in de zorg voor het kind en de jongere. De huisarts is in veel gevallen het eerste aanspreekpunt voor kinderen én ouders bij zowel somatische en psychische klachten
alsook gedragsproblemen en opvoedingsproblematiek. De huisarts is een constante factor in de zorg
en heeft een belangrijke signalerende, behandelende en verwijzende functie. Op dit moment is er veel
maatschappelijke en politieke aandacht voor de verbetering van de (preventieve) zorg voor de jeugd.
Hier zijn verschillende aanleidingen voor, zoals een stijgend overgewicht bij kinderen, een toename van
een ongezonde leefstijl, wachtlijsten bij de Bureaus Jeugdzorg (BJZ) en problemen in de samenwerking
in de zorg voor kinderen en gezinnen. De politiek zet hoog in op verbetering van de zorg voor de jeugd.
Op initiatief van de overheid wordt er gewerkt aan de oprichting van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG),
de invoering van de Verwijsindex Risicojongeren en digitale JGZ-dossiers.
Tegen deze achtergrond is de vraag actueel welke rol de huisarts kan en wil spelen in de (preventieve)
zorg voor kinderen en jongeren en op welke wijze de samenwerking met andere partners in de zorg optimaal vorm kan krijgen.
Dit Standpunt Huisartsenzorg en jeugd gaat over de zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Hiermee wordt
aangesloten op de leeftijdsgrenzen in de Wet op de jeugdzorg.1

Implementatie Toekomstvisie Huisartsenzorg 2012
Het Standpunt is geformuleerd in het kader van de implementatie van de Toekomstvisie Huisartsenzorg
2012.2 De NHG-Standpunten als vervolg op de Toekomstvisie3 hebben betrekking op de patiëntenzorg
en praktijkorganisatie. Met de geconcretiseerde visie in deze Standpunten en aanbevelingen voor praktische uitwerking ervan, wordt een handreiking gegeven voor de innovatie in de huisartsenvoorziening.4
Dit Standpunt is in een uitgebreide commentaarronde voorgelegd aan huisartsen en relevante externe
partijen (zie bijlage 2).

1

Voor een definitie van jeugdzorg en de Wet op de jeugdzorg wordt verwezen naar bijlage 1.

2

Toekomstvisie Huisartsenzorg 2012. Utrecht: LHV/NHG, 2002. Huisartsenzorg en Huisartsenvoorziening. Concretisering Toekomst

3

Voor een overzicht van verschenen NHG-Standpunten Toekomstvisie Huisartsenzorg wordt verwezen naar bijlage 5 en www.nhg.org

4

In de Toekomstvisie wordt het begrip ‘huisartsenvoorziening’ nader uitgewerkt. Met het oog op de waarborging van continuïteit

visie Huisartsenzorg 2012. Utrecht: NHG/LHV, 2004.

van zorg en de persoonsgerichte benadering kunnen daarin meerdere huisartsen de krachten bundelen. Daarnaast maakt onder-.
steunend personeel deel uit van de huisartsenvoorziening. Deze werkt voor een populatie van 10.000 tot 15.000 mensen.
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Leeswijzer
Het Standpunt geeft de visie van het NHG op de huisartsgeneeskundige zorg voor kinderen en jongeren
en doet aanbevelingen aan de huisarts(envoorziening) voor het leveren van goede zorg.
Hoofdstuk 1 schetst een beeld van de huisartsgeneeskundige zorg voor kinderen en belangrijke ketenpartners.
Hoofdstuk 2 beschrijft de belangrijkste punten die de aanleiding vormen voor het uitbrengen van het
NHG-Standpunt Huisartsenzorg en jeugd.
Het Standpunt Huisartsenzorg en jeugd is te vinden in hoofdstuk 3.
Hoofdstuk 4 geeft een uitwerking van het Standpunt en aanbevelingen voor onder meer de huisarts en
huisartsenvoorziening.
Hoofdstuk 5 beschrijft de noodzakelijke randvoorwaarden om het Standpunt in de praktijk te kunnen
realiseren.
Een overzicht van alle aanbevelingen is te vinden in hoofdstuk 6.
Vertaalslag van het Standpunt naar de praktijk
Dit Standpunt wijst de richting voor de ontwikkeling van de huisartsenzorg voor de jeugd. In navolging
van de Toekomstvisie is het streven de implementatie te realiseren in de periode tot 2012. Hiervoor
wordt, in samenwerking met de LHV, een plan gemaakt. Voor het realiseren van het plan dient in de
noodzakelijke randvoorwaarden te worden voorzien. Hierbij vraagt de samenwerking met de partners
in de zorgketen van de jeugd speciale aandacht. Samenwerkingsafspraken en gegevensuitwisseling zijn
onmisbaar om dit Standpunt te kunnen realiseren.
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1. Inleiding

Huisartsen spelen een belangrijke rol in de zorg voor de jeugd. Vijftien procent van de patiëntencontacten van de huisarts bestaat uit contacten met kinderen. Driekwart van de kinderen gaat minstens één
keer per jaar naar de huisarts. De huisarts staat dicht bij het gezin en heeft als gezinsarts niet alleen te
maken met de kinderen zelf, maar ook met hun (groot)ouders. Hierdoor heeft hij 5 de mogelijkheid om
de ouder(s) op een passende manier te leren omgaan met gezondheid en ziekte van het kind. De huisarts
heeft een belangrijke rol bij het signaleren van problemen en verwijzen naar andere zorgverleners. Veelvoorkomende samenwerkingspartners zijn verloskundigen, kinderartsen en paramedici.
Bij de zorg voor kinderen en gezinnen kunnen tegelijkertijd verschillende professionals betrokken zijn.
Dat geldt met name bij psychosociale problemen en opvoedingsproblematiek.
In het algemeen gaat het goed met de Nederlandse kinderen. Er zijn echter wel ontwikkelingen die aanleiding geven tot zorg, zoals de toename van ongezonde leefstijl, overgewicht en overmatig alcoholgebruik en een minder snelle daling van de perinatale sterfte dan in andere Europese landen.6 Daarnaast
zijn ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en jeugdzorg gaande die consequenties hebben
voor de huisartsenzorg.
Gelukkig en gezond
In het algemeen gaat het goed met de jeugd in Nederland. Jongeren in de leeftijd van 11 tot en met
16 geven hun leven gemiddeld als rapportcijfer een 7,7. En meer dan 80% van de scholieren vindt hun
eigen gezondheid goed tot uitstekend.7
Deze onderzoeksgegevens zijn in lijn met die van de Tweede Nationale Studie waarin ruim 96% van de
kinderen en jongeren onder de 18 jaar aangaf hun eigen gezondheid als goed of heel goed te ervaren.8 Een internationaal Unicef-onderzoek geeft zelfs aan dat Nederlandse kinderen op basis van zes
indicatoren, waaronder gezondheid en veiligheid, het hoogst scoren in een vergelijking met 21 rijkste
landen in de wereld.9

1.1. Kinderen en gezondheidsklachten
De grootste zorgvraag van kinderen aan de huisarts betreft lichamelijke klachten.10 Het leveren van
kwalitatief goede en vertrouwde zorg is dan ook de belangrijkste verantwoordelijkheid van de huisarts.
Kinderen hebben een ander ziekteaanbod dan volwassenen. In de leeftijd tot 12 jaar staan infectieziekten, eczeem en astma in de top-10 van de meest gepresenteerde klachten. Deze klachten zijn reden voor
bijna de helft van de consulten in deze leeftijdsgroep. Pubers en adolescenten hebben minder contact
met de huisarts dan jonge kinderen en hebben heel eigen redenen om de huisarts te bezoeken.
5

Uit stilistische overwegingen worden de aanduidingen ‘hij/zij’ en ‘hem/haar’ in dit document vermeden. Waar dit van toepassing is,

6

Verloove-Vanhorick S., Jeugd, gezondheid en levensloop. Gezondheidsraadlezing 27-9-2007. Den Haag: Gezondheidsraad.

7

Van Dorsselaer S, Zeijl E, Van de Eeckhout S, Ter Bogt T, Vollebergh W. Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland. Utrecht: .

8

Van der Linden MW et al. Tweede Nationale Studie naar Ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk. Het kind in de huisartsen

worden met ‘hij’ en ‘hem’ beide geslachten bedoeld.

Trimbos-instituut, 2007.
praktijk. Rotterdam/Utrecht: Erasmus MC, afdeling Huisartsgeneeskunde/NIVEL, 2005.
9

Unicef. Child poverty in perspective: an overview of child well-being of children and adolescents in the economically advanced 		

10

Van Dijk C, David R, Berger M, Verheij, R. Huisartsenzorg en jeugd. Huisarts Wet 2008;51:…

nations. Italië: Unicef Innocenti Research Centre, 2007.
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Naast vragen over anticonceptie, soa’s en acne worden relatief vaak klachten van moeheid en malaise
gepresenteerd. Deze leeftijdsgroep kent het hoogste percentage verwijzingen voor psychosociale hulp.11
Ook kinderen hebben chronische aandoeningen. De prevalentie van deze aandoeningen op de kinderleeftijd neemt toe en ze worden vastgesteld op steeds jongere leeftijd. De huisarts behandelt en begeleidt
een chronische aandoening zoals astma, in tegenstelling tot vroeger, zelf. Ook wordt steeds duidelijker
dat het voorkómen van chronische aandoeningen op volwassen leeftijd het meest beïnvloed wordt door
preventieve interventies op de kinderleeftijd. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de inhoud en de
organisatie van de zorg voor de jeugd.

1.2. Toename overgewicht en ongezonde leefstijl
Kinderen worden steeds dikker. Overgewicht komt op steeds jongere leeftijd voor en de zwaarste kinderen worden steeds zwaarder. Resultaten van de Tweede Nationale Studie laten zien dat de prevalentie
van overgewicht bij 2-4 jarigen in de periode 1987- 2001 meer dan verdrievoudigde. Allochtone jongeren
(19%) hebben vaker overgewicht dan autochtone jongeren (10%). De negatieve effecten van overgewicht
bij jeugdigen kunnen al op korte termijn optreden. Ernstig overgewicht gaat samen met een slechtere
algemene gezondheid, meer huisartscontacten, meer schoolverzuim vanwege ziekte, stigmatisering en
een negatief zelfbeeld.12 De gevolgen van overgewicht bij kinderen op de langere termijn worden steeds
meer zichtbaar. Jeugdigen met overgewicht hebben op latere leeftijd een verhoogd risico op hart- en
vaatziekten en diabetes mellitus type 2.13 Eén op de drie dikke kinderen heeft al een voorstadium van
diabetes mellitus type 2. Het kabinet heeft zich tot doel gesteld om de toename van overgewicht in
Nederland een halt toe te roepen en streeft er naar de trend bij kinderen te keren.
Vanaf het 11e jaar nemen ongezond en risicovol gedrag toe. De jongeren gaan ongezonder eten, roken,
drinken en minder bewegen. De Nederlandse jongeren zijn de laatste jaren steeds jonger alcohol gaan
drinken en ze zijn steeds schadelijker gaan drinken. Wat betreft ‘binge drinking’ (per keer zes of meer glazen alcohol) voeren de Nederlandse jongeren samen met Ierland en het Verenigd Koninkrijk de lijst aan.14
De overheid beoogt versterking van de preventieve zorg voor de jeugd. In het RIVM-rapport Spelen met
gezondheid wordt er op gewezen dat jongeren met een ongezonde leefstijl zich meestal niet beperken
tot één ongezonde leefstijlfactor. Om die reden wordt een aanpak bepleit die meerdere leefstijlfactoren
omvat.

1.3. Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-19 jaar
De huisartsenzorg en de JGZ vullen elkaar voor een belangrijk deel aan. Huisartsen werken vraaggestuurd en zien vooral zieke kinderen of kinderen met klachten en problemen. Kinderen die bij de jeugdarts (consultatiebureau- en schoolarts) en jeugdverpleegkundige komen zijn in de regel niet ziek. De JGZ
is goed toegerust voor programmatische preventie. Zij beschikt over longitudinale ontwikkelingsparameters en gegevens over de situatie van het kind op school.

11

Van Dijk C, David R, Berger M, Verheij, R. Huisartsenzorg en jeugd. Huisarts Wet 2008;51:643-6

12

Schrijvers C, Van Wijnen L. Overgewicht. Spelen met gezondheid. Leefstijl en psychische gezondheid van de Nederlandse jeugd

13

Van den Hurk K et al. Prevalentie van overgewicht en obesitas bij jeugdigen 4-15 jaar in de periode 2002-2004. Leiden: TNO,

(24- 29). Bilthoven: RIVM, 2008.
februari 2006.
14

Schrijvers CTM, Schoenmaker CG. Spelen met gezondheid. Leefstijl en psychische gezondheid van de Nederlandse jeugd. Bilthoven:
RIVM, 2008.
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Het JGZ-team
In de JGZ werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten samen op basis van
specifieke deskundigheden en bevoegdheden. Het JGZ-team is organisatorisch ingebed in een thuiszorgorganisatie (0-4 jaar) of GGD (4-19 jaar en soms ook 0-4 jaar). Het JGZ -team wordt aangevuld met
andere zorgverleners uit andere disciplines zoals de logopedist, de gedragswetenschapper, en werkt
samen met onder meer afdelingen Gezondheidsbevordering, Epidemiologie, Gemeentelijke Gezondheidsbeleid en Infectieziektenbestrijding van de GGD. De JGZ is een kernpartner in de Centra voor
Jeugd en Gezin (zie 1.5).
Tot nu toe verwijzen jeugdartsen naar de huisarts als poortwachter voor de tweede lijn. Jaarlijks worden
ongeveer 80.000 kinderen van 0 tot 6 jaar vanuit de JGZ naar de huisarts verwezen. Deze verwijzingen
zijn meestal bestemd voor een medisch specialist. De helft van deze verwijzingen wordt door de huisarts
daadwerkelijk doorverwezen, 14% van de kinderen behandelt de huisarts zelf. De kans op doorverwijzen
is afhankelijk van de indicatie voor verwijzing. Van alle visusproblemen wordt 95% doorverwezen naar
de oogarts, maar van de groeistoornissen wordt 65% doorverwezen. De Zorgverzekeringswet (2006) biedt
mogelijkheden voor rechtstreekse verwijzing door de jeugdarts naar de tweede lijn. Op diverse plaatsen
is dit inmiddels gerealiseerd in overleg met de regionale zorgverzekeraars. Met ingang van 2008 is de
jeugdarts op advies van Zorgverzekeraars Nederland als verwijzer opgenomen in de meeste zorgverzekeringspolissen.
Basistakenpakket JGZ
De gemeenten zijn bij wet verantwoordelijk voor een goede integrale uitvoering van de JGZ 0-19
jaar. In het Landelijk Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg staat aangegeven welke taken door
de jeugdartsen (consultatiebureauartsen en schoolartsen) moeten worden uitgevoerd. Naast een
uniform deel wordt er ook maatwerk geleverd dat gericht is op kinderen in risicogroepen. De inhoud
van dit maatwerk kan per regio verschillen en wordt aangestuurd door de gemeente.Het werk van de
jeugdarts bestaat uit:	
- het monitoren van de gezondheid en de ontwikkeling van het kind en het signaleren van ziektes of 		
		 bedreigingen voor de gezondheid van het kind;	
- het inschatten van de zorgbehoefte van kind en/of ouders;
- het uitvoeren van screeningen en vaccinaties;
- het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding;
- het beïnvloeden van gezondheidsbedreigingen;
- het bijdragen aan zorgsystemen, netwerken en samenwerking.
Op grond van de JGZ-richtlijn Contactmomenten hebben jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen
ongeveer 20 keer contact met het kind in de periode van 0 tot 19 jaar (15 à 16 keer in de leeftijd van 0
tot 4 jaar, vier keer in de leeftijd van 4 tot 19 jaar). De consultatiebureauartsen zijn tot nu toe meestal
werkzaam bij thuiszorgorganisaties, terwijl de jeugdartsen voor kinderen van 4-19 jaar werkzaam zijn
bij een GGD.

