
Snel passende hulp bij jeugd-GGZ en opvoeden

Nieuwe aanpak in Overbetuwe: meer 
mogelijk en minder ingewikkeld

De verwijzing van een kind of jongere naar jeugd-GGZ 
ging voorheen alleen op basis van (een vermoeden 
van) een DSM stoornis. Nu kunt u eerder en breder 
verwijzen naar vergoede zorg, zoals bij:
• gedragsproblemen
• school gerelateerde problemen
• ontwikkelingsproblemen
• opvoedingsproblemen
• gezinsproblemen
• (vermoeden van) een stoornis

U kunt vanaf 1 januari 2016 in gemeente Overbetuwe 
verwijzen naar de deelnemers van onze ‘poule A’. Ook 
als u nog niet precies weet waar het kind of gezin het 
best geholpen kan worden.

Naar wie verwijs ik?
U verwijst naar één van de deelnemers uit ‘Poule A’. Deze is samengesteld uit WO- afge-
vaardigde ambassadeurs die, naast de professionaliteit die u gewend bent, (GZ-) psycho-
logie, (ortho)pedagogiek) systeemgericht werken. Het gaat om vrijgevestigde praktijken en 
instellingen. De deelnemers staan verderop in deze folder.

Hoe verwijs ik?
U verwijst zoals u gewend bent, alleen geeft u daarbij aan dat het om code ‘A0100’ gaat. 
Dan weten de hulpverlener en de gemeente dat u gebruik wilt maken van de diensten van 
de zorgverlener op basis van diens aansluiting bij ‘Poule A’. 
Op uw verwijzing schrijft u waar hulp voor nodig is en/of vraagt u om screening of onder-
zoek. U vermeldt hierbij dus niet meer BGGZ of SGGZ en geen vermoeden meer van een 
stoornis. Tenzij u wil dat de aandacht zich juist direct op DSM gericht onderzoek richt en 
niet zozeer op handelingsgerichte diagnostiek en hulp. 

Contra-indicaties
Als deze problematiek speelt in een gezin kunt u naar een jeugd- en/of opvoedinstelling 
verwijzen:

• bedreigingen rondom veiligheid in het systeem en/of het kind zelf
• geweld
• verslaving
• te ver gevorderde eetproblematiek
• psychoses
• andere (acute) crisissituaties

Werkwijze ‘Poule A’
De hulpverlener plant (in principe) binnen 
twee weken een eerste gesprek in of verwijst 
naar een praktijk die sneller ruimte heeft. 
De cliënt/het gezin kiest of hij/zij liever even 
wacht of graag door wil naar een andere 
praktijk. De hulpverlener kijkt naar het ver-
andervermogen in de directe omgeving van 
het kind, geeft waar mogelijk al enkele tips 
en brengt binnen 1-5 consulten advies uit. De 
hulpverlener houdt de verwijzer op de hoogte 
van de in te zetten hulp en het resultaat bij 
beëindiging. De hulpverleners in ‘Poule A’ 
hebben een psychologische en/of pedagogi-
sche achtergrond. Ook beschikken ze over 
de expertise voor een gedegen inschatting 
en diverse vormen van begeleiding/behan-

delingen die aansluitend ingezet kunnen wor-
den. Een eventuele DSM diagnose is ook snel 
en vaak binnen dezelfde praktijk mogelijk. De 
cliënt wordt gezien als onderdeel van zijn sys-
teem en de hulpverlening richt zich op veran-
dermogelijkheden en onderlinge samenwerking 
in het systeem. Zo komen we tot de gewenste 
situatie.

Voordelen van deze aanpak
Voordelen van deze aanpak:
• snel advies en hulp
• geen onder- of overdiagnosticeren
• laagdrempelig
• korte lijnen
• brede blik

Coördinatie & meting

De kwaliteit van de hulpverlening binnen ‘Poule A’ 
wordt gemonitord, evenals de kwaliteit van de sa-
menwerking van de hulpverleners met verwijzers. 
Uw bevindingen worden standaard gecontroleerd. 
Ook tussendoor is uw feedback of vraag welkom 
bij coördinator mevrouw Rinske Evers, e-mail 
r.evers@spectrumelan.nl, telefoon 
06 264 287 52.

overbetuwe.nl/verbindt
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