
Belang

Samenwerking huisarts - jeugdarts
• Huisarts en jeugdarts bieden allebei, aanvullend aan elkaar, zorg aan kinderen. 
• Goede samenwerking draagt bij aan de integrale, goed afgestemde zorg voor 
 kinderen. 
• Door samen gezinnen goed in beeld te hebben, zal de zorg aan kind, ouder, gezin 
 verbeteren.
• Denk aan afstemming als er contact is met jeugd GGZ of jeugdzorg, bij een 
 vermoeden van kindermishandeling, bij directe verwijzing door jeugdarts, of inzet  
 hulpverlening door huisarts.

In uw praktijk

Zorg dat u elkaar goed weet te vinden
• Sociale kaart: zorg voor namen/ telefoonnummers/emailadressen van de
 jeugdartsen/huisartsen in het dorp/de wijk waar u werkt.
• Waar is de jeugdarts te vinden? 
 Zij werken op het consultatiebureau, school, Centrum Jeugd en Gezin, soms in een  
 wijkteam. 
 Ze werken meestal vanuit een JGZ-organisatie, vaak vallend onder de GGD of een  
 thuiszorgorganisatie.
• Contactpersonen: denk ook aan de aanvullende informatie die de jeugdverpleeg -
 kundige heeft. 
• Het helpt als u elkaar kent, zoek contact en maak een afspraak voor kennismaking. 
 Voor de huisarts is het handig als de jeugdartsen in het dorp of de wijk zich 
 bekend maken en aangeven wie waarvoor wanneer bereikbaar is.  
• De huisarts heeft vaak een overleglijn voor intercollegiaal overleg. Denk in het kader
 van goede bereikbaarheid ook aan de mogelijkheden van bijvoorbeeld zorgmail.
• In de handreiking Samenwerking huisarts en jeugdgezondheidszorg vindt u de 
	 werkwijze	bij	verwijzen,	specifiek	ook	de	werkwijze	bij	rechtstreeks	verwijzen	door	
 de jeugdarts. 
• Wilt u meer weten over elkaars richtlijnen:
 - NHG-Standaarden (www.nhg.org/nhg-standaarden)
 - JGZ richtlijnen (www.ncj.nl)
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https://www.lhv.nl/service/handreiking-samenwerking-huisarts-en-jeugdgezondheidszorg
http://www.nhg.org/nhg-standaarden
https://www.ncj.nl/programmalijn-kennis/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite


Tijdens het spreekuur

Wanneer contact met of verwijzen naar de jeugdarts?
• Overleg over laagdrempelige begeleiding van een kind met psychosociale, 
 ontwikkelings-, of (op)voedingsproblemen. 
• Begeleiding jongere bij schoolverzuim. 
• Overleg over (vermoeden van) kindermishandeling, denk aan de mogelijke 
 rolverdeling, bijvoorbeeld voor contact met Veilig Thuis (voorheen Advies- en 
 Meldpunt Kindermishandeling) - volg de KNMG meldcode.
• Indien samenwerking met voorschoolse voorzieningen en school gewenst is.

Wat kan de jeugdarts doen? 
• De jeugdarts is de specialist van de gezonde jeugd, en combineert medische 
 kennis met een brede blik op de publieke gezondheid.
• De jeugdarts biedt het Basispakket JGZ: 
 - alle kinderen 0 -18 jaar in beeld
 - vaccineren (RVP)
 - versterken eigen kracht en normaliseren 
 - vroegopsporing en toeleiden naar zorg 
 - samenwerken ketenpartners en leveren beleidsinformatie voor het geven van 
  adviezen aan bijvoorbeeld de gemeenten.
• Zij hebben een nauwe relatie met (voor)scholen en kunnen een rol hebben bij 
 schoolverzuim en aanpak kindermishandeling. 
• Er zijn verschillende specialisaties jeugdartsen werkzaam (jeugdarts, jeugdarts 
 KNMG en Arts M&G).

Randvoorwaarden

Waarop moet u letten?
• Hanteer bij overleg en gegevensuitwisseling de richtlijnen van de KNMG. 
 Zie ook de LHV Praktijkkaart Privacy en de Wegwijzer beroepsgeheim in 
 samenwerkingsverbanden (KNMG). 
• Maak duidelijke afspraken over elkaar informeren en op de hoogte houden 
 van verwijzingen.
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https://www.lhv.nl/service/praktijkkaart-privacy
http://knmg.artsennet.nl/Publicaties/KNMGpublicatie/147783/Wegwijzer-beroepsgeheim-in-samenwerkingsverbanden-2014.htm
http://knmg.artsennet.nl/Publicaties/KNMGpublicatie/147783/Wegwijzer-beroepsgeheim-in-samenwerkingsverbanden-2014.htm