1.4. Bureaus Jeugdzorg als toegang voor kinderen en gezinnen met ernstige opgroei- en
			 opvoedingsmoeilijkheden
Sinds 2005 is de Wet op de jeugdzorg van kracht. Uitgangspunt van de wet is dat Bureaus Jeugdzorg (BJZ)
zoveel mogelijk de toegang vormt voor de zorg voor jeugdigen met ernstige opvoed- opgroeiproblemen.
Huisartsen mogen bij het vermoeden van een ernstige psychiatrische problematiek rechtstreeks naar
de jeugd-GGZ verwijzen. In dat geval dient de jeugd-GGZ of de huisarts over de rechtstreekse verwijzing
informatie aan te leveren aan BJZ. In de praktijk blijkt er nog veel rechtstreeks wordt verwezen naar de
jeugd-GGZ.15
15

Toegang naar jeugd-GGZ kan sneller en beter. Inspectie voor de Gezondheidszorg. Amsterdam/Utrecht, september 2006.
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Taken Bureaus Jeugdzorg
De provincie is bij wet verantwoordelijk voor BJZ. BJZ kennen de volgende primaire taken:
- toegang tot de geïndiceerde jeugdzorg: aanmelding, diagnostiek, indicatiestelling;
- casemanagement voor jeugdigen en ouders die geïndiceerde jeugdzorg ontvangen;
- uitvoering van de jeugdbescherming;
- uitvoering van de jeugdreclassering;
- Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK);
- kindertelefoon.
Daarnaast richten BJZ zich op de aansluiting met lokale voorzieningen, zoals de Zorg Advies Teams
op scholen en Centra voor Jeugd en Gezin. BJZ werken onder meer samen met jeugd-GGZ, justitiële
instellingen, maatschappelijk werk, zorgaanbieders voor pleegzorg en kamertraining voor licht gehandicapte kinderen. In 2007 ontving 1,9% van de kinderen tussen 0 en 18 jaar provinciaal geïndiceerde
jeugdzorg.16

1.5. Ontwikkelingen in de zorg voor de jeugd
Centra voor Jeugd en Gezin

De inrichting van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) behoort tot de speerpunten van het huidige kabinetsbeleid. Doelstelling is dat er in 2011, aan het eind van de kabinetsperiode, in elke gemeenten een
CJG operationeel is. In grotere gemeenten komen mogelijk meerdere centra. De nieuw te vormen CJG
krijgen een belangrijke informatie- en adviesfunctie en zijn bedoeld om opgroei- en opvoedingsproblemen te voorkomen vroegtijdig op te sporen, te behandelen of zo nodig door te verwijzen (zie kader). Een
andere belangrijke taak van het CJG is de invulling van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de
zorgcoördinatie.17
De overheid geeft geen blauwdruk voor de CJG maar hanteert wel een basismodel (zie onderstaand
kader). De gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk. Inrichting en werkwijze van de CJG zijn op dit
moment nog niet duidelijk. Door de bekendheid met het kind en (de achtergrond van) het gezin kan
de huisarts een belangrijke signalerende, behandelende en verwijzende functie vervullen bij opvoedings- en gedragsproblemen. Het is daarom van belang te onderzoeken op welke wijze de samenwerking
tussen de huisartsenzorg en deze centra goed kan worden vormgegeven. Het grote belang van een goede
samenwerking tussen eerstelijnszorg en jeugdzorg werd al aangegeven door de adviescommissie voor de
Wet op de jeugdzorg en wordt door de minister van VWS in zijn nota Een dynamische eerstelijnszorg 18
bekrachtigd.
Taakstelling van de CJG
De CJG’s moeten een laagdrempelig loket worden waar ouders en kinderen, zonder verwijzing, terecht
kunnen met vragen over opgroeien en opvoeden. Achter het loket worden de taken gebundeld van
jeugdgezondheidszorg, organisaties voor opvoedings- en gezinsondersteuning en delen van het
algemeen maatschappelijk werk die ondersteuning bieden aan jeugdigen en/of ouders. Het CJG dient
naast een vraagbaakfunctie ook hulp te bieden bij de integrale aanpak van de problemen van een
gezin/kind en de coördinatie hiervan. Voor specialistische zorg moet in samenwerking met de BJZ
worden gezorgd voor geïndiceerde jeugdzorg of jeugd-GGZ. Ook vormt het CJG de schakel naar de
Zorg-en Adviesteams op scholen. Bron: www.invoeringcjg.nl
16

Brancherapport Bureaus Jeugdzorg. Utrecht: MOGroep, 2008.

17

Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente. Beleidsbrief van het programmaministerie Jeugd en Gezin aan de Tweede Kamer,

18

Een dynamische eerstelijnszorg. Brief van de minister van VWS aan de Tweede Kamer, 25 januari 2008, vergaderjaar 2007-2008,

16 november 2007.
29 247, nr. 56.
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Digitale JGZ-dossiers
Na de aanvankelijke plannen voor de invoering van een landelijk systeem voor een elektronisch kinddossier, wordt nu op gemeentelijk niveau gewerkt aan de invoering van digitale JGZ-dossiers.19 Deze digitale
JGZ-dossiers zullen in de toekomst worden gekoppeld aan een landelijk schakelpunt voor de onderlinge
uitwisseling van gegevens met de zorgsector en voor de uitwisseling van gegevens met de Verwijsindex
Risicojongeren (zie onderstaande toelichting).
Verwijsindex Risicojongeren voor jongeren van 0 tot 23 jaar
De Verwijsindex Risicojongeren is bedoeld om vroegtijdig te signaleren dat jongeren problemen hebben. Een hulpverlener, een leerkracht of de politie kan in de verwijsindex een risicomelding doen. Bij
twee of meer meldingen in de verwijsindex worden alle hiervoor genoemde hulpverleners automatisch
geïnformeerd dat er een melding is gedaan en door wie, met vermelding van de contactgegevens van
de hulpverlener. Onder verantwoordelijkheid van de gemeenten wordt op dit moment aan de invoering
hiervan gewerkt. In 2008 vindt er met de Verwijsindex Risicojongeren een proef plaats in 30 gemeenten.
De huisartsen behoren tot dusver niet tot de partijen die de Verwijsindex Risicojongeren (gaan) gebruiken. In 2009 moet de Verwijsindex Risicojongeren landelijk zijn ingevoerd.

19

Nieuwe aanpak EKD JGZ. Brief van minister Rouvoet aan de Tweede Kamer en de Colleges van Burgemeester en Wethouders van alle
Nederlandse gemeenten. PG/OGZ 2.829.135, 5 februari 2008.
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2. Belangrijke aandachtspunten

2.1. De rol van huisarts als gezinsarts
De huisarts had in het verleden een sterke positie als gezinsarts. De huisarts begeleidde zelf de zwangerschap en de bevalling, verzorgde het consultatiebureau en was bekend met de geschiedenis van het hele
gezin. Deze situatie is in de loop der jaren veranderd.
Het aantal parttime en in groepsverband werkende huisartsen werd de afgelopen decennia groter. De
groep verloskundig actieve huisartsen werd kleiner. De jeugdarts nam het merendeel van de consultatiebureaus voor zijn rekening en de opleidingen tot huisarts en jeugdarts overlapten elkaar steeds minder.
Ook de samenleving is veranderd. Het aantal scheidingen en eenoudergezinnen is toegenomen. De huisarts heeft ook meer te maken gekregen met gezinnen met een allochtone achtergrond en met een grotere
mobiliteit van zijn populatie.
Door deze ontwikkelingen is het van belang de rol van de huisarts als gezinsarts opnieuw te expliciteren
en vorm te geven. Bij een goede invulling van de rol als gezinsarts is de huisarts een waardevolle schakel
in de zorgketen voor de jeugd, die de kwaliteit van de zorg ten goede komt. Een explicitering van de rol
als gezinsarts is mede van belang nu de overheid met de invoering van CJG en het digitale JGZ-dossier de
(preventieve) zorg voor de jeugd wil versterken.
Op de rol van de huisarts als gezinsarts wordt nader ingegaan in de uitwerking van dit Standpunt in 4.1.

2.2. Aandacht voor op het kind afgestemde begeleiding en behandeling
Het beleid bij veelvoorkomende klachten bij kinderen is over het algemeen goed onderbouwd in verschillende (multidisciplinaire) standaarden. De wetenschappelijke onderbouwing voor de farmacotherapie bij kinderen loopt echter vaak achter op nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Terwijl erkend wordt
dat beleid moet worden getoetst in het licht van de groei en ontwikkeling van het kind, zijn de meeste
farmaceutische richtlijnen nog gebaseerd op onderzoek dat is gedaan bij volwassenen.
Door verbeterd vaccinatiebeleid en toename van aan de huisartsenzorg toevertrouwde kinderen met
chronische aandoeningen, ziet men verschuivingen in de spoedeisende hulpvraag. Zag de huisarts in
het verleden vooral complicaties van infectieziekten bij kinderen tegenwoordig nemen exacerbaties van
chronische aandoeningen een steeds grotere plaats in. Spoedeisende hulp en triage op de huisartsenpost
zijn niet altijd voorbereid op deze veranderde hulpvraag. Deze ontwikkelingen vragen om afspraken met
de tweede lijn over verwijzing en behandeling.
Een uitdaging vormen kinderen met functionele klachten als hoofdpijn, buikpijn en vermoeidheid, die
een grote invloed hebben op schoolverzuim en het algemene welbevinden van het kind. Het beloop
van de klachten is vaak chronisch en wordt mede bepaald door de familiare predispositie en de manier
waarop binnen het gezin wordt omgegaan met ziekte. Deze klachten horen weliswaar niet tot de top-10
van meest gepresenteerde klachten, maar leiden wel tot veel medicatievoorschriften en verwijzingen
naar eerste- en tweedelijns zorgverleners. Het beleid van de verschillende zorgverleners bij deze klachten
is nog nauwelijks op elkaar afgestemd, wat kan leiden tot grote medische consumptie.
De huisarts wordt steeds vaker geconfronteerd met gedrags- en opvoedingsproblemen bij kinderen met
aandoeningen als ADHD en PDD-nos. Deze aandoeningen hebben een grote impact op het functioneren
van het kind en het gezin. Diagnosestelling en behandeling worden vaak door verschillende zorgverleners uitgevoerd. Een behandelplan is niet altijd bekend bij de huisarts.
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Een goede arts-patiëntrelatie en een duidelijke informatieoverdracht vormen de basis voor kwalitatief
goede zorg. Aan deze aspecten dient dan ook speciale aandacht te worden besteed in de zorg voor kinderen. Dat geldt des te meer in de contacten met kinderen en ouders met een allochtone achtergrond.
De op het kind afgestemde begeleiding en behandeling komt terug in de uitwerking van dit Standpunt in
4.2 en 4.4.

2.3. Meer aandacht voor preventie
Het percentage (jonge) kinderen met overgewicht is de afgelopen jaren sterk gestegen. De vraag is of en,
zo ja, welke rol de huisarts ten aanzien van het bevorderen van een gezonde leefstijl kan spelen en hoe
hierbij kan worden samengewerkt met andere partners in de zorg. Van samenwerking tussen huisartsen
en de JGZ op het gebied van het voorkómen van obesitas en het bevorderen van een gezonde leefstijl is
op dit moment nog weinig sprake.
In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor preconceptionele zorg om de gezondheid van toekomstige kinderen te bevorderen. De Gezondheidsraad ziet preconceptiezorg als het geheel
van maatregelen ter bevordering van de gezondheid van de aanstaande moeder en haar kind die bij
voorkeur vóór de conceptie moeten worden genomen. De Gezondheidsraad heeft huisartsen en verloskundigen geadviseerd om een programma voor preconceptiezorg op te zetten voor vrouwen/paren die
een kind willen krijgen.20
Op preventie in de huisartsenzorg wordt nader ingegaan in de uitwerking van dit Standpunt in paragraaf
4.2 en 4.3.

2.4. Herkennen en melden van een vermoeden van kindermishandeling
Naar schatting 100.000 tot 150.000 kinderen zijn jaarlijks het slachtoffer van kindermishandeling. Vijftig
tot tachtig van hen komen te overlijden.21 In de praktijk is het voor de huisarts dikwijls lastig om kindermishandeling te herkennen en het vervolgens aan de orde te stellen. Zij zien slechts een deel van de
signalen. Ook blijkt het voor huisartsen moeilijk om de verscheidenheid van signalen op te merken die
op emotionele en psychische verwaarlozing en mishandeling kunnen wijzen.
Een ander knelpunt is dat de terugkoppeling van ondernomen acties door het AMK naar de huisarts niet
vanzelfsprekend is. De huisarts verliest na melding het zicht op wat er met kind en gezin gebeurt. Hierdoor kan een risicovolle situatie voortbestaan, waarbij het onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor de
regie in de zorg. Dit kan de huisarts in een lastig pakket brengen vanwege zijn dubbelrol als behandelaar
van kind én ouder (die mogelijk het kind mishandelt).
Speciale aandacht vraagt de zorg tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten, omdat ouders die kinderen mishandelen de huisarts regelmatig bewust ontwijken en terechtkomen bij de huisartsenposten en
afdelingen Spoedeisende Hulp.
In september 2008 is de nieuwe Meldcode Kindermishandeling van de KNMG uitgebracht inclusief een
stappenplan bij (vermoedens van) kindermishandeling.22 Deze meldcode beschrijft hoe een arts moet
handelen bij (vermoeden van) kindermishandeling. De nieuwe meldcode dient zo snel mogelijk te worden geïmplementeerd.
Op het signaleren en de aanpak van het vermoeden van kindermishandeling wordt nader ingegaan in de
uitwerking van het Standpunt in 4.5.

20

Gezondheidsraad. Preconceptiezorg: voor een goed begin. Den Haag: Gezondheidsraad, 2007.

21

De Vries KM, Wiegersma PA. Knelpunten signalering kindermishandeling. Groningen: UMCG, 2007.

22

KNMG. Artsen en kindermishandeling. Meldcode en stappenplan. Utrecht: KNMG, 2008.
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2.5. Samenwerking tussen huisartsen en JGZ
Samen hebben huisarts en JGZ in principe een krachtig signaleringspotentieel voor zorgelijke ontwikkelingen bij het kind en gezin. Denk hierbij behalve aan ontwikkelingsstoornissen ook aan kindermishandeling en huiselijk geweld, pesten, opvoedingsmoeilijkheden en gedragsproblemen. De JGZ en de
huisarts hebben geen traditie op het gebied van uitwisselen van gegevens. Huisartsen kunnen geen
gebruik maken van de bij de jeugdarts beschikbare longitudinale ontwikkelingsparameters van kinderen.
Bij opvoedkundige problematiek overleggen jeugdarts en huisarts nog weinig met elkaar. De JGZ voert
het Rijksvaccinatie-programma uit, maar stelt de huisarts vaak niet op de hoogte van ontbrekende vaccinaties bij een kind.
In de praktijk wordt dit gebrek aan contacten met de JGZ en het ontbreken van gegevensuitwisseling
door zowel huisartsen als JGZ als een probleem ervaren. Een complicerende factor is dat jeugdartsen
meestal te maken hebben met kinderen uit het verzorgingsgebied van 15 à 20 verschillende huisartsen. Dit maakt samenwerking praktisch lastig, temeer omdat het tot nu toe ontbreekt aan onderlinge
(digitale) gegevensuitwisseling (zie ook 2.1). Er bestaat bovendien veel onbekendheid bij huisartsen en
jeugdartsen over elkaars mogelijkheden. Protocollen en richtlijnen van huisartsen en jeugdartsen zijn
niet altijd op elkaar afgestemd.
Op de samenwerking tussen huisarts en JGZ wordt nader ingegaan in de uitwerking van het Standpunt
in 4.6.

2.6. Gebrek aan regie in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening
De huisarts heeft te maken met een versnipperde jeugdzorg en lokale jeugdhulpverlening, waarbij het
ontbreekt aan regie. Dit is een obstakel voor de continuïteit en samenhang in de zorg en stelt de huisarts
voor grote problemen, vooral bij de zogenoemde multiproblem-gezinnen in de grote steden. Er is een
veelheid van organisaties actief voor de (ambulante) jeugdhulpverlening en opvoedingsondersteuning.
Het BJZ is de indicerende instantie, die verwijst naar zorgaanbieders op het terrein van psychosociale
hulp, opleiden, werken en wonen. In de praktijk blijkt regelmatig dat meerdere hulpverlenende instanties zich tegelijkertijd met (geïndiceerde) zorg bezighouden, zonder dat er sprake is van goede onderlinge samenwerking. Incidenten, zoals de casus van het zogenoemde Maasmeisje, illustreren dit op pijnlijke
wijze. De Inspectie voor de Gezondheidszorg wees op diverse punten waarin de zorg voor het Maasmeisje heeft gefaald.23 Als een van de belangrijkste knelpunten wordt genoemd het ontbreken van onderlinge informatievoorziening en afstemming van behandeling tussen zorgverleners. De Inspectie vroeg in
dit rapport ook om een explicitering van de rol van de huisarts als gezinsarts.
Het ontbreekt in het algemeen aan terugkoppeling bij verwijzing van kind en ouder(s) door de huisarts
naar BJZ en de jeugd-GGZ, waardoor hij niet op de hoogte is van wat er na verwijzing met kind en gezin
gebeurt. Er is veelal sprake van lange wachtlijsten zowel bij BJZ als de jeugd-GGZ. Hierdoor voelt de huisarts zich dikwijls genoodzaakt te zoeken naar noodoplossingen waar in het beste geval kind en/of gezin
rechtstreeks wordt verwezen naar bekende zorgverleners in de tweede lijn. Het gevolg hiervan is een
onoverzichtelijke situatie, omdat geen heldere invulling wordt gegeven aan de regierol en de zorgcoördinatie.
De samenwerking tussen de huisarts en BJZ komt terug in de uitwerking van het Standpunt in 4.7 en 4.8.

23

Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zorgverlening aan Gessica door jeugdgezondheidszorg, GGZ en huisartsen.
Den Haag: IGZ, 2007.
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3. Standpunt Huisartsenzorg en jeugd

Het Standpunt Huisartsenzorg en jeugd heeft uit de volgende uitgangspunten, die in het volgende hoofdstuk worden uitgewerkt.
1.

De huisarts betrekt als gezinsarts de achtergronden en omstandigheden van het gezin bij de zorg
voor het kind.

2.

De medische zorg voor het kind is waar mogelijk gebaseerd op landelijke, wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen, die wat betreft het diagnostische en therapeutische beleid rekening houden met
de groei en ontwikkeling van het kind.

3.

Huisartsenzorg betreft integrale zorg voor het kind en de ouder(s)/verzorger(s). Het gaat hierbij om
de zorg voor medische, psychosociale en opvoedkundige problematiek en preventie. De huisarts
heeft daarbij de regie over de eerstelijnszorg voor het kind en ouder(s) die hij in behandeling heeft.

