
Zorg voor jong en oud

Gaat het goed met de jeugdzorg? Gemeenten hebben de verantwoordelijk-

heid (en het budget) gekregen en geven daar in de praktijk vaak verschillend 

uitvoering aan. Het is belangrijk daarbij goed te luisteren naar signalen van de 

praktijkvloer.  

 

Huisartsen worden al een tijd ondersteund door één of meerdere  POH-GGZ. Deze 

mensen zijn goed opgeleid en bezitten een schat aan talenten om veel psychosociale 

problematiek aan te pakken en samen met patiënten op te lossen. In een aantal ge-

vallen wordt gewerkt met een POH-GGZ Jeugd. De "nanciering daarvan kan echter 

een probleem zijn. Wie betaalt; de zorgverzekeraar, de gemeente of allebei? In Spij-

kenisse, gemeente Nissewaard is de handschoen opgepakt door de gemeente samen 

met de huisartsen, waarbij de regiefunctie bij de huisarts blijft. Gewaagd? Lees het 

artikel hierover in dit magazine.

Aan de andere kant hebben we in de regio te maken met een veel grotere verou-

deringsgolf dan bijvoorbeeld in de grote steden. Casemanagers dementie worden 

ingezet om de mantelzorg en eerstelijnszorg te ontlasten. In de keten vormen zij een 

belangrijke schakel, hoewel niet altijd helder is op welk moment hun inzet nodig is. 

En de toename aan complexe probleemgevallen maakt hun werk er niet gemakkelij-

ker op. Wachtlijsten, gebrek aan crisisbedden, overbelaste mantelzorgers en wijk-

verpleegkundigen zijn de eerste symptomen van een haperende keten. Dat vraagt 

ook een inzet van gemeenten (WMO) en van de samenleving zelf, zoals nu bijv. al in 

ontwikkeling is op Goeree-Over#akkee.

We kunnen trots zijn op het ontstaan van netwerken in de eerste lijn. Hadden we al 

een oncologienetwerk in onze regio, in Dordrecht is een logopedie-netwerk opge-

richt. Daardoor kent men elkaar beter, weet wie gespecialiseerd is in bepaalde klach-

ten en is de logopedist beter herkenbaar voor verwijzers en patiënten. Samenwerken 

loont! Uiteindelijk leidt het tot betere zorg en daarmee is ook met dit initiatief weer 

winst geboekt voor de patiënt. 

Adrie Evertse 

Directeur Steunpunt KOEL

woord 

vooraf

Adrie Evertse

NR.

oktober 2018

Colofon

Dit magazine is een uitgave van  

Steunpunt KOEL, Regionale 

ondersteuningsstructuur (ROS).

Verschijnt 2x per jaar

Oplage 2.000 exemplaren

Opmaak en druk:

Drukkerij Van den Berg, Zwijndrecht

2 | koel 06


