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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over: 
Structurele inzet van de praktijkondersteuner jeugd Tubbergen. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten: 
1. De praktijkondersteuner jeugd geestelijke gezondheidszorg (hierna: POH Jeugd) structureel in te 

zetten bij alle huisartsenpraktijken in Tubbergen voor kinderen, jeugdigen van 0 tot 23 jaar en ouders . 

2. De POH Jeugd fysiek te positioneren in de huisartsenpraktijken in Tubbergen. 

3. De POH Jeugd onder te brengen bij Stichting POH GGZ Twente, onderdeel van Mediant Geestelijke 

Gezondheidszorg, als werkgever.  

 
Toelichting 
 
POH Jeugd 
De POH Jeugd biedt een kortdurende interventie bestaande uit ongeveer 5 gesprekken bij problemen op het 
gebied van opvoeden, opgroeien en ontwikkelen. Als de POH Jeugd inschat dat er onderzoek (diagnostiek) 
of een langdurige behandeltraject nodig is, verwijst hij of zij door naar de Jeugd-GGZ of het voorliggend veld. 
Maatschappelijk werk, diëtiste en fysiotherapie zijn voorbeelden van voorliggende voorzieningen. Hierin 
wordt nauw samengewerkt met Schakel. 
In de factsheet (zie bijlage) kunt u hier meer over lezen. 
 
De POH Jeugd wordt structureel ingezet bij alle huisartsenpraktijken in Tubbergen voor kinderen, 
jeugdigen van 0 tot 23 jaar en ouders. 
De huisarts ziet de POH Jeugd als een aanvulling van de kennis en expertise op het gebied van jeugdigen. 
Daarnaast heeft de POH Jeugd specifieke kennis over de sociale kaart en kan gerichter adviseren bij een 
eventuele doorverwijzing. Kinderen, jongeren en ouders kunnen snel terecht bij de POH Jeugd voor 
ondersteuning. Er zijn geen wachtlijsten. Het tevredenheidsonderzoek onder de patiënten die zijn gezien 
door de POH Jeugd laat zien dat zij deze hulp zeer goed waarderen met een gemiddelde cijfer van 7.7. 
 
De gemeente heeft inzicht in en grip op de verwijsstroom van patiënten die gezien worden door de POH 
Jeugd. Er is een verschuiving van maatwerkvoorzieningen (met indicatie) naar algemene voorzieningen 
(zonder indicatie) teweeg gebracht. Dit leidt voor de gemeente tot een afname van kosten. Er is een afname 
in verwijzingen naar geïndiceerde GGZ trajecten zichtbaar, dan wel een afname in zwaarte van de zorg. Dit 

 



werkt de-stigmatiserend voor kinderen, jongeren en ouders. 
 
De gemeente heeft tekorten op jeugdzorg. Met de inzet van de POH Jeugd proberen we te voorkomen dat 
deze tekorten verder oplopen. Het financiële effect dat de POH Jeugd teweegbrengt is naar schatting 
€170.000. Dit bedrag zou de gemeente dus mogelijk minder aan jeugdzorgkosten hebben door de inzet van 
de POH Jeugd. Uit evaluaties met de huisartsen en GGD Twente blijkt dat er draagvlak bestaat voor 
structurele inzet van de POH Jeugd. 
 
De POH Jeugd is fysiek gepositioneerd in alle huisartsenpraktijken in Tubbergen. 
De POH Jeugd werkt vanuit de huisartsenpraktijk onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Een bewuste 
keuze. De huisarts is voor ouders en jeugdigen de logisch en vertrouwde route naar de Jeugd-GGZ. Dit is 
zeer laagdrempelig. Daarnaast is de POH Jeugd zeer benaderbaar voor rechtstreekse afstemming en 
overleg met de huisarts in de eigen praktijk. Deze korte lijnen komt de samenwerking tussen de huisartsen, 
Team Ondersteuning en Zorg en ketenpartners zoals het onderwijs en de GGD is door de POH Jeugd ten 
goede. Per 1 maart zal dit uitgebreid worden met Schakel. Op deze manier krijgen alle jeugdigen en ouders 
in Tubbergen dezelfde hulp aangeboden. Er bestaan geen verschillen tussen de huisartsenpraktijken. 
 