4.

Het kind is een volwaardige gesprekspartner voor de huisarts. De huisarts houdt in het contact rekening met de emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind en diens keuzevrijheid.

5.

De huisarts is alert op de verscheidenheid aan signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling
en volgt de herziene KNMG-meldcode Kindermishandeling.

6.

Huisartsenzorg en JGZ vullen elkaar aan. De JGZ is verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg
die zij initieert.

7.

De huisartsenvoorziening heeft samenwerkingsafspraken over consultatie, verwijzing, terugverwijzing en verslaglegging met belangrijke partners in de jeugdketenzorg.

8.

De huisarts kan bij verwijzing van het kind (en de ouders) naar het BJZ rekenen op een tijdige, adequate indicatiestelling en behandeling en een voortgangsrapportage door de behandelende zorgverleners. Bij geïndiceerde jeugdzorg liggen de verantwoordelijkheid voor en coördinatie van de zorg
voor het kind bij het BJZ.

9.

Met het oog op de gewenste versterking van de samenhang en doelmatigheid van de (preventieve)
zorg voor de jeugd bestaan er op lokaal niveau samenwerkingsafspraken tussen de huisartsvoorzieningen en CJG en BJZ.
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4. Uitwerking van het Standpunt met aanbevelingen

4.1. De huisarts betrekt als gezinsarts de achtergronden en omstandigheden van het gezin bij
de zorg voor het kind.
Huisartsenzorg is integrale, persoonsgerichte en contextgerichte zorg en vormt de continue factor in
de gezondheidszorg. Een kind is kwetsbaar, en in de groei en ontwikkeling afhankelijk van de ouders en
de gezinssituatie. Niet alleen de kans op ziekte is vaak familiair bepaald, ook het omgaan met klachten
wordt overgedragen binnen families.24 25 Ziekte van een ouder kan de ontwikkeling van het kind beïnvloeden. Scheidingen, de komst van een nieuwe partner van een ouder en de situatie op school zijn factoren
die het gedrag en welbevinden van het kind sterk kunnen beïnvloeden. De familie en het gezin bepalen
daarmee voor een belangrijk deel de prognose van de klacht van het kind.
In de zorg voor het kind betrekt de huisarts de somatische en psychosociale context. Achtergronden en
omstandigheden van het gezin maken hier een belangrijk deel van uit. De kennis van het gezin helpt
huisartsen om klachten van het kind te duiden en signalen en risicofactoren te herkennen die zonder
deze kennis verborgen zouden blijven. Zodoende kan de huisarts als gezinsarts een belangrijke rol spelen bij het signaleren van gedragsproblemen en opvoedings- en gezinsproblematiek. De huisarts treedt
hierbij op als gids voor ouder(s) en kind en spil in de zorg.
Vertrouwensfunctie
De huisarts maakt in veel gevallen verschillende stadia van het leven van kind(eren) en ouder(s) mee.
Daardoor ontstaat meestal een vertrouwensband met het gezin. NIPO-onderzoek toont aan dat 86% van
de Nederlanders het belangrijk vindt om zowel met lichamelijke als psychische klachten bij hun eigen
huisarts terecht te kunnen.26 De huisarts wordt in vertrouwen genomen bij problemen in het gezin of
in de relatie met de partner. Kennis van de sociale context en familiegeschiedenis en de aanwezigheid
van een vertrouwensrelatie tussen huisarts en kind/ouders komen de kwaliteit van de zorg ten goede.
De contacten met het gezin door de jaren heen en de kennis van de familieachtergronden vormen een
unieke mogelijkheid voor de huisarts om als gezinsarts op te treden.
Definitie gezinsarts
De huisarts betrekt als gezinsarts de context waarin het kind leeft en de familieachtergronden bij
de zorg voor het kind. Met context wordt bedoeld het gezin of het samenlevingsverband waarin het
kind leeft.
Dossierbeheer
De huisarts beheert het patiëntendossier van het kind en de ouder(s). Had voorheen de huisarts de
geschiedenis van de hele familie veelal ‘in z’n hoofd’ en/of in één oogopslag in beeld via de groene kaart,
tegenwoordig zitten de gegevens van de gezinsleden apart in het huisartsinformatiesysteem (HIS).
Bovendien is de zorg in veel gevallen in handen van meerdere (parttime werkende) huisartsen en wordt
de zorg buiten kantooruren verzorgd door de huisartsenpost.

24

Huygen FJA. The medical life history of families. Assen: Van Gorcum, 2006.

25

Cardol M, Groenewegen PP, De Bakker DH, Spreeuwenberg P, Van Dijk L, Van den Bosch WJHM. Gezinsgelijkenis in
contactfrequentie met de huisartsenpraktijk: een retrospectief cohortonderzoek. Huisarts Wet 2005;48(10):490-4.

26

De huisarts-patiëntrelatie anno 2006. Amsterdam: TNS NIPO, 2006.
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De grote potentie die de huisarts heeft om inhoud te geven aan de rol van gezinsarts vraagt om het waarborgen van belangrijke randvoorwaarden binnen de huisartsenvoorziening. Het gaat hierbij niet alleen
om systematische registratie van de gebruikelijke basis- en medische gegevens, maar ook om registratie
van belangrijke familie- en gezinskenmerken. Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen betrekken
van de context van het kind in de zorg is dat de gegevens van de afzonderlijke gezinsleden tijdens het
consult eenvoudig in onderlinge samenhang in het HIS zijn te raadplegen. In de HIS’en ontbreekt een
gemeenschappelijke rubriek ‘familie-informatielijst’, waardoor de huisarts genoodzaakt is de verschillende dossiers van ouders en kind(eren) afzonderlijk te raadplegen en bij te houden. Dit is tijdrovend
en gebruiksonvriendelijk. Het verdient aanbeveling om in de HIS’en een rubriek op te nemen voor een,
met toestemming van de ouder(s), gevulde familieanamnese. Denk hierbij aan voor de zorg van het
kind relevante gegevens over het voorkomen van erfelijke en chronische aandoeningen in de familie en
objectieve informatie over het gezin/samenlevingsverband (zoals samenstelling, al dan niet gescheiden
ouders, melding van een vermoeden van kindermishandeling.). Voor het gebruik van een familiestamboom, is al nascholing ontwikkeld.27
Bij het vastleggen van relevante aanvullende biografische gegevens gaat de huisarts zorgvuldig om
met privacygevoelige informatie en de eventuele wens van de patiënt om informatie vertrouwelijk te
behandelen.
Ter bevordering van een zorgvuldig beheer van het patiëntendossier is het noodzakelijk dat hierover
afspraken worden gemaakt binnen het team van de huisartsenvoorziening. Het beheer van het patiëntendossier vraagt ook om goede afspraken over gegevensuitwisseling met partners in de zorg, zodat het
patiëntendossier zo compleet mogelijk is en in dienst van integrale zorg door de huisarts kan worden
gebruikt.
Vroeger was het vanzelfsprekend dat alle leden van het gezin waren ingeschreven bij dezelfde huisarts.
De individualisering van de samenleving en het grote aantal echtscheidingen hebben daar verandering
ingebracht. Dat kan bij een verstoorde verstandhouding tussen de ex-partners tot lastige situaties voor
de huisarts leiden. Het veel voorkomen van echtscheidingen vraagt om extra aandacht en explicitering
van het belang dat de leden van het gezin of samenlevingsverband staan ingeschreven bij dezelfde huisartsenvoorziening, zodat de huisarts van relevante contextgegevens in de zorg voor het kind gebruik kan
maken.
Meestal houden beide ouders na echtscheiding het gezag (gezamenlijk gezag). Beiden zijn dan verantwoordelijk voor de (medische) zorg voor het kind. Zij hebben dan ook evenveel recht op informatie. Dat
geldt ook voor de ouder die geen gezag heeft, maar het kind wel heeft erkend. Voor goede zorg is het van
belang dat de huisarts bij de zorg voor het kind kan rekenen op medewerking van de gescheiden ouders.
Denk hierbij aan het doorgeven van informatie aan de huisarts en onderlinge afstemming bij een behandeling van het kind. Daarnaast is een pro-actieve houding van de huisarts nodig om een signalerende
functie te kunnen vervullen bij dreigende opvoedingsproblemen of emotionele en/of gedragsproblemen bij kinderen van gescheiden ouders. Dit kan inhouden dat de huisarts, met de instemming van de
ingeschreven ouder, hierover contact opneemt met de ouder die niet bij hem staat ingeschreven. Voor de
informatievoorziening naar gescheiden ouders wordt verwezen naar de KNMG-brochure ‘Welke informatie mogen (gescheiden) ouders over hun kind(eren) ontvangen?’ in bijlage 3.
Wanneer sprake is van veel mutaties in de praktijk en veel ingeschrevenen een gecompliceerde biografische en/of medische achtergrond hebben, is het noodzakelijk dat voor gegevensverzameling en -beheer
extra menskracht beschikbaar is.

27

Van Thiel E. Een patiënt komt nooit alleen de spreekkamer binnen… Pleidooi voor meer aandacht voor contextuele geneeskunde.
Huisarts in Praktijk 2008; maart: 20-1.
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Uitbreiding van het gezin
De geboorte van een kind is een belangrijk life-event, waarvoor aandacht van de huisarts is aan te bevelen. Een huisbezoek kort na de geboorte van het kind markeert niet alleen de start van een nieuwe relatie
met een patiënt/gezinslid, maar kan ook relevante informatie opleveren over de omstandigheden van
het gezin na de komst van het kind. Zie voor de samenwerking van de huisarts met verloskundige en JGZ
ook paragraaf 4.6.
Aanbevelingen voor de huisarts
•

•

•

•

•

•

•

•
•

De huisarts heeft in het HIS de patiëntendossiers van het kind en de leden van het gezin/samenlevingsverband aan elkaar gekoppeld voor zover de leden zijn ingeschreven bij dezelfde huisarts
als het kind.
De huisarts heeft tijdens het consult systematisch aandacht voor het belang van de persoonlijke
context en omstandigheden van het kind en diens ouder(s)/verzorger(s) en maakt daarbij gebruik
van de ‘familie-informatielijst’ in het HIS.
De huisarts verzamelt tijdens de consulten relevante aanvullende biografische gegevens en legt
deze in het patiëntendossier vast. Hierbij wordt zorgvuldig omgegaan met privacy-gevoelige
informatie en de eventuele wens van de patiënt om informatie vertrouwelijk te behandelen.
Ouders/verzorgers worden aangemoedigd te helpen het patiëntendossier van henzelf en het kind
actueel te houden en veranderingen of aanvullingen te melden aan de huisarts of praktijkassistente. Dit geldt des te meer voor gezinnen waarbij een of meer kinderen en/of ouders betrokken
zijn bij meerdere zorgtrajecten en voor gescheiden ouders (met kinderen) die niet bij dezelfde
huisarts zijn ingeschreven.
De huisarts maakt duidelijk dat gescheiden ouders, die gezamenlijk gezag hebben over het kind,
moeten zorgen voor onderlinge afstemming van de informatievoorziening bij de behandeling van
het kind.
Bij inschrijving in de praktijk wordt bij voorkeur een intakegesprek gevoerd met de ouder(s) voor
het aanleggen van een patiëntendossier van de ouder(s) en kind(eren) en gewezen op het belang
dat alle leden bij dezelfde huisartsenvoorziening zijn ingeschreven. Hiervoor kan op grond van
duidelijke afspraken over waarborging van vertrouwelijkheid de praktijkassistente en/of praktijkverpleegkundige worden ingezet. De patiënt wordt gevraagd het medisch dossier van de vorige
huisarts te laten opsturen. In het geval de patiënt hier bezwaar tegen maakt is er reden voor de
huisarts om hierover in gesprek te gaan.
Patiënten kan worden gevraagd om de basisgegevens en het grootste deel van de biografische
voorgeschiedenis via een (digitale) vragenlijst in te vullen. De praktijkassistente kan ervoor zorgen dat gegevens in het HIS worden ingevoerd.
De huisarts zorgt, na instemming van de patiënt, voor een goede overdracht van het patiëntendossier in het geval dat de patiënt zich inschrijft bij een andere huisarts(envoorziening).
De huisarts of de praktijkverpleegkundige heeft contact met het gezin na de geboorte van een
kind.
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Aanbevelingenvoor de huisartsenvoorziening
•
•
•
•

•

De huisartsenvoorziening maakt gebruik van een HIS waarin de functionaliteit van een ‘familieinformatielijst’ is opgenomen.
De huisartsenvoorziening verzamelt en beheert systematisch zowel patiënt- als contextgegevens
en door andere zorgverleners verstrekte gegevens van het kind en diens ouders of verzorgers.
De huisartsenvoorziening wijst patiënten op het belang van inschrijving van alle leden van het
gezin/samenlevingsverband bij dezelfde huisartsenvoorziening.
Door een zorgvuldig gebruik van het patiëntendossier en door goede samenwerking binnen het
team wordt gezorgd voor continuïteit van persoons- en contextgerichte zorg voor het kind en
diens ouder(s).
Er is een duidelijk (digitaal) aanspreekpunt binnen de huisartsenvoorziening voor zorgverleners
die betrokken zijn bij de zorg voor het kind en de ouder(s). (Zie ook 4.6 en 4.7.)

Aanbeveling voor het NHG
•

Er wordt, rekening houdend met de juridische mogelijkheden, een ‘familie-informatielijst’ voor
het HIS ontwikkeld om voor de zorg van het kind relevante, objectieve gegevens vast te leggen,
zoals het in de familie voorkomen van erfelijke en chronische aandoeningen en belangrijke
informatie over het gezin/samenlevingsverband.

4.2. De medische zorg voor het kind is waar mogelijk gebaseerd op landelijke, wetenschappelijk
onderbouwde richtlijnen die wat betreft het diagnostische en therapeutische beleid rekening
houden met de groei en ontwikkeling van het kind.
De huisarts begeleidt en behandelt medische problemen van kinderen waar mogelijk op basis van wetenschappelijk onderbouwde landelijke richtlijnen. Voor een overzicht van beschikbare NHG-Standaarden die zijn toegespitst op de zorg voor kinderen wordt verwezen naar www.nhg.org.
Het verdient aanbeveling dat er richtlijnen worden ontwikkeld voor de spoedeisende zorg van (jonge)
kinderen. Hierbij wordt onder andere gedacht aan benauwdheid, diarree en acute gastrolintestinale
problemen en valongelukken.28 Op de huisartsenpost dient op kinderen afgestemd interventiemateriaal
aanwezig te zijn.
Richtlijnen van huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten dienen onderling te zijn afgestemd en
eenduidig te zijn voor zover er sprake is van overlap. Functionele aandoeningen zoals chronische buikpijn, obstipatie en hoofdpijn moeten hierbij aan bod komen. Een goed voorbeeld is de NHG-Standaard
Enuresis bij kinderen die tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met de JGZ. Zie voor samenwerking met andere zorgverleners ook 4.6 en 4.7.
Het toenemende overgewicht van kinderen is een breed onderkend probleem. De multidisciplinaire
CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen en de NHG-Standaard, die hiervan wordt afgeleid, zijn de basis voor het handelen van de huisarts.

28

Moll HA. Heel het kind [Dissertatie]. Rotterdam: ErasmusMC, 2008.
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Farmacotherapie
Vanuit het oogpunt van patiëntveiligheid is exta aandacht geboden bij het voorschrijven van geneesmiddelen aan kinderen. In het NHG-Standpunt Farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg 29 wordt gewezen op het probleem dat huisartsen dikwijls genoodzaakt zijn tot off-label voorschrijven van geneesmiddelen, omdat medicijnen zelden bij kinderen zijn onderzocht voordat ze op de markt komen.
In het NHG-Formularium zijn kinderdoseringen opgenomen. De huisarts maakt hiervan gebruik bij het
voorschrijven van geneesmiddelen aan kinderen. Het is verheugend dat begin 2008 het eerste Kinderformularium (www.kinderformularium.nl) is gepresenteerd door het Nederlands Kenniscentrum voor
Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK). Dit Kinderformularium betekent een belangrijke stap in de verspreiding van de kennis en consensus over aangepast voorschrijven van geneesmiddelen voor kinderen.
Voor zover van toepassing op de huisartsgeneeskundige zorg, worden onderdelen hiervan opgenomen in
de NHG-Standaarden en het NHG-Formularium.
Preventie
Voor het bevorderen van een gezonde leefstijl zijn de ouders in beeld. Ouders zijn verantwoordelijk voor
de opvoeding van hun kinderen en kunnen een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van gezond
voedings- en beweeggedrag. De huisarts kan hierbij een ondersteunende rol spelen door ouders en kind
bewust te maken van het belang van een gezonde leefstijl voor de ontwikkeling van het kind en hen
indien nodig te motiveren voor preventieprogramma’s. Kinderen kunnen hiervoor rechtstreeks worden
aangesproken via speciale (digitale) patiëntenvoorlichting. Effectieve preventie valt of staat met gezamenlijke inspanningen van (jeugd)gezondheidszorg, scholen en overheid.
Op het terrein van preventie zijn de handen ineen geslagen in verschillende Partnerships rond speerpunten van het overheidsbeleid. NHG en LHV nemen hieraan deel. De betrokken partijen in deze partnerships ontwikkelen gezamenlijk activiteiten en producten ter voorkoming van overgewicht (Partnership
Huisartsenzorg in beweging), overmatig alcoholgebruik (Partnership Vroegsignalering Alcohol), roken
(Partnership Stopen met roken) en depressie (Partnership Depressie preventie). Het is goed dat LHV en
NHG in deze partnerships meedenken en meewerken aan de ontwikkeling van preventieprogramma’s
voor jongeren en beoordelen welke ondersteunende rol de huisarts hierbij onder welke voorwaarden kan
vervullen.
Preconceptiezorg
Preconceptiezorg sluit goed aan bij het werk en de positie van de huisarts, dicht bij de patiënt en bekend
met de persoonlijke context. Gestructureerde preconceptiezorg is nog geen gemeengoed in de huisartsenpraktijk. Vanwege de uitspraak van de Gezondheidsraad en de positie van de huisarts is het van
belang dat hier verandering in komt. In een preconceptieconsult worden risicofactoren voor een gecompliceerde zwangerschap of aangeboren afwijkingen geïnventariseerd en voorlichting gegeven gericht
op leefstijl en de huidige mogelijkheden van erfelijkheidsonderzoek. Wetenschappelijk onderzoek heeft
hiervoor inhoudelijke onderbouwing opgeleverd.30 31 Speciale aandacht vragen hierbij lager opgeleide en
allochtone vrouwen en mannen. In deze groep komt een ongezonde leefstijl meer voor en bestaat relatief
meer onbekendheid met risicofactoren tijdens de zwangerschap. Op grond van een Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) samenwerkingsafspraak kan het preconceptieconsult ook worden
aangeboden door verloskundigen. (Zie voor de samenwerking met verloskundigen ook paragraaf 4.7.)

29

NHG-Standpunt Farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg. Utrecht: NHG, 2006.

30

Gezondheidsraad. Preconceptiezorg: voor een goed begin. Den Haag: Gezondheidsraad, 2007.

31

De Jong LC, Elsinga J. Preconception counseling in general practice. Evaluation of a systematic programme inviting couples contem
plating pregnancy [Dissertatie]. Leiden: LUMC afdeling Public Health en eerstelijnsgeneeskunde, 2006.
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Aanbevelingen voor de huisarts
•
•
•
•

De huisarts maakt in de zorg voor kinderen zoveel als mogelijk gebruik van op kinderen toegesneden wetenschappelijke onderbouwde landelijke (multidisciplinaire) richtlijnen.
De huisarts maakt bij het voorschrijven van geneesmiddelen aan kinderen gebruik van het NHGFormularium en het kinderformularium (www.kinderformularium.nl).
De huisarts wijst ouders op het belang van een gezonde leefstijl voor hun kind en speelt een motiverende rol bij preventieve programma’s voor kinderen en ouders.
De huisarts(envoorziening) biedt paren die een kind willen krijgen een preconceptieconsult aan
of verwijst hiervoor naar een verloskundige.

Aanbevelingen voor het NHG
•
•
•
•

Er wordt patiëntenvoorlichting gemaakt over het belang van een gezonde leefstijl voor kinderen.
Er wordt een richtlijn gemaakt voor preconceptiezorg.
Het NHG maakt implementatiemateriaal voor de richtlijn voor preconceptiezorg.
Er worden richtlijnen ontwikkeld voor spoedeisende zorg voor kinderen, zo nodig in overleg met
de tweede lijn.

Aanbevelingen voor NHG, KNOV, AJN en NVK
•
•

De wetenschappelijke richtlijnen van huisartsen, verloskundigen, JGZ en specialisten in de
tweede lijn zijn, waar sprake is van overlap, onderling afgestemd en eenduidig.
NHG en KNOV maken een LESA over preconceptiezorg.

Aanbeveling voor de ROS’en
•

Er wordt nascholing aangeboden over preconceptiezorg.

4.3. Huisartsenzorg betreft integrale zorg voor het kind en de ouder(s)/verzorger(s). Het gaat hierbij
om de zorg voor medische, psychosociale en opvoedkundige problematiek en preventie.
De huisarts heeft daarbij de regie over de eerstelijnszorg voor het kind en ouder(s) die hij in
behandeling heeft.
Huisartsgeneeskundige zorg betreft zowel de zorg voor somatische klachten en aandoeningen, alsook
de psychosociale en opvoedkundige zorg voor het kind en preventie. De huisarts begeleidt en behandelt
het grootste deel van de lichamelijke klachten en gezondheidsproblemen van kinderen zelf (zie ook 4.2).
Voor ernstige somatische problemen verwijst de huisarts naar de tweede lijn. Psychosociale en opvoedkundige zorg wordt zowel door huisarts als JGZ geboden en onderling afgestemd (zie 4.6). Voor ernstige
problematiek op dit terrein wordt verwezen naar de jeugd-GGZ of BJZ (zie 4.7).
De huisarts is zich bewust van de kwetsbaarheid van het kind en de afhankelijkheid van goede verzorging en een adequate opvoedkundige omgeving. Als gezinsarts vervult de huisarts een belangrijke rol bij
de begeleiding van het kind en ouders in de omgang met een chronische aandoening of een beperking.
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Emotionele of psychologische problemen kunnen met (chronische) somatische klachten samenhangen
of erachter schuil gaan. Dit wordt niet altijd tijdig door de huisarts herkend.32 Eén van de uitgangspunten
van het NHG-Standpunt GGZ 33 is dat de huisarts patiënten - onder wie ook kinderen - met algemene en
specifieke risicofactoren voor psychische problematiek identificeert, begeleidt en verwijst naar effectieve
preventie-interventies. De positie van de huisarts als vertrouwenspersoon biedt hiervoor een goede
basis. De huisarts dient dus over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken ten aanzien van de
eerste diagnostiek van kinderen met psychologische en gedragsproblemen en opvoedingsproblemen.
Het signaleren van psychosociale en gezondheidsklachten die zijn gerelateerd aan risicogedrag van kinderen en ouders vragen om een actieve en informerende houding van de huisarts.34 De huisarts is alert
op echtscheiding, financiële problemen of ziekte in het gezin. Indien de huisarts weet of vermoedt dat er
problemen zijn in de omgeving waarin het kind opgroeit, vraagt hij actief naar het welbevinden van het
kind, benoemt de eventuele gevolgen voor het kind en de mogelijkheid daarover te praten en hulp te vragen. Dit doet de huisarts zo veel als mogelijk met ouder(s) én kind. Soms kan tijdens een consult worden
opgemerkt dat er sprake is van zwakke opvoedkundige vaardigheden van de ouder(s) of negatieve gevolgen van de psychische of psychiatrische problemen van (een van) de ouder(s) voor de opvoeding van het
kind. Het is een goede aanleiding om het gedrag van het kind en de opvoeding ter sprake te brengen en
zo nodig te verwijzen.
Niet alleen kinderen zijn kwetsbaar, ouders zijn het ook waar het hun rol als opvoeder betreft. Het vraagt
om specifieke competenties om ouders adequaat aan te spreken bij vermoeden van opvoedingsproblemen, hen in hun waarde te laten en ze tot ‘mede-eigenaar’ te maken van het probleem.
Preventie
Lang niet alle problemen zijn groot of ernstig en vragen om verwijzing. Een luisterend oor, enkele gedragsmatige adviezen of een aantal gesprekken hebben een preventieve functie en kunnen dikwijls grote
problemen voorkomen. Naast de huisarts kan de jeugdverpleegkundige hierbij een ondersteunende rol
vervullen. Dit vraagt om een goede samenwerking met de JGZ.
De huisarts houdt de regie voor kind(eren) en ouder(s) die hij in behandeling heeft. Bij ernstige opvoedingsproblematiek of psychosociale problemen van kind of ouder(s) kan de POH-GGZ als verbindingsfunctionaris optreden naar de verwezen zorgverleners (zie ook 4.7 en 4.8).
Aanbevelingen voor de huisarts
•

•
•
•

De huisarts is zich bewust van de kwetsbare positie van het kind en is alert op signalen die kunnen duiden op psychologische en gedragsproblemen van het kind, opvoedingsproblematiek en
negatieve gevolgen van (somatische of psychische) ziekte van de ouders, en maakt die bespreekbaar.
De huisarts beschikt over voldoende kennis en vaardigheden ten aanzien van de eerste diagnostiek van kinderen met psychologische en gedragsproblemen en opvoedingsproblemen.
De huisarts biedt eerste opvang en begeleiding bij psychologische en gedragsproblemen en opvoedingsproblemen of verwijst hiervoor naar het JGZ-team. (Zie 4.6.)
Bij ernstige problematiek wordt verwezen naar passende zorgverleners in de eerste of tweede lijn.
De huisarts houdt een procesbewakende en ondersteunende rol, op voorwaarde dat hij door de
betrokken zorgverleners goed over het zorgplan en de voortgang wordt geïnformeerd. (Zie 4.7
en 4.8.)

32

Zwaanswijk M. Pathways to care. Help-seeking for child and adolescent mental health problems [Dissertatie]. Utrecht: NIVEL, 2005.

33

NHG-Standpunt GGZ in de huisartsenzorg. Utrecht: NHG, 2007.

34

Zwaanswijk M. Pathways to care [Dissertatie]. Utrecht: NIVEL, 2005.
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Aanbeveling voor de ROS’en
•

Er wordt nascholing aangeboden over herkennen en omgaan met opvoedings- en psychosociale
problemen bij kinderen.

4.4. Het kind is een volwaardige gesprekspartner voor de huisarts. De huisarts houdt in het contact
rekening met de emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind en diens keuzevrijheid.
De positie van de huisarts als gezinsarts biedt mogelijkheden om kinderen van jongs af aan te betrekken
bij de consultvoering. Hiermee heeft de huisarts de gelegenheid om een vertrouwensrelatie met het kind
op te bouwen. Het tegemoet treden van het kind als volwaardige gesprekspartner heeft een pedagogische
waarde voor het leren omgaan met gezondheid en ziekte. Kinderen worden in de regel door één van de
ouders of verzorgers begeleid die het woord (willen) doen. Onderzoek toont aan dat de wijze waarop de
huisarts start met een consult bepalend is of het kind kan participeren.35 Wanneer de huisarts het kind
rechtstreeks bij het consult betrekt, gaat het actiever om met de bespreking van het medisch advies of de
leefregels.36 37 Actieve betrokkenheid bij het consult bevordert de ontwikkeling van het kind en kan er toe
bijdragen dat de ernst van de problemen tijdig wordt onderkend. Een goede relatie tussen de huisarts en
het kind bevordert ook de vertrouwensrelatie en de therapietrouw.
Naarmate de kinderen ouder worden zijn zij steeds meer in staat om zelfstandig vragen te stellen. Pubers
worden echter niet veel door de huisarts gezien. Mogelijk worden zorgvragen gemist doordat pubers niet
de gelegenheid hebben om los van hun ouders de huisarts te consulteren. Een opgebouwde relatie met
kinderen kan worden benut door emailconsulten aan te bieden. Voor gerichte informatievoorziening aan
pubers kan gebruik worden gemaakt van websites als:
- www.netdokter.nl (een initiatief van KNMG en NIGZ);
- www.watdrinkjij.nl (NIGZ);
- www.goedvoorbereid.nl (een website van NIGZ en SOA AIDS Nederland met praktische tips en
informatie over alcohol en veilig vrijen op vakantie) ;
- www.sense.info (GGD en samenwerkende organisaties);
en verwijzingen naar laagdrempelige voorzieningen gericht op SOA zorg en seksuele gezondheid.
Bijna een kwart van de 0-19 jarigen in Nederland is van allochtone herkomst. Het merendeel van deze
kinderen (71%) is van niet-westerse herkomst. Zowel het niet (goed) beheersen van de Nederlandse taal
door de ouders als andere verwachtingen ten aanzien van de zorg bemoeilijken het bieden van goede
zorg. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen met een niet-westerse herkomst meer risico lopen op
onder- en overbehandeling. Dit wordt onder meer toegeschreven aan een gebrekkige communicatie tussen de ouder(s) en de huisarts.38 Communicatieve en culturele competenties zijn onmisbaar om optimale zorg voor het kind te kunnen leveren.

35

Tates, K. Consultvoering met kinderen vraagt om een helder gesprekskader. Bijblijven 2008,24:26-30.

36

Tates, K et al. Doctor-parent-child relationships: a ‘pas de trois’. Patient Education and Counseling 2002:48-14.

37

Cahill P et al. Triadic communication in the primary care paediatric consultation: a review of the literature. Br J Gen Pract 2007:904-11.

38

Van Laar JJN. Ethnic inequalities in quality of care for children in the Netherlands [Dissertatie]. Amsterdam: UvA, 2007.
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Zelfbeschikking
Naarmate kinderen ouder worden hebben zij meer recht om zelf keuzes te maken over de behandeling.
De huisarts dient hierbij de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) in acht te nemen. Tot de leeftijd van 16 jaar treden ouders of voogd op als wettelijke vertegenwoordigers van het kind
in beslissingen over medische behandeling. Tussen 12 en 16 jaar is echter zowel de toestemming van het
kind als van de wettelijke vertegenwoordigers noodzakelijk.Vanaf 16 jaar kan het kind zelfstandig beslissen over de medische behandeling. De behandeling kan plaatsvinden zonder toestemming van ouder(s),
voogd en kind wanneer het achterwege blijven van de behandeling sterk nadelig is voor het kind. Wanneer een patiënt van 16 jaar of ouder redelijkerwijs niet in staat kan worden geacht zijn belangen te
beoordelen, dienen deze te worden waargenomen door de wettelijke vertegenwoordigers.
Speciale aandacht vraagt de situatie van kinderen van gescheiden ouders. Het komt voor dat ouders de
huisarts om informatie over hun kind vragen met de bedoeling deze te gebruiken in een juridische procedure over bijvoorbeeld een omgangsregeling. Zorgvuldigheid is daarbij geboden. Voor een toelichting
op het recht op informatie over de gezondheidstoestand en de behandeling van een minderjarig kind
van een gescheiden ouder wordt verwezen naar een toelichting van de KNMG (zie bijlage 3).
Aanbevelingen voor de huisarts
•

•
•
•

De huisarts heeft aandacht voor de persoonlijke relatie met het kind en betrekt het, rekening
houdend met de mogelijkheden en ontwikkeling van het kind, direct bij de communicatie en het
(medisch) advies tijdens het consult.
De huisarts biedt kinderen de mogelijkheid aan van een E-consult.
De huisarts volgt de WGBO voor het vragen om de noodzakelijke toestemming voor de behandeling van het kind.
De huisarts beschikt over culturele competenties en is zich bewust van het risico van over- en
onderbehandeling van kinderen en ouder(s) met een allochtone achtergrond.

Aanbeveling voor de huisartsenvoorziening
•

Er is speciale patiëntenvoorlichting over gezondheid en ziekte beschikbaar voor kinderen.

Aanbevelingen voor het NHG
•
•

Er wordt nascholing ontwikkeld op het terrein van culturele competenties.
Er wordt passende patiëntenvoorlichting gemaakt voor kinderen en ouders.

4.5. De huisarts is alert op de verscheidenheid aan signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling en volgt de herziene KNMG-meldcode Kindermishandeling.
Kindermishandeling is een grote bedreiging voor de gezondheid en ontwikkeling van het kind en moet
daarom worden bestreden. De huisarts heeft in het signaleren van tekenen die kunnen wijzen op kindermishandeling een zeer belangrijke rol, omdat hij niet alleen zicht heeft op het kind maar ook op alle
andere leden van het gezin/samenlevingsverband. De herziene KNMG-Meldcode Kindermishandeling
voor artsen huldigt het motto ‘spreken, tenzij’ en bevat een helder stappenplan voor het omgaan met
deze gecompliceerde problematiek. Bij het vermoeden van kindermishandeling heeft de huisarts de
verantwoordelijkheid om de noodzakelijke stappen te ondernemen om na te gaan of er van sprake is
van kindermishandeling. De huisarts consulteert het AMK (desgewenst anomiem) voor advies bij een
vermoeden van kindermishandeling.
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Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie
van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de
minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen
waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de
vorm van fysiek of psychisch letsel. (Wet op de jeugdzorg, 2005)
De huisarts dient er niet voor terug te schrikken om een vermoeden van kindermishandeling ter sprake
te brengen. De vertrouwensrelatie van de huisarts met de patiënt biedt de mogelijkheid om hierover
(tijdig) in gesprek te gaan. Uit het eerder genoemde NIPO-onderzoek bleek dat de meerderheid van de
patiënten het geen probleem vindt als de huisarts hierover uit zichzelf begint.
In de herziene KNMG-Meldcode wordt onderscheid gemaakt tussen het herkennen van risicofactoren
voor het optreden van kindermishandeling en het herkennen van signalen voor de aanwezigheid van
kindermishandeling.
•
De aanwezigheid van risicofactoren voor het optreden betekent niet dat kindermishandeling ook
daadwerkelijk zál optreden. Dit hangt ook af van de draagkracht van het gezin. Deze laat zich onder
meer aflezen aan de aanwezigheid van beschermende factoren zoals hulp van familie of vrienden
die het gezin bijstaan. De taak van de huisarts ligt in het herkennen en monitoren van de risicofactoren en het inschatten van het mishandelingsrisico op basis van risicofactoren en beschermende
factoren. Het versterken van de draagkracht kan soms een zinvolle interventie zijn. De meldcode
richt zich expliciet niet op deze preventieve verantwoordelijkheid maar geeft wel een samenvatting
van relevante risicofactoren. Opvoedingsondersteuning voor risicokinderen kan kindermishandeling voorkomen. JGZ heeft hiervoor een speciaal begeleidingsaanbod.
•
Een vermoeden van de aanwezigheid van kindermishandeling vraagt om actie van de huisarts.
Herkenning van kindermishandeling is moeilijk omdat veel signalen niet specifiek zijn voor kindermishandeling. Hoe meer signalen het kind geeft, hoe groter de kans op kindermishandeling. Maar
er zijn ook kinderen waaraan niet of nauwelijks valt op te merken dat ze worden mishandeld. Het
is daarom belangrijk dat de huisarts actief informeert naar de mogelijkheid van mishandeling in
situaties die daar aanleiding toe kunnen geven. De KNMG-Meldcode geeft een samenvatting van
relevante signalen en handvatten voor welke actie op welk moment nodig kan zijn.
Dubbele loyaliteit
De huisarts als gezinsarts heeft vaak een zorgplicht voor zowel slachtoffer als dader. Het is echter de
professionele verantwoordelijkheid van álle artsen dat zij het kind beschermen en dus bij signalering
van kindermishandeling hier actie op ondernemen. Nadat een huisarts (een vermoeden van) kindermishandeling heeft gemeld, houdt de zorg voor het gezin niet op. Juist dan is het belangrijk dat de huisarts
contact houdt met het gezin, in het bijzonder het betrokken kind. Ook de (eventuele) dader verdient
aandacht.
Beroepsgeheim
De huisarts die met anderen over (vermoedens van) kindermishandeling spreekt zonder toestemming
van betrokkenen, doorbreekt formeel zijn beroepsgeheim. Dat is wettelijk toegestaan voor gegevensverstrekking aan het BJZ (in het bijzonder aan het AMK) of aan de Raad voor de Kinderbescherming. De
KNMG-Meldcode 2008 geeft meer ruimte voor contact met andere professionals die betrokken zijn bij de
zorg voor het kind bij een vermoeden van kindermishandeling. Samenwerking met JGZ bij het signaleren
van risicogezinnen en een vermoeden van kindermishandeling is gewenst (zie ook 4.6).
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Dossierbeheer
De huisarts houdt in het medisch dossier zorgvuldig en objectief aantekening van (vermoeden van)
kindermishandeling en gevoerd beleid. Dossiervorming is niet alleen een verplichting op basis van de
WGBO (art7:454 BW) maar ook van belang voor het bewaken van de continuïteit van hulpverlening.
Deze gegevens kunnen daarom niet als persoonlijke werkaantekening buiten het dossier worden gehouden. Volgens de WGBO hebben ouders van kinderen tot 16 jaar hiermee (beperkt) recht op inzage in en
afschrift van de gegevens in het dossier, tenzij het gegevens betreft die de privacy van derden schaden.
Inzage of afschrift kan achterwege blijven als de huisarts daardoor niet geacht wordt de zorg van een
goede hulpverlener in acht te nemen. In geval van (een vermoeden van) kindermishandeling betekent
dit volgens de meldcode dat de huisarts de ouders op basis van deze uitzondering inzage en afschrift kan
onthouden wanneer dit in het (gezondheids- of privacy-) belang is van het kind.
Gezien het regelmatig voorkomen en de schadelijke gevolgen voor de ontwikkeling, ook op langere
termijn, moet het vermoeden van kindermishandeling een vast onderdeel van elke differentiaaldiagnose
uitmaken. Gebruik van een protocol, zoals het SPUTOVAMO-protocol, is behulpzaam om lichamelijke
mishandeling bij kinderen op het spoor te komen. Het SPUTOVAMO-protocol is te vinden op
www.knmg.nl. Het NHG heeft een Programma voor Individuele Nascholing Kindermishandeling beschikbaar.39 Speciale aandacht vraagt vrouwelijke genitale verminking. Dit is in Nederland strafbaar. Voor
de beschrijving van de wetgeving en de verschillende vormen van genitale verminking en de meldcode
wordt verwezen naar het bulletin Vrouwelijke genitale verminking van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 40 en de leidraad van de KNOV.
Om de reguliere zorg van dezelfde huisarts en daarmee een verhoogde kans op herkenning te ontlopen,
kunnen ouders van mishandelde kinderen gebruik maken van de meer anonieme setting van de huisartsenpost of regelmatig van huisarts wisselen. Dit vraagt om bijzondere alertheid van de huisarts, ook
op de huisartsenpost. Begin 2009 verschijnt een LHV-Handreiking Signalering en aanpak kindermishandeling voor huisartsen en huisartsenposten.
Huiselijk geweld
Huiselijk geweld waarbij partners door hun (ex-)partner worden mishandeld treft ook kinderen. Veel
kinderen van mishandelde ouders hebben (gedrags)problemen waarvoor zij behandeling nodig hebben.
Mishandelde vrouwen consulteren de huisarts bijna tweemaal zoveel als andere vrouwen, meestal met
(vage) pijnklachten.
Onderzoek heeft uitgewezen dat huisartsen deze vorm van mishandeling beter herkenen wanneer zij
hierop zijn getraind.41 De mishandelde vrouwen blijken met name behoefte te hebben aan een communicatieve aanpak van de huisarts, waarbij ook de negatieve gevolgen voor kinderen aan de orde worden
gesteld. Deze aanpak draagt bij aan het vermogen van de vrouw om de thuissituatie te veranderen. Voorwaarde is dat de huisarts het niet bij een eenmalige bespreking van het huiselijk geweld houdt. Huisartsen dienen rekening te houden met de consequenties van huiselijk geweld voor het kind, zodat hiervoor
ook tijdig hulp kan worden ingeschakeld.
Samenwerking AMK
Het AMK is, desgewenst anoniem, te consulteren voor advies bij een vermoeden van kindermishandeling. Bij een melding informeert een medewerker van het AMK de huisarts over de uitkomst van het
onderzoek naar aanleiding van deze melding. Hierbij wordt de (nog) bestaande vertrouwensrelatie van
de huisarts met het gezin als uitgangspunt genomen. Bij ernstige vermoedens van kindermishandeling
worden direct afspraken gemaakt over de te ondernemen stappen.
39

PIN Kindermishandeling. Utrecht: NHG, 2008.

40

IGZ-Bulletin Vrouwelijke genitale verminking. Den Haag: Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2008.

41

Lo Fo Wong SH. The doctor and the woman who “fell down the stairs”. Family doctor’s role in recognising and responding to intimate
partner abuse [Dissertatie]. Nijmgen: UMC St Radboud, 2006.
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Aanbevelingen voor de huisarts
•

•
•
•
•
•

•

De huisarts signaleert risicofactoren voor kindermishandeling en stelt deze bij de ouder(s)/
verzorger(s) aan de orde. Hij investeert in de versterking van de draagkracht van de ouder(s)/
verzorger(s) door hen begeleiding en advies te geven. Hiervoor kan ook worden verwezen naar
de JGZ.
De huisarts neemt contact op met JGZ en/of verloskundige bij een vermoeden van kindermishandeling (zie ook 4.6).
De huisarts kent en volgt de KNMG-Meldcode Kindermishandeling 2008 voor artsen.
De huisarts gebruikt een protocol om lichamelijke kindermishandeling te herkennen.
De huisarts volgt de KNOV-leidraad Genitale verminking van meisjes voor het omgaan met
meisjes die het risico lopen te worden besneden.
De huisarts continueert zoveel als mogelijk het contact met het gezin na melding van (een vermoeden van) kindermishandeling en ziet er op toe dat de eventuele dader adequate hulp krijgt
aangeboden.
De huisarts is alert op partners die mogelijk mishandeld worden door hun (ex-)partner en houdt
daarbij rekening met mogelijke negatieve consequenties voor het kind. De huisarts stelt een vermoeden van huiselijk geweld aan de orde en begeleidt de partner om deze situatie te veranderen.
Indien nodig worden de vrouw en het kind doorverwezen naar passende hulpverleners.

Aanbeveling voor de ROS’en
•

Er wordt nascholing aangeboden over specifieke vaardigheden voor de signalering en aanpak
kindermishandeling en huiselijk geweld, waarbij gebruik wordt gemaakt van de LHV-Handreiking
Signalering en aanpak kindermishandeling voor huisartsen en huisartsenposten.

Aanbeveling voor de BJZ/AMK’s
•

Een medewerker van het AMK informeert de huisarts over de uitkomst van het onderzoek naar
aanleiding van een melding. In het geval van een risicovolle situatie worden direct afspraken met
de huisarts gemaakt over het hulpverleningsproces. Hierbij wordt de (nog) bestaande vertrouwensrelatie met het gezin als uitgangspunt genomen.

4.6. Huisartsenzorg en JGZ vullen elkaar aan. De JGZ is verantwoordelijk voor de coördinatie van de
zorg die zij initieert.
De JGZ is kernpartner in de CJG. Op dit moment zijn deze in oprichting, waardoor er sprake is van een
overgangssituatie wat betreft de organisatorische inbedding van het JGZ-team. Huisartsenzorg en JGZ
vullen elkaar aan. Om die reden is het zaak dat bij de ontwikkeling van de CJG korte en directe lijnen tot
stand komen met de huisartsenzorg. Zie voor nadere toelichting 4.9.
Heldere afspraken over overleg en taakverdeling en een duidelijk coördinatiepunt tussen de huisartsenzorg en het JGZ-team zijn voorwaarden voor effectieve en efficiënte samenwerking. Deze samenwerking
is bij voorkeur wijkgericht opgezet en vergt persoonlijke betrokkenheid van elke huisarts en jeugdarts.
Succesvolle samenwerkingsprojecten op regionaal niveau waarbij jeugdartsen, huisartsen (en soms ook
jeugd-GGZ) betrokken zijn, illustreren het belang van persoonlijke bekendheid tussen zorgverleners en
structurele samenwerkings-verbanden en -afspraken. Dit komt de kwaliteit en doelmatigheid van de
(preventie) zorg ten goede.
Voor het stimuleren van de samenwerking tussen huisartsen en de JGZ-team is de LHV-Handreiking
Samenwerking huisarts-jeugdgezondheidzorg goed bruikbaar. Deze handreiking geeft informatie over
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actuele ontwikkelingen in de huisartsenzorg en jeugdgezondheidszorg en praktijkvoorbeelden van
samenwerking. Landelijke Samenwerkings Afspraken (LESA’s) zijn daarnaast ook een stimulans voor
initiatieven op lokaal niveau. Daarnaast hebben huisartsen een grote behoefte aan een sociale kaart van
het hulpaanbod.
Gegevensuitwisseling
De ontwikkeling van een gegevensset voor de onderlinge gegevensuitwisseling tussen de HIS’en van de
huisartsen en het digitale JGZ-dossier zou de samenwerking in belangrijke mate ondersteunen. Denk
hierbij aan de onderlinge informatievoorziening over vaccinaties, groeicurves en geconstateerde ontwikkelings- en opvoedingsproblemen. De betrokken beroepsgroepen maken hierover afspraken, zodat gegevensuitwisseling op regionaal niveau wordt gewaarborgd.
Direct verwijzen naar eerste- en tweedelijns zorg
In het project Rechtstreeks verwijzen van de jeugdgezondheidszorg naar de tweede lijn is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en effecten van rechtstreeks verwijzen van de jeugdarts naar eerste en tweede
lijn.42 De conclusies zijn dat rechtstreeks verwijzen haalbaar is: er werd geen grote stijging waargenomen in het aantal verwijzingen naar de tweede lijn, de tijdsinvestering door huisartsen was minder en
de terugrapportage naar de JGZ verbeterde sterk. Over het effect op de zorg voor het kind en eventuele
kostenbesparing (bijvoorbeeld de tijdsbesparing van ouders) kan echter geen uitspraak worden gedaan
omdat er geen controlegroep werd verwezen naar de huisarts en het effect van behandeling door de
huisarts zelf niet werd meegenomen in de beoordeling.
Het rechtstreeks verwijzen door de jeugdarts behoeft geen discussie wanneer het contact met de huisarts
geen diagnostische of therapeutische meerwaarde heeft. Rechtstreekse verwijzing naar de oogarts bij
visusproblemen of naar de radioloog of orthopeed bij vermoeden van congenitale heupdysplasie is aan
te bevelen indien geprotocolleerd en met goede afspraken. Wanneer er echter groeistoornissen zijn, is
de interpretatie mede afhankelijk van de medische voorgeschiedenis van het kind en diens ouders. Hier
kan de kennis/informatie van de huisarts meerwaarde hebben. Duidelijke afspraken over omgang met
rechtstreekse verwijzing, terugrapportage door de medisch specialist en informatievoorziening richting
de huisarts zorgen voor afgestemde zorg. De implementatie van rechtstreekse verwijzing door de jeugdarts op basis van de aanbevelingen en randvoorwaarden in bovengenoemd rapport kan de kwaliteit en
doelmatigheid van de zorg ten goede komen.
Pubers en adolescenten met psychosociale problemen worden veelal op scholen en door de jeugdarts
en jeugdverpleegkundige gesignaleerd en soms behandeld. Contextgegevens van de huisarts over de geschiedenis van het gezin kunnen belangrijke aanvulling betekenen voor een goede diagnose, begeleiding
en verwijzing. Ook de door de jeugdverpleegkundige verzamelde contextgegevens in het JGZ-dossier
kunnen hierbij van belang zijn.
Samenwerking met verloskundigen en JGZ in de eerste levensperiode draagt bij aan preventie van (ernstige) opvoedingsproblemen, zoals kindermishandeling in risicogezinnen. Om die reden zijn onderlinge
samenwerkingsafspraken voor afstemming en informatieuitwisseling tussen de huisarts, JGZ en verloskundige belangrijk. Voor de samenwerking tussen de huisarts en verloskundige bestaat hiervoor de LESA
Onderzoek pasgeborene.
De huisarts informeert de JGZ en de verloskundige over risicogezinnen en een vermoeden van kindermishandeling (zie ook 4.6 en 4.7).
Met het oog op effectieve en samenhangende zorg is het belangrijk dat de JGZ en de huisarts elkaar
informeren. De huisarts informeert de JGZ over geconstateerde ontwikkelings- of opvoedingsproblemen
42

Buiting AMT, Verkerk PH, Wagenaar-Fisher MM, Hirasingh RA. Verslag project rechtstreeks verwijzen van de jeugdgezondheidszorg
naar de 2e lijn. Leiden: TNO Leiden, 2006.
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en verwijzingen naar de tweede lijn. De JGZ informeert de huisarts over het zorgplan van geïnitieerde
zorg, de verantwoordelijke zorgverlener en de voortgang ervan. In dat geval kan de huisarts een ‘vinger
aan de pols’ houden en signaleren wanneer er sprake is van afnemende motivatie of van een (dreigende) vertrouwensbreuk. Met name bij ernstige gezinsproblematiek of grote gedrags- en psychologische problemen van het kind kan deze aanvullende rol van de huisarts van grote betekenis zijn. Goede
samenwerking valt of staat met goede bereikbaarheid. De huisarts en het JGZ-team zorgen een duidelijk
aanspreekpunt, onderling overleg en duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden.
Zorgcoöordinatie
De JGZ draagt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de zorg bij opvoedings- en psychosociale
problemen die is geïnitieerd door de JGZ-team.
Het is zinvol de huisarts te informeren en te overleggen over de aanpak van de zorg, zodat de inbreng van
de huisarts kan worden benut en deze in contact met het kind en de ouder(s) een ‘vinger aan de pols’ kan
houden.
Daarnaast is het wenselijk dat de huisarts is geïnformeerd over het JGZ-aanbod voor psychosociale en
opvoedingsproblemen, zodat hij hiernaar kan verwijzen.
Aanbevelingen voor de huisarts
•
•
•
•
•

De huisarts neemt, indien de zorg voor het kind daar aanleiding toe geeft (onder meer bij een
vermoeden van kindermishandeling), actief contact op met de jeugdarts.
De huisarts stelt het JGZ-team op de hoogte van bij het kind geconstateerde ontwikkelings- of
opvoedingsproblemen.
De huisarts zorgt voor adequate terugrapportage bij verwijzing door het JGZ-team.
De huisarts verwijst zo nodig bij psychosociale ontwikkelings- of opvoedingsproblemen naar het
JGZ-team op basis van goede afspraken/protocollen.
De huisarts zorgt voor goede bereikbaarheid voor het JGZ-team.

Aanbeveling voor de huisartsvoorziening
•

De huisartsenvoorziening heeft samenwerkingsafspraken met het JGZ-team over consultatie,
verwijzing, terugverwijzing en informatievoorziening. Bij verwijzing zijn er duidelijke afspraken
over de contactpersoon voor de huisarts. Bij voorkeur is dit de jeugdarts.

Aanbevelingen voor NHG en AJN
•
•

Er wordt een richtlijn ontwikkeld voor de digitale gegevensuitwisseling tussen huisartsen en het
JGZ-team.
Er worden LESA’s gemaakt voor huisartsen en jeugdartsen, onder meer over het direct verwijzen
door de jeugdarts.
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Aanbevelingen voor de JGZ
•
•
•
•
•
•
•

•

De jeugdarts verwijst kinderen met medische problemen in principe naar de huisarts.
Rechtstreekse verwijzing door het JGZ-team binnen eerste en tweede lijn vindt plaats op basis
van standaarden, protocollen en werkafspraken tussen huisartsen en jeugdartsen.
Bij rechtstreekse verwijzing door het JGZ-team naar andere hulpverleners wordt de huisarts op de
hoogte gesteld.
Alleen aandoeningen binnen de sociaal-medische competentie van het JGZ-team komen in aanmerking voor rechtstreeks verwijzen.
De huisarts wordt op de hoogte gesteld van door het JGZ-team geconstateerde ontwikkelings- of
opvoedingsproblemen en ontbrekende vaccinaties.
Het JGZ-team informeert de huisarts over het aanbod van preventieve en ondersteunende opvoedings- en opgroeiprogramma’s.
Het JGZ-team draagt de verantwoordelijkheid voor en heeft de zorgcoördinatie van de door haar
geïnitieerde zorg op het gebied van opvoedingsproblemen en psychosociale ontwikkelingsstoornissen en informeert de huisarts hierover. De huisarts heeft hierbij een aanvullende, ondersteunende rol.
Het JGZ-team zorgt voor een apart aanspreekpunt voor de coördinatie van rechtstreeks overleg
tussen de huisarts en de jeugdarts. Dat is bij voorkeur de jeugdarts.

4.7. De huisartsenvoorziening heeft samenwerkingsafspraken over consultatie, verwijzing,
terugverwijzing en verslaglegging met belangrijke partners in de jeugdketenzorg
De huisarts vervult een spilfunctie in de zorg en heeft te maken met een breed palet aan zorgverleners
die te maken hebben met kind en gezin. Met de belangrijkste partners naar wie de huisarts verwijst
bestaat gestructureerde samenwerking. Bij verwijzing zorgt de huisarts voor een goede schriftelijke overdracht met relevante context en voorgeschiedenis, probleembeschrijving en vraagstelling.
Voor de samenwerking met zorgverleners die door kind en gezin zelf zijn ingeschakeld is de huisarts
afhankelijk van de informatievoorziening door de ouder(s) en betreffende zorgverleners.
Samenwerking met verloskundigen

Huisartsen en verloskundigen zijn vaste samenwerkingspartners. De begeleiding van de
(aanstaande) ouders tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode gebeurt immers in veel gevallen door verloskundigen. De samenwerking tussen huisarts en verloskundige wordt ondersteund door
de LESA’s Miskraam, Anemie tijdens zwangerschap en kraamperiode en Onderzoek pasgeborene. De
gewenste samenwerking op het terrein van preconceptiezorg is aan de orde gekomen in 4.2. Voor het
signaleren van risicokinderen en -gezinnen en het onderzoeken van een vermoeden van kindermishandeling is het belangrijk dat huisarts, verloskundige en JGZ actief samenwerken.
Samenwerking met kinderartsen

Bij ernstige medische gezondheidsproblemen verwijst de huisarts naar de kinderarts. Door de bestaande
cultuur van digitale gegevensuitwisseling en verwijzingen naar kinderartsen in bekende ziekenhuizen
verloopt de samenwerking tussen huisartsen en kinderartsen meestal goed. In 4.2. is gewezen op het
belang dat wetenschappelijke richtlijnen voor huisartsen en kinderartsen onderling zijn afgestemd en
eenduidig zijn. Voor de kinderen met astma bestaat er een Landelijke Transmurale Afspraak (LTA). LTA’s
voor de triage op de huisartsenpost, functionele klachten en de aanpak bij een vermoeden van kindermishandeling kunnen de onderlinge samenwerking verder ondersteunen.
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Samenwerking met paramedici

De huisarts verwijst kinderen met problemen in de motorische of spraak- en taalontwikkeling naar respectievelijk de kinderfysiotherapeut en de logopedist. Kinderfysiotherapeuten zijn ook zonder verwijzing
door de huisarts toegankelijk. Gestructureerde samenwerking komt de samenhang en kwaliteit van de
zorg ten goede. Ook bij een vermoeden van kindermishandeling kan samenwerking met kinderfysiotherapeut en logopedist op zijn plaats zijn. Om die reden heeft de huisartsenvoorziening met deze paramedici samenwerkingsafspraken over consultatie, verwijzing, terugverwijzing en verslaglegging.
Samenwerking op het terrein van psychosociale en opvoedkundings problemen

Er zijn veel verschillende zorgverleners actief op het terrein van opvoedkundige zorg en psychosociale zorg. Bij ernstige psychologische, opvoedings- en gedragsproblemen verwijst de huisarts kind en
ouder(s) naar BJZ (bij ernstige problematiek waarbij opvoeding en gezin een rol spelen) en de kinderpsychiater (bij onbegrepen klachten, een vermoeden van ernstige psychiatrische problematiek of ADHD).
Aan de indicatiestelling door BJZ wordt apart aandacht besteed in de volgende paragraaf.
Voor de samenwerking met de jeugd-GGZ wordt zoveel mogelijk eenduidige terminologie overeenkomstig de DSM-IV gebruikt. De huisarts dient de DSM-IV-terminologie dus in grote lijnen te kennen.43 In
tegenstelling tot de verwijzing naar de medisch specialisten in de tweede lijn is informatievoorziening
over indicatiestelling en voortgangsrapportage door BJZ en de jeugd-GGZ nog geen routine. Dit maakt
het ook hier voor de huisarts zeer lastig om te monitoren wat er als vervolg op deze verwijzing met kind
en/of ouders gebeurt en om als gezinsarts een ondersteunende rol te vervullen in het geval daar aanleiding toe is. Afspraken over verwijzing, consultatie en voortgangsrapportage tussen de huisarts en BJZ en
jeugd-GGZ zijn onmisbaar voor kwalitatief goede zorg.
Kinderen en ouders komen ook op eigen initiatief of via tussenkomst van aan de school gerelateerde
hulpverleners terecht bij de jeugdhulpverlening (voor JGZ wordt verwezen naar 4.6). In hoeverre de
huisarts van deze zorgverlening op de hoogte is, is afhankelijk van zowel de informatievoorziening van
ouders als de betrokken zorgverleners.
De Wet op de jeugdzorg wordt aangepast met het oog op de nieuwe CJG. In deze wetswijziging komt de
verantwoordelijkheid voor de zorgcoördinatie van de vrijwillige hulp aan gezinnen aan de orde. Op basis
van afspraken moet duidelijk zijn wie of welke instelling de coördinatie van de zorg verricht. De verwachting is dat de coördinatie van deze zorg zal worden uitgevoerd door JGZ of (school)maatschappelijk
werk. Vanuit het oogpunt van gewenste samenhang en integrale zorg is het noodzakelijk dat de huisarts
bij deze afspraken wordt betrokken. Afhankelijk van de problematiek zal de huisarts in meer of mindere
mate direct bij de uitvoering van de zorg betrokken zijn en een ondersteunende rol kunnen vervullen
mits hij is geïnformeerd over het zorgplan en de voortgang ervan (zie ook 4.3). Afspraken met het Algemeen Maatschappelijk Werk zijn op zijn plaats voor korte lijnen en adequate gegevensuitwisseling tussen huisarts en de maatschappelijk werker. Op het belang hiervan is ook gewezen in het NHG-Standpunt
GGZ in de huisartsenzorg.44
Het is gewenst dat zorgverleners die kind en ouder(s) zonder verwijzing van de huisarts zorg bieden (met
toestemming van de patiënt) de huisarts hierover informeren. Denk hierbij aan (school)maatschappelijk
werk, MEE voor ondersteuning van volwassenen en kinderen met een beperking en (ortho)pedagogen.
Dit komt de integrale zorg van de huisarts en het beheer van het patiëntendossier ten goede.

43

Zie uitgangspunten NHG-Standpunt GGZ in de huisartsenzorg. Utrecht: NHG, 2008.

44

NHG-Standpunt GGZ in de huisartsenzorg. Utrecht: NHG, 2007.
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Aanbevelingen voor de huisarts
•
•

De huisarts verwijst kind en ouder(s) zo nodig naar een passende hulpverlener en verschaft deze
bijbehorende relevante patiëntgegevens.
De huisarts informeert de JGZ over de verwijzing van een kind naar de tweede lijn.

Aanbevelingen voor de huisartsenvoorziening
•

•

•
•

De huisartsenvoorziening heeft met verloskundigen samenwerkingsafspraken over miskraam,
anemie tijdens de zwangerschap- en kraamperiode, onderzoek van de pasgeborene en het preconceptieconsult.
Er bestaan samenwerkingsafspraken met kinderartsen voor de begeleiding en behandeling van
kinderen met onbegrepen lichamelijke klachten, het melden van een vermoeden van kindermishandeling en de triage op de huisartsenposten.
De huisartsenvoorziening heeft samenwerkingsafspraken met AMW en paramedici.
De huisartsenvoorziening heeft samenwerkingsafspraken over consultatie, verwijzing, terugverwijzing en terugrapportage met BJZ en jeugd-GGZ. Bij verwijzing zijn er duidelijke afspraken over
contactpersoon en overleg met de huisarts.

Aanbeveling voor NHG en NVK
•

NHG en NVK maken LTA’s voor de begeleiding en behandeling van kinderen met onbegrepen
lichamelijke klachten, het melden van een vermoeden van kindermishandeling en de triage op de
huisartsenposten.

Aanbeveling voor de rechtstreeks toegankelijke zorgverleners in de eerste lijn
•

Ouders en kind worden om toestemming gevraagd de huisarts te informeren over start en afronding van het begeleidingstraject en, indien de begeleiding daartoe aanleiding geeft, onderling
overleg met de huisarts.

4.8. De huisarts kan bij verwijzing van het kind (en de ouders) naar het BJZ rekenen op een tijdige,
adequate indicatiestelling en behandeling en een voortgangsrapportage door de behandelende
zorgverleners. Bij geïndiceerde jeugdzorg liggen de verantwoordelijkheid voor en coördinatie
van de zorg voor het kind bij het BJZ.
In dit Standpunt is de samenwerking tussen huisarts en BJZ bij geïndiceerde zorg als apart uitgangpunt
opgenomen, omdat hier problemen bestaan. De huidige wachtlijsten en het onoverzichtelijke veld van
de jeugdzorg verergeren de zorgvraag en leiden tot begeleidingsproblemen en vragen over verantwoordelijkheid voor de zorgcoördinatie.
De verantwoordelijkheid voor regie en zorgcoördinatie van de geïndiceerde zorg en een Ondertoezichtstelling (OTS) ligt bij wet bij BJZ c.q. de verantwoordelijke zorgaanbieders in de jeugdzorg.45
De huisarts als gezinsarts kan goed een ondersteunende rol spelen en een ‘vinger aan de pols’ houden.
Deze mogelijke inbreng van de huisarts wordt vanwege het ontbreken van onderlinge contacten in de
jeugdzorg te weinig benut. Hierdoor ontbreekt het aan de randvoorwaarden voor kwalitatief goede zorg.
Denk hierbij aan de zorg voor kinderen die onder toezicht van een gezinsvoogd zijn gesteld en multiproblemgezinnen.

45

MOgroep Jeugdzorg. De kerntaak van Bureau Jeugdzorg en de samenwerking met lokale partners. Utrecht: MOgroep, 2008.
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Een duidelijke invulling van de regierol en de zorgcoördinatie vraagt extra aandacht bij kinderen en
gezinnen waarmee meerdere zorgverleners aan het werk zijn. Onderlinge afspraken zijn in deze gevallen noodzakelijk. Voorkomen dient te worden dat er gelijktijdige zorgtrajecten plaatsvinden zonder
onderlinge afstemming en dat een kind van de ene naar de andere zorgverlener wordt doorverwezen.
Implementatie van de Wet op de jeugdzorg vraagt om competente zorgverleners bij BJZ, tijdige indicatiestelling en behandeling van kinderen en gezinnen en een goede voortgangsrapportage door de verantwoordelijke zorgverlener aan de huisarts. Hiervoor dienen samenwerkingsafspraken te worden gemaakt
tussen BJZ en de huisartsvoorziening. Goede zorg is bovenal gediend met korte lijnen en duidelijke
invulling van de functie van zorgcoördinatie door BJZ.
Aanbeveling voor de huisarts
•

De huisarts heeft een ondersteunende rol bij geïndiceerde zorg door BJZ. Voorwaarde is dat hij
door de verantwoordelijke zorgverleners op de hoogte wordt gehouden over het behandelplan en
de voortgang van de uitvoering ervan. (Zie bijbehorende randvoorwaarden in paragraaf 5.4).

Aanbevelingen voor de huisartsenvoorziening
•

•

De huisartsenvoorziening heeft samenwerkingsafspraken met het BJZ en zorgaanbieders in de
jeugdzorg over consultatie, verwijzing en terugverwijzing. Bij verwijzing zijn er duidelijke afspraken over de contactpersoon voor de huisarts. (Zie ook paragraaf 4.7.)
De huisartsenvoorziening heeft afspraken met BJZ ten aanzien van de privacy, het vragen van
informatie bij de huisarts en terugrapportage aan de huisarts voor die gevallen waarin ouders en
kind zelf hulp vragen bij BJZ of worden verwezen door JGZ/CJG.

Aanbevelingen voor het BJZ/zorgaanbieders in de jeugdzorg
•
•

•

BJZ zorgt voor een duidelijk en direct aanspreekpunt voor de huisarts
De zorgaanbieders in de jeugdzorg zorgen voor een duidelijk en direct aanspreekpunt voor de
huisarts. Zij zorgen voor de voortgangsrapportage na verwijzing van kind en/of ouder(s) door de
huisarts en de indicatiestelling door BJZ.
De huisarts kan vanuit zijn rol als gezinsarts een ondersteunende rol spelen door in de contacten
met de leden van het gezin te monitoren hoe het met het gezin gaat, mits er sprake is van een
goede voortgangsrapportage en een korte lijn, met afspraken over bereikbaarheid, met de
behandelaars.

4.9. Met het oog op de gewenste versterking van de samenhang en doelmatigheid van de
(preventieve) zorg voor de jeugd bestaan er op lokaal niveau samenwerkingsafspraken tussen
de huisartsvoorzieningen, CJG en BJZ.
Op allerlei fronten worden inspanningen gedaan om meer samenhang en doelmatigheid te bereiken in
de zorg voor de jeugd. CJG zijn in oprichting, de BJZ en de aanbieders van jeugdzorg zijn in beweging en
ontwikkeling. In het CJG worden alle preventieve functies op het terrein van opvoedings- en opgroeiondersteuning en de JGZ gebundeld en gecoördineerd. In paragraaf 4.7 is al gewezen op de aanpassing van
de Wet op de jeugdzorg in verband met de nieuwe CJG.
Een goed functioneren van de zorgketen voor de jeugd is gediend met een duidelijke positionering van
het CJG binnen de eerste lijn. Bij alle vernieuwingen dient voorop te staan dat de lijnen tussen de huisartsen en het CJG direct en kort zijn. Voor de huisartsen is de JGZ hierbij het meest logische aanspreekpunt (zie 4.6).
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Met het oog op een goede kwaliteit en samenhang in de zorg dient de huisartsenvoorziening op lokaal
niveau door de gemeente en JGZ (op wijkniveau) bij de opzet van het CJG te worden betrokken. Op dit
niveau kan worden beoordeeld hoe de beoogde functies van het CJG kunnen worden georganiseerd met
een goede aansluiting op de bestaande huisartsenzorg. Voorkomen dient te worden dat kinderen en ouders te maken krijgen met onnodige nieuwe loketten die processen in de zorg vertragen en bureaucratie
in de hand werken. De aanbevelingen in dit Standpunt over de samenwerking tussen huisartsen en JGZ
en BJZ in 4.6, 4.7 en 4.8 zijn hierbij behulpzaam.
Digitale gegevensuitwisseling tussen huisartsen en JGZ op basis van een richtlijn, zoals voor de gegevensuitwisseling met specialisten in de tweede lijn, is een belangrijke ondersteuning voor de versterking
van de samenwerking tussen de huisarts en jeugdarts. Hiervoor is in dit Standpunt al de aanbevelingen
gedaan dat AJN en NHG/LHV hierover afspraken maken. Voor het koppelen van het HIS aan het digitale
JGZ-dossier bestaan echter zowel juridische als inhoudelijke bezwaren.46
Het herkennen van risicofactoren voor de ontwikkeling van het kind is belangrijk. Hier kan de Verwijsindex Risicojongeren mogelijk een goede functie in vervullen. Het verdient aanbeveling de huisartsenzorg
bij de ontwikkeling en het gebruik van de Verwijsindex Risicojongeren te betrekken. Hierbij moeten de
negatieve gevolgen van het ontsluiten van privacygevoelige informatie voor de vertrouwenspositie van
de huisarts als gezinsarts niet over het hoofd worden gezien.
Aanbevelingen voor NHG en LHV
•

Op landelijk en regionaal niveau worden inspanningen gedaan om te zorgen voor korte en directe
lijnen tussen de huisartsenvoorzieningen en de CJG.

Aanbevelingen voor de gemeentelijke overheid (zie ook randvoorwaarden 5.4)
•
•
•
•
•

46

De huisartsenvoorzieningen worden door de gemeenten betrokken bij de opzet van lokale CJG.
Hierbij worden ook de mogelijkheden verkend van de integratie van JGZ met de huisartsenzorg.
Er wordt gezorgd voor overzicht van het zorgaanbod van het CJG, een direct aanspreekpunt voor
huisartsen (bij voorkeur de jeugdarts) en samenwerkingsafspraken over verwijzing en consultatie.
De huisartsenvoorzieningen worden op lokaal niveau geïnformeerd over de ontwikkelingen op
het terrein van taken en werkwijze van BJZ.
De overheid verschaft de huisartsenvoorziening en duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden van het CJG, BJZ en de relatie tussen beide organisaties.
De gemeente zorgt voor een sociale kaart.

Doppegieter RMS. Wondermiddel of wassen neus. Med Contact 2008;63(21):888-91
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5. Randvoorwaarden

Dit Standpunt Huisartsenzorg en jeugd kan niet zonder meer op alle punten worden geïmplementeerd.
Implementatie is afhankelijk van noodzakelijke randvoorwaarden. Speciale aandacht hierbij vragen
de randvoorwaarden voor de zorg voor kind en ouder(s) met ernstige psychosociale en opvoedingsproblemen.

5.1. Rechtstreekse lijnen en samenwerkingsafspraken met CJG en BJZ
Het huidige veld van de jeugdzorg met een groot aantal zorgverleners die werken zonder duidelijke
samenhang en regie is voor de huisarts onoverzichtelijk en in de praktijk dikwijls onwerkbaar om te
kunnen samenwerken.
Kwaliteit en doelmatigheid in de jeugdzorgketen zijn gediend met een goede aansluiting en samenwerking tussen huisartszorg, CJG en BJZ. De totstandkoming van korte, directe lijnen tussen deze partners
in de jeugdzorgketen is een cruciale randvoorwaarde om de zorg voor kind en ouder(s) met ernstige
psychosociale en opvoedingsproblemen te kunnen verbeteren.
Het is daarom van belang dat de huisartsenzorg op lokaal niveau betrokken is bij de opzet van de CJG,
waarbij de mogelijkheden onderzocht worden de CJG onder te brengen in bestaande eerstelijnsvoorzieningen. De jeugdarts is voor de huisarts het meest geschikte aanspreekpunt binnen het CJG.
Het verdient sterke voorkeur dat de overheid duidelijke richtlijnen geeft voor de invulling van de regierol
van de gemeente bij de totstandkoming van de CJG en aansturing van de jeugdketen, zodat er voorkomen wordt dat er per gemeente verschillen ontstaan in de opzet en werkwijze van CJG en de relatie tussen CJG, BJZ, scholen en huisartsenzorg.
Bij de verwijzing van kind en ouder(s) naar het BJZ schort het door de wachtlijsten en gebrekkige invulling van de zorgcoördinatie aan de noodzakelijke randvoorwaarde voor continuïteit en samenhang in
de geïndiceerde zorg. Hierdoor ontstaan er risico’s bij de zorg voor kind en ouder(s) met complexe en/
of ernstige zorgvragen die de competenties van de huisartsenzorg te boven gaan. Dit vraagt in de eerste
plaats een verbetering van het functioneren van de BJZ en daarnaast samenwerkingsafspraken tussen
huisartsenvoorziening en BJZ.
Randvoorwaarden
•

•
•

•
•

De huisartsenvoorzieningen worden door de gemeenten betrokken bij de opzet van lokale CJG.
Hierbij worden de mogelijkheden verkend van de integratie van de CJG in bestaande eerstelijnsvoorzieningen.
Er wordt gezorgd voor overzicht van het zorgaanbod van het CJG, een lokaal aanspreekpunt voor
huisartsen en samenwerkingsafspraken over verwijzing en consultatie.
Er bestaan korte lijnen tussen de huisartsenzorg en de BJZ. De huisarts wordt na verwijzing naar
BJZ tijdig geïnformeerd over de indicatie, de verantwoordelijke zorgverlener en de voortgang van
de uitvoering van het zorgplan.
De huisartsenvoorzieningen worden op lokaal niveau geïnformeerd over de ontwikkelingen op
het terrein van taken en werkwijze van de BJZ.
De overheid verschaft de huisartsenvoorziening duidelijkheid over de relatie tussen het CJG en de BJZ.
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5.2. Digitale gegevensuitwisseling en samenwerkingsafspraken tussen huisarts en JGZ
Huisartsenzorg en JGZ vullen elkaar voor een belangrijk deel aan (zie 4.6), maar functioneren nog als
gescheiden werelden. Om de aansluiting en samenwerking op een effectieve manier te kunnen realiseren
zijn digitale gegevensuitwisseling en samenwerkingsafspraken onmisbaar.
Randvoorwaarden
•
•

Er bestaan protocollen en samenwerkingsafspraken over digitale gegevensuitwisseling tussen
huisartsen en JGZ.
Er bestaan LESA’s voor huisartsen en JGZ voor veelvoorkomende gedeelde zorg voor kinderen en
het direct verwijzen door de jeugdarts (zowel voor medische als psychosociale problemen).

5.3. Implementatie van HIS-referentiemodel 2005 door de HIS-leveranciers
De huisarts maakt als gezinsarts bij de zorg gebruik van de medische geschiedenis, de context van kind
en gezin en de familieachtergronden. Het HIS dient de huisarts hier optimaal bij te ondersteunen. De
implementatie van de NHG-richtlijn voor het maken van HIS-software, het HIS-Referentiemodel 2005,
door de HIS-leveranciers is een belangrijke randvoorwaarde voor de huisarts om eenvoudig gebruik te
kunnen maken van de noodzakelijke functionaliteiten in het dossier van het kind en van de andere leden
van het gezin/primair relatienetwerk om te kunnen aangeven of bepaalde privacygevoelige gegevens
wel of niet toegankelijk zijn voor de andere leden van het team in de huisartsenvoorziening. Zorgvuldig
gebruik van deze functionaliteit is voor privacygevoelige biografische patiëntgegevens geboden.
Een ‘familie-informatielijst’ voor het vastleggen van voor de zorg van het kind relevante gegevens als in
de familie voorkomende erfelijke of chronische aandoeningen en belangrijke informatie over het gezin/
samenlevingsverband (echtscheiding, overlijden) in het HIS is behulpzaam om de voor de zorg relevante
contextgegevens van het kind te kunnen gebruiken.
Randvoorwaarden
•

•

De richtlijn voor het maken van HIS-software in Nederland, het HIS-Referentiemodel 2005, is
door de HIS-leveranciers geïmplementeerd, zodat de huisarts gebruik kan maken van de noodzakelijke functionaliteiten als het koppelen van de dossiers van kinderen aan de dossiers van de
andere leden van het gezin/primaire woonverband die ingeschreven staan bij dezelfde huisarts.
Er wordt in het HIS een ‘familie-informatielijst’ ontwikkeld voor het vastleggen voor de zorg van
het kind relevante, objectieve gegevens als erfelijke of chronische aandoeningen in de familie
en belangrijke objectieve informatie over het gezin/samenlevingsverband (zoals echtscheiding,
overlijden).

5.4. Voldoende capaciteit en praktijkondersteuning voor het beheer van het patiëntendossier en de
signalerende en begeleidende rol bij psychosociale en opvoedingsproblemen van kind en gezin
Het beheer van het patiëntendossier en het actief verzamelen van gegevens zijn voorwaarden voor de
huisarts om zijn rol als gezinsarts goed te kunnen vervullen. Het gaat hierbij om het houden van een
intakegesprek met nieuwe patiënten, het aanvullen van gezinsgegevens en het invoeren van door andere
zorgverleners verstrekte gegevens. Uit het oogpunt van gewenste samenhang en afstemming in de zorg
kan het noodzakelijk zijn dat de huisarts zich op de hoogte stelt van ontwikkelingen die zich voordoen
bij het kind en/of gezin bij begeleiding door andere zorgverleners. Een praktijkverpleegkundige en/of
POH-GGZ kan hierbij een ondersteunende rol vervullen. Voor huisartsenvoorzieningen die te maken
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hebben met veel multiproblemgezinnen is hier veel tijd mee gemoeid. Voldoende beschikbare capaciteit
is een onmisbare voorwaarde om de signalerende en begeleidende functie bij psychosociale problematiek van kinderen en opvoedingsproblematiek goed te kunnen vervullen.
Randvoorwaarden
•
•

•

•

De huisarts beschikt over de noodzakelijke praktijkondersteuning voor het verzamelen van gegevens in het patiëntendossier en het beheer daarvan.
Wanneer er sprake is van veel patiëntenmutaties in de huisartsenvoorziening en relatief veel ingeschrevenen met een gecompliceerde biografische en/of medische achtergrond, is het noodzakelijk dat voor de taak van gegevensbeheer en gegevensuitwisseling extra menskracht beschikbaar
is.
De huisartsenvoorziening beschikt over voldoende capaciteit en kennis om adequaat invulling te
geven aan de signalerende en begeleidende functie op het terrein van psychosociale en opvoedingsproblematiek.
De huisartsenvoorziening beschikt over praktijkverpleegkundigen of POH-GGZ die worden ingezet voor een goede afstemming en verbinding met de JGZ en de jeugdzorg.
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6. Overzicht van alle aanbevelingen

Aanbevelingen voor de huisarts
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

De huisarts heeft in het HIS de patiëntendossiers van het kind en de leden van het gezin/samenlevingsverband aan elkaar gekoppeld voor zover de leden zijn ingeschreven bij dezelfde huisarts als
het kind.
De huisarts heeft tijdens het consult systematisch aandacht voor het belang van de persoonlijke
context en omstandigheden van het kind en diens ouder(s)/verzorger(s) en maakt daarbij gebruik
van de ‘familie-informatielijst’ in het HIS.
De huisarts verzamelt tijdens de consulten relevante aanvullende biografische gegevens en legt deze
in het patiëntendossier vast. Hierbij wordt zorgvuldig omgegaan met privacy-gevoelige informatie
en de eventuele wens van de patiënt om informatie vertrouwelijk te behandelen.
Ouders/verzorgers worden aangemoedigd te helpen het patiëntendossier van henzelf en het kind
actueel te houden en veranderingen of aanvullingen te melden aan de huisarts of praktijkassistente.
Dit geldt des te meer voor gezinnen waarbij een of meer kinderen en/of ouders betrokken zijn bij
meerdere begeleidingstrajecten en voor gescheiden ouders (met kinderen) die niet bij dezelfde huisarts zijn ingeschreven.
De huisarts maakt duidelijk dat gescheiden ouders, die gezamenlijk gezag hebben over het kind,
moeten zorgen voor onderlinge afstemming van de informatievoorziening bij de behandeling van
het kind.
Bij inschrijving in de praktijk wordt bij voorkeur een intakegesprek gevoerd met de ouder(s) voor het
aanleggen van een patiëntendossier van de ouder(s) en kind(eren) en gewezen op het belang dat alle
leden bij dezelfde huisartsenvoorziening zijn ingeschreven. Hiervoor kan op grond van duidelijke
afspraken over waarborging van vertrouwelijkheid de praktijkassistente en/of praktijkverpleegkundige worden ingezet. De patiënt wordt gevraagd het medisch dossier van de vorige huisarts te laten
opsturen. In het geval de patiënt hier bezwaar tegen maakt is er reden voor de huisarts om hierover
in gesprek te gaan.
Patiënten kan worden gevraagd om de basisgegevens en het grootste deel van de biografische voorgeschiedenis via een (digitale) vragenlijst in te vullen. De praktijkassistente kan ervoor zorgen dat
gegevens in het HIS worden ingevoerd.
De huisarts zorgt, na instemming van de patiënt, voor een goede overdracht van het patiëntendossier in het geval dat de patiënt zich inschrijft bij een andere huisarts(envoorziening).
De huisarts of de praktijkverpleegkundige heeft contact met het gezin na de geboorte van een kind.
De huisarts maakt in de zorg voor kinderen zoveel als mogelijk gebruik van op kinderen toegesneden wetenschappelijke onderbouwde landelijke (multidisciplinaire) richtlijnen.
De huisarts maakt bij het voorschrijven van geneesmiddelen aan kinderen gebruik van het NHGFormularium en het Kinderformularium (www.kinderformularium.nl).
De huisarts wijst ouders op het belang van een gezonde leefstijl voor hun kind en speelt een motiverende rol bij preventieve programma’s voor kinderen en ouders.
De huisarts(envoorziening) biedt paren die een kind willen krijgen een preconceptie-consult aan of
verwijst hiervoor naar een verloskundige.
De huisarts is zich bewust van de kwetsbare positie van het kind en is alert op signalen die duiden
op psychologische en gedragsproblemen van het kind, opvoedingsproblematiek en negatieve gevolgen van (somatische of psychische) ziekte van de ouders, en maakt die bespreekbaar.
De huisarts beschikt over voldoende kennis en vaardigheden ten aanzien van de eerste diagnostiek
van kinderen met psychologische en gedragsproblemen en opvoedingsproblemen.
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•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

De huisarts biedt eerste opvang en begeleiding bij psychologische en gedragsproblemen en opvoedingsproblemen of verwijst hiervoor naar het JGZ-team.
Bij ernstige problematiek wordt verwezen naar passende zorgverleners in de eerste of tweede lijn.
De huisarts houdt een procesbewakende en ondersteunende rol, op voorwaarde dat hij door de
betrokken zorgverleners goed over het zorgplan en de voortgang wordt geïnformeerd.
De huisarts heeft aandacht voor de persoonlijke relatie met het kind en betrekt het, rekening
houdend met de mogelijkheden en ontwikkeling van het kind, direct bij de communicatie en het
(medisch) advies tijdens het consult.
De huisarts biedt kinderen de mogelijkheid aan van een E-consult.
De huisarts volgt de WGBO voor het vragen om de noodzakelijke toestemming voor de behandeling
van het kind.
De huisarts beschikt over culturele competenties en is zich bewust van het risico van over- en onderbehandeling van kinderen en ouder(s) met een allochtone achtergrond.
De huisarts signaleert risicofactoren voor kindermishandeling en stelt deze bij de ouder(s)/
verzorger(s) aan de orde. Hij investeert in de versterking van de draagkracht van de ouder(s)/
verzorger(s) door hen begeleiding en advies te geven. Hiervoor kan worden verwezen naar de JGZ.
De huisarts neemt contact op met JGZ en/of de verloskundige bij een vermoeden van kindermishandeling.
De huisarts kent en volgt de herziene KNMG-Meldcode Kindermishandeling 2008 voor artsen.
De huisarts gebruikt een protocol om lichamelijke kindermishandeling te herkennen.
De huisarts volgt de leidraad uit KNOV-Meldcode Kindermishandeling voor het omgaan met meisjes
die het risico lopen te worden besneden.
De huisarts continueert zoveel als mogelijk het contact met het gezin na melding van (een vermoeden van) kindermishandeling en ziet er op toe dat de eventuele dader adequate hulp krijgt aangeboden.
De huisarts is alert op partners die mogelijk mishandeld worden door hun (ex-)partner en houdt
daarbij rekening met mogelijke negatieve consequenties voor het kind. De huisarts stelt een vermoeden van huiselijk geweld aan de orde en begeleidt de partner om deze situatie te veranderen.
Indien nodig worden de vrouw en het kind doorverwezen naar passende hulpverleners.
De huisarts neemt, indien de zorg voor het kind daar aanleiding toe geeft (onder meer bij een vermoeden van kindermishandeling), actief contact op met de jeugdarts.
De huisarts stelt het JGZ-team op de hoogte van bij het kind geconstateerde ontwikkelings- of opvoedingsproblemen.
De huisarts zorgt voor adequate terugrapportage bij verwijzing door het JGZ-team.
De huisarts verwijst zo nodig naar het JGZ-team bij psychosociale ontwikkelings- of opvoedingsproblemen op basis van goede afspraken/protocollen.
De huisarts zorgt voor goede bereikbaarheid voor het JGZ-team.
De huisarts verwijst kind en ouder(s) zo nodig naar een passende hulpverlener en verschaft deze
bijbehorende relevante patiëntgegevens.
De huisarts informeert het JGZ-team over de verwijzing van een kind naar de tweede lijn.
De huisarts heeft een ondersteunende rol bij geïndiceerde zorg door BJZ. Voorwaarde is dat hij door
de verantwoordelijke zorgverlener op de hoogte wordt gehouden over het behandelplan en de voortgang van de uitvoering ervan.
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Aanbevelingen voor de huisartsenvoorziening
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

De huisartsenvoorziening maakt gebruik van een HIS waarin de functionaliteit van een ‘familieinformatielijst’ is opgenomen.
De huisartsenvoorziening verzamelt en beheert systematisch zowel patiënt- als contextgegevens en
door andere zorgverleners verstrekte gegevens van het kind en diens ouders of verzorgers.
De huisartsenvoorziening wijst patiënten op het belang van inschrijving van alle leden van het
gezin/samenlevingsverband bij dezelfde huisartsenvoorziening.
Door een zorgvuldig gebruik van het patiëntendossier en door goede samenwerking binnen het
team wordt gezorgd voor continuïteit van persoons- en contextgerichte zorg voor het kind en diens
ouder(s).
Er is een duidelijk (digitaal) aanspreekpunt binnen de huisartsenvoorziening voor contacten met
zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor het kind en de ouder(s).
Er is speciale patiëntenvoorlichting over gezondheid en ziekte beschikbaar voor kinderen.
De huisartsenvoorziening heeft samenwerkingsafspraken met het JGZ-team over consultatie,
verwijzing, terugverwijzing en terugrapportage. Bij verwijzing zijn er duidelijke afspraken over de
contactpersoon voor de huisarts. Bij voorkeur is dit de jeugdarts.
De huisartsenvoorziening heeft met verloskundigen samenwerkingsafspraken over miskraam,
anemie tijdens de zwangerschap- en kraamperiode, onderzoek van de pasgeborene en het preconceptieconsult.
Er bestaan samenwerkingsafspraken met kinderartsen voor de begeleiding en behandeling van
kinderen met onbegrepen klachten, het melden van een vermoeden van kindermishandeling en de
triage op de huisartsenposten.
De huisartsenvoorziening heeft samenwerkingsafspraken met AMW en paramedici.
De huisartsenvoorziening heeft samenwerkingsafspraken over consultatie, verwijzing, terugverwijzing en terugrapportage met BJZ en jeugd-GGZ. Bij verwijzing zijn er duidelijke afspraken over
contactpersoon en overleg met de huisarts.
De huisartsenvoorziening heeft afspraken met BJZ ten aanzien van de privacy, het vragen van informatie bij de huisarts en terugrapportage aan de huisarts voor die gevallen waarin ouders en kind zelf
hulp vragen bij BJZ of worden verwezen door JGZ/CJG.

Aanbevelingen voor het NHG
•

•
•
•
•
•
•
•

Er wordt, rekening houdend met de juridische mogelijkheden, een ‘familie-informatielijst’ voor het
HIS ontwikkeld om voor de zorg van het kind relevante, objectieve gegevens vast te leggen, zoals
voorkomen van erfelijke en chronische aandoeningen in de familie en belangrijke informatie over
het gezin/samenlevingsverband.
Er wordt patiëntenvoorlichting gemaakt over het belang van een gezonde leefstijl voor kinderen.
Er wordt een richtlijn gemaakt voor preconceptiezorg.
Het NHG maakt implementatiemateriaal voor de richtlijn voor preconceptiezorg.
Er worden richtlijnen ontwikkeld voor spoedeisende zorg voor kinderen, zo nodig in overleg met de
tweede lijn.
Er wordt nascholing ontwikkeld op het terrein van culturele competenties.
Er wordt passende patiëntenvoorlichting gemaakt voor kinderen en ouders.
Er wordt een richtlijn ontwikkeld voor de digitale gegevensuitwisseling tussen huisartsen en het
JGZ-team.
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Aanbevelingen voor NHG en LHV
•

Op landelijk en lokaal niveau worden inspanningen gedaan om te zorgen voor korte en directe lijnen
tussen de huisartsenvoorzieningen en de CJG.

Aanbeveling voor de ROS’en
•
•
•

Er wordt nascholing aangeboden over preconceptiezorg.
Er wordt nascholing aangeboden over herkennen en omgaan met opvoedings- en psychosociale
problemen.
Er wordt nascholing aangeboden over specifieke vaardigheden voor de signalering en aanpak bij een
vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld, waarbij gebruik wordt gemaakt de LHVHandreiking Signalering en aanpak kindermishandeling voor huisartsen en huisartsenposten.

Aanbevelingen voor de JGZ
•
•
•
•
•
•
•

•

De jeugdarts verwijst kinderen met medische problemen in principe naar de huisarts.
Rechtstreekse verwijzing binnen eerste en tweede lijn vindt plaats op basis van standaarden, protocollen en werkafspraken tussen huisartsen en jeugdartsen.
Bij rechtstreekse verwijzing door het JGZ-team naar andere hulpverleners wordt de huisarts op de
hoogte gesteld.
Alleen aandoeningen binnen de sociaal-medische competentie van het JGZ-team komen in aanmerking voor rechtstreeks verwijzen naar de tweede lijn.
De huisarts wordt op de hoogte gesteld van door het JGZ-team geconstateerde ontwikkelings- of
opvoedingsproblemen en ontbrekende vaccinaties.
Het JGZ-team informeert de huisarts over het aanbod van preventieve en ondersteunende opvoedings- en opgroeiprogramma’s.
Het JGZ-team draagt de verantwoordelijkheid voor en heeft de zorgcoördinatie van de door haar geïnitieerde zorg op het gebied van opvoedingsproblemen en psychosociale ontwikkelingsstoornissen
en informeert de huisarts hierover. De huisarts heeft hierbij een aanvullende, ondersteunende rol.
Het JGZ-team zorgt voor een apart aanspreekpunt voor de coördinatie van rechtstreeks overleg tussen de huisarts en de jeugdarts. Dat is bij voorkeur de jeugdarts.

Aanbeveling voor NHG, KNOV, AJN en NVK
•
•
•
•
•

De wetenschappelijke richtlijnen voor huisartsen, verloskundigen, JGZ en specialisten in de tweede
lijn zijn, waar sprake is van overlap, onderling afgestemd en eenduidig.
NHG en KNOV maken een LESA over preconceptiezorg.
NHG en AJN maken LESA’s onder meer over het direct verwijzen door de jeugdarts.
NHG en AJN ontwikkelen een digitale gegevensset voor de gegevensuitwisseling tussen huisartsen
en het JGZ-team.
NHG en NVK maken LTA’s voor de begeleiding en behandeling van kinderen met onbegrepen
lichamelijke klachten, het melden van een vermoeden van kindermishandeling en de triage op de
huisartsenposten.
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Aanbevelingen voor de BJZ/AMK’s/ zorgaanbieders in de jeugdzorg
•

•
•

•

Een medewerker van het AMK informeert de huisarts over de uitkomst van het onderzoek naar
aanleiding van een melding. In het geval van een risicovolle situatie worden direct afspraken met de
huisarts gemaakt over het hulpverleningsproces. Hierbij wordt de (nog) bestaande vertrouwensrelatie met het gezin als uitgangspunt genomen.
BJZ zorgt voor een duidelijk en direct aanspreekpunt voor de huisarts.
De zorgaanbieders in de jeugdzorg zorgen voor een duidelijk en direct aanspreekpunt voor de huisarts. Zij zorgen voor de voortgangsrapportage na verwijzing van kind en/of ouder(s) door de huisarts
en de indicatiestelling door BJZ.
De huisarts kan vanuit zijn rol als gezinsarts een ondersteunende rol spelen door in de contacten
met de leden van het gezin te monitoren hoe het met het gezin gaat, mits er sprake is van een goede
voortgangsrapportage en een korte lijn, met afspraken over bereikbaarheid, met de behandelaars.

Aanbeveling voor de rechtstreeks toegankelijke zorgverleners in de eerste lijn
•

Ouders en kind worden om toestemming gevraagd de huisarts te informeren over start en afronding
van het begeleidingstraject en, indien de begeleiding daartoe aanleiding geeft, onderling overleg met
de huisarts.

Aanbevelingen voor de gemeentelijke overheid
•
•
•
•
•

De huisartsenvoorzieningen worden door de gemeenten betrokken bij de inrichting van lokale CJG.
Hierbij worden ook de mogelijkheden verkend van de integratie van de JGZ met huisartsenzorg.
Er wordt gezorgd voor overzicht van het zorgaanbod van het CJG, een lokaal aanspreekpunt voor
huisartsen (bij voorkeur de jeugdarts) en samenwerkingsafspraken over verwijzing en consultatie.
De huisartsenvoorzieningen worden op lokaal niveau geïnformeerd over de ontwikkelingen op het
terrein van taken en werkwijze van BJZ.
De overheid verschaft de huisartsenvoorziening duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden van het CJG, BJZ en de relatie tussen beide organisaties.
De gemeente zorgt voor een sociale kaart.
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Bijlage 1

Lijst van afkortingen
ADHD		
AJN				
AMK		
AMW		
BJZ				
CJG				
DSM-IV		
EKD			
GGD		
GGZ			
HIS				
IGZ				
JGZ				
KNMG		
LHV			
LUMC		
LESA		
LINH		
NIGZ 		
NIVEL		
NKFK		
NVK			
NVOG		
KNOV		
POH		
TNS/NIPO
UvA				
SMW		
VGV			
WGBO 		
ZN				

Attention deficit hyperactivity disorder
Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
Algemeen Maatschappelijk Werk
Bureau Jeugdzorg
Centrum voor Jeugd en Gezin
Diagnostic and statistical manual of mental disorders
Elektronisch kinddossier
Gemeentelijke gezondheidsdienst
Geestelijke gezondheidszorg
Huisartsinformatiesysteem
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
Landelijke Huisartsen Vereniging
Leids Universitair Medisch Centrum
Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak
Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg
Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie
Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
Praktijkondersteuning huisartsenzorg
Marktonderzoek, marketing informatie en business insights
Universiteit van Amsterdam
School Maatschappelijk Werk
Vrouwelijke genitale verminking
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
Zorgverzekeraars Nederland
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Bijlage 2

Samenstelling NHG-werkgroep en totstandkoming van het Standpunt
In het najaar van 2007 is een werkgroep van start gegaan met de ontwikkeling van dit Standpunt Huisartsenzorg en jeugd. Deze werkgroep bestond uit:
Mw. dr. M.Y. Berger, huisarts, voorzitter
A.J. Gercama, huisarts
M. van Halteren, huisarts en lid van de NHG-Verenigingsraad
Mw. drs. J. Hogendorp, beleidsmedewerker LHV
Mw. dr. A.W. Kramer, huisarts
Mw. dr. C.M. Lobo, huisarts
R.G. Somford, huisarts
Mw. drs. A. ter Brugge, senior-beleidsmedewerker NHG, secretaris

Totstandkoming
De NHG-Vereningsraad heeft op 26 juni commentaar gegeven op een concept-versie van het Standpunt.
In augustus 2008 is het concept-Standpunt Huisartsenzorg en jeugd voor commentaar geplaatst op de
NHG-website en gestuurd naar de achterban en externe referenten.
Er zijn in de externe commentaarronde 49 reacties ontvangen van onder meer huisartsen en de volgende
organisaties:
ActiZ, organisatie voor zorgondernemers
Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)
Generation next, platform voor jonge huisartsen
GGD-Nederland
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, afdeling Curatieve zorg
MOgroep, branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en jeugdgezondheidszorg (NVFK)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
RIVM, Centrum Jeugdgezondheidszorg
Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN)
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Vermelding als referent betekent niet dat de referent het NHG-Standpunt op elk detail onderschrijft.
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Bijlage 3

Welke informatie mogen (gescheiden) ouders over hun kind(eren) ontvangen?
Tot kinderen de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, treden ouders op als wettelijk vertegenwoordigers in
beslissingen over hun medische behandeling. Ouders hebben dan ook als wettelijk vertegenwoordiger
recht op de medische informatie over hun kinderen die nodig is om dergelijke beslissingen te kunnen
nemen.
Informatieverstrekking aan de ouders of aan een van hen kan door de arts worden geweigerd als:
•
die informatieverstrekking kennelijk strijdig is met de belangen van het kind;
•
het kind nadrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen informatieverstrekking aan beide of een ouder.
Na echtscheiding behouden beide ouders gelijke bevoegdheden over hun kinderen, tenzij de rechter het
gezag slechts aan een van de ouders heeft toegewezen. De niet met het gezag belaste ouder heeft dan een
recht op informatie over de kinderen met een beperktere strekking en omvang. Maatgevend is dan dat
die ouder zich op grond van die informatie een algemeen beeld moet kunnen vormen over de staat van
opvoeding en gezondheid van de kinderen.
Toelichting
Recht op informatie
Ouders hebben in beginsel recht op informatie over de gezondheidstoestand en de behandeling van hun
minderjarige kind. Dit hangt vooral samen met het feit dat zij toestemming moeten geven voor de behandeling van dat kind. Hiervoor is nu eenmaal relevante informatie nodig. De Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO) onderscheidt echter een aantal situaties waarin voor de behandeling van een minderjarig kind géén toestemming van ouders is vereist. Het betreft de volgende situaties.
a. spoedgevallen;
b. als het kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en wilsbekwaam wordt geacht;
c. als het kind tussen de12 en 16 jaar is en niet-behandelen kennelijk ernstig nadeel voor het kind
zou opleveren en/of het kind de behandeling, ondanks de weigering van de ouders, weloverwogen
wenst.
In een spoedgeval worden ouders achteraf geïnformeerd. In de andere twee gevallen valt de basis onder
het recht op informatie van de ouders weg en hoeven de ouders dus niet te worden geïnformeerd.
Daarnaast kan de hulpverlener in uitzonderingsgevallen afzien van informatieverstrekking aan ouders
op grond van ‘goed hulpverlenerschap’, bijvoorbeeld als het kind daar uitdrukkelijk om vraagt of als het
informeren van de ouders duidelijk in strijd is met het belang van het kind. Gedacht kan ook worden aan
de situatie dat de behandeling van het kind verband houdt met de problematische relatie met de ouders
(bijvoorbeeld in geval van een psychiatrische behandeling) en informatieverstrekking aan de ouders een
goede behandelrelatie in de weg zou staan.
Echtscheiding: gezamenlijk gezag als hoofdregel
Na echtscheiding behouden als hoofdregel beide ouders het ouderlijk gezag (co-ouderschap). Beiden
blijven dan de rol van wettelijk vertegenwoordiger vervullen en beiden beslissen dus ook over de behandeling van het kind. In zo’n geval hebben dus ook beide ouders evenveel recht op informatie over de
behandeling en de gezondheidstoestand van het kind.
Alléén wanneer na echtscheiding het gezag aan één ouder is toegewezen, waartoe de rechter op verzoek
van een van beide ouders kan besluiten, heeft dit consequenties voor de rechten en bevoegdheden van
de andere, niet-gezagdragende, ouder ten opzichte van de arts.
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Allereerst is natuurlijk de vraag of een arts in geval van een echtscheiding gehouden is na te gaan of een
ouder gezagdragend is of niet en zo ja, hoe dan. Als daartoe geen aanleiding bestaat, behoeft de arts dat
niet te doen. Gezamenlijk gezag is immers na echtscheiding de hoofdregel. Bij gerede twijfel is het echter
raadzaam wél na te gaan wie het gezag heeft/hebben over een minderjarig kind. Dit kan bij het gezagsregister worden nagegaan. Dit register bevindt zich bij de griffie van de rechtbank die het dichtst is gelegen
bij de plaats van geboorte van het kind. Voorts verdient aanbeveling in het dossier van het kind aantekening te maken van de gezagsverhoudingen.
Blijkt dat slechts een van beide ouders gezagdragend is, dan treedt de andere ouder niet meer op als wettelijk vertegenwoordiger. Deze ouder beslist dientengevolge niet meer mee over de behandeling en heeft
ook niet meer de aan dat beslissingsrecht gekoppelde rechten en bevoegdheden.
Het recht op informatie van de niet-gezagdragende ouder
Wel is in het Burgerlijk Wetboek voorzien in een recht voor de niet-gezagdragende ouder om op verzoek
belangrijke informatie aangaande de verzorging en opvoeding van het kind te kunnen verkrijgen. Dit
recht geldt ten opzichte van derden die beroepsmatig over die informatie beschikken, zoals leerkrachten,
maatschappelijk werkers en artsen. Op die manier moet de niet-gezagdragende ouder zich, onafhankelijk van de gezagdragende ouder, een beeld kunnen vormen van de verzorging en opvoeding van het
kind. Krijgt een arts dus een verzoek om informatie van een niet-gezagdragende ouder, dan hoeft hij
voor het verstrekken daarvan geen toestemming te vragen aan de gezagdragende ouder. Het recht op
informatie van de niet-gezagdragende ouder omvat geen inzagerecht. Ook kan de arts zich beperken
tot globale, feitelijke en belangrijke informatie (doelgericht). Een vraag als: “Vindt u het ook niet toevallig dat mijn kind, sinds ze minder contact met mij heeft, veel vaker in bed plast?” hoeft derhalve niet te
worden beantwoord. Ook de vraag: “Is mijn kind gisteren op het spreekuur geweest en wanneer komt het
weer?” hoeft niet te worden beantwoord. De arts is geen intermediair tussen ex-echtelieden in geval van
conflicten over de naleving van een omgangsregeling.
Maar vragen als: “Heeft mijn kind de afgelopen tijd gezondheidsproblemen gehad en zo ja welke?” dienen wel degelijk te worden beantwoord. Dit soort informatie kan een niet-gezagdragende ouder alleen
worden geweigerd als
a. het informatie betreft die ook niet aan de gezagdragende ouder zou worden gegeven en/of
b. het belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet.
Een en ander betekent dat het recht op informatie van de niet-gezagdragende ouder weliswaar een
andere omvang en grondslag heeft dan het recht op informatie van een gezagdragende ouder, maar dat
op dit recht in wezen dezelfde uitzonderingen kunnen worden gemaakt als op het recht op informatie
van de wel-gezagdragende ouder. Dus: of een ouder nu gezagdragend is of niet, het privacy- en/of het
gezondheidsbelang van het kind kan met zich meebrengen dat de arts een ouder informatie weigert.
Informatie aan ouders/procespartijen
Het komt regelmatig voor dat ouders de arts om informatie over hun kind vragen met het directe oogmerk deze te gebruiken in een juridische procedure over (een wijziging in) de gezags- en/of omgangsregeling met het kind. Dit enkele feit betekent nog niet dat de arts informatie moet/mag weigeren. Het is
de taak van de kinderrechter en niet van de arts, om te bepalen welke omgangs- en/of gezagsregeling in
het belang van het kind is. Wel kunnen andere, bijkomende omstandigheden maken dat informatieverstrekking in het belang van het kind in deze situatie achterwege moet blijven.
Tenslotte kan ook in dit verband niet vaak genoeg worden benadrukt dat een behandelend arts geen
waardeoordeel moet geven over de vraag wie van beide ouders bijvoorbeeld het best in staat is de verzorging van het kind op zich te nemen. Een behandelend arts dient zich te allen tijde te beperken tot het
verstrekken van feitelijke informatie.
Voor meer informatie over beleid, loopbaan, medisch-ethische en juridische zaken kunt u telefonisch
contact opnemen met de Artseninfolijn via (030) 28 23 322
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