De POH Jeugd komt in dienst bij Mediant, Stichting POH GGZ Twente. 
De GGD Twente (waar de POH Jeugd onder was gebracht tijdens de pilot) stopt in de regio Twente met de 
POH Jeugd. Reden hiervoor is dat de POH Jeugd toch te ver van het oorspronkelijke takenpakket en 
medische werkzaamheden van de GGD afligt. Na de aflopende pilots zou de GGD Twente en 
bedrijfstechnisch risico lopen door de POH Jeugd in vaste dienst te moeten nemen. 
Verschillende werkgevers zijn hierna onderzocht en getoetst. Hieruit is naar voren gekomen dat Stichting 
POH GGZ Twente, onderdeel van Mediant, de aangewezen partner is om zorg te dragen voor de 
onafhankelijke positie en voorwaardenscheppend om de POH Jeugd goed in Tubbergen weg te zetten. 
 
Mediant heeft voor andere Twentse gemeenten ook de POH Jeugd in dienst en werkzaam voor de stichting. 
Intervisie, vervangbaarheid en deskundigheidsbevordering is daarmee goed geborgd. Er ligt veel expertise 
op het gebied van POH Jeugd en specialistische GGZ problematiek. Daarnaast willen zij een rol spelen in de 
integrale ketenaanpak en kunnen zorgdragen voor onafhankelijkheid. Dit is bij de beweging van maatwerk 
naar algemene voorzieningen belangrijk. Mediant heeft Tubbergen niet als werkgebied, maar staan hiervoor 
open. 
 
Andere gemeenten, waaronder Twenterand en Oldenzaal hebben positieve ervaringen opgedaan met 
Mediant, Stichting POH GGZ Twente. Ook kennen sommige huisartsen de Stichting POH GGZ Twente al 
doordat zij op deze wijze de POH GGZ voor volwassenen inzetten. Tot slot geven zowel de huisartsen 
Tubbergen als de POH Jeugd de voorkeur aan Mediant, Stichting POH GGZ Twente als werkgever. 
 
Het deelnemen aan de verdeeltafel door de POH Jeugd binnen Schakel geeft geen belemmeringen rondom 
informatiedeling. De POH Jeugd had verder al een belangrijke positie in de samenwerking met het 
voorliggende veld. Dit zal verstevigd worden in samenwerking met Schakel per 1 maart a.s. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 

 
 
 
 
 
  

de burgemeester 

 
 
 
 
 
 
 

de secretaris 
 

 
 
 
 
 
 



RESULTATEN PILOT 
PRAKTIJKONDERSTEUNER JEUGD 

HUISARTSEN (POH JEUGD)

FACTSHEET



KORT SAMENGEVAT

Onze doelstellingen:

• Laagdrempeliger en toegankelijkere ondersteuning. 
• Jeugdigen en ouders zijn sneller op de juiste plek voor ondersteuning (integraler, effectiever 

en eenvoudiger). 
• Meer inzicht in én grip op verwijsstromen. 
• Terugdringen van de geïndiceerde zorg.
• Versterking van de ketensamenwerking tussen gemeente, huisartsen en GGD. 

Kinderen, jongeren en ouders krijgen dankzij de POH Jeugd snel, makkelijk en dichtbij de 
hulp die zij nodig hebben bij psychische problemen. We onderzoeken of de POH Jeugd tot 
versterking van de GGZ-kennis in het voorliggend veld en verbetering van de samenwerking 
tussen onze ketenpartners heeft geleid. Aan de pilot doen alle huisartsenpraktijken uit de 
gemeente Tubbergen mee: 
• Huisartsenpraktijk Vermoolen, Hofhuis en Dorsman
• Huisartsenpraktijk De Mosbeek  
• Huisartsenpraktijk Geesteren  
• Huisartsenpraktijk Douwes-Dekker en Feith
• Huisartsenpraktijk Doornweerd  
• Huisartsenpraktijk Tichelaar

Conclusie

De pilot is succesvol gebleken, daarom willen we de inzet van de POH Jeugd structureel 
maken. 

In mei 2019 zijn we begonnen met de pilot ‘praktijkondersteuner GGZ Jeugd’, 
afgekort: de POH Jeugd. De POH Jeugd werkt vanuit de huisartsenpraktijk onder 
verantwoordelijkheid van de huisarts. Een bewuste keuze. De huisarts is voor ouders 
en jeugdigen de logisch en vertrouwde route naar de Jeugd-GGZ. Wat heeft de pilot 
opgeleverd? En welke aanbevelingen nemen we mee naar de toekomst? In deze 
factsheet zetten we de resultaten op een rij. 



Hoe verloopt de verwijzing naar de POH 
Jeugd? 

In principe verwijst de huisarts naar de POH 
Jeugd. Hij of zij is ook eindverantwoordelijk. 
Jeugdartsen, Wmo consulenten en 
jeugdconsulenten kunnen ook verwijzen 
naar de POH, maar de huisarts moet altijd 
geïnformeerd zijn. 

Om welke problematiek gaat het?

De POH Jeugd is gericht op kortdurende 
begeleiding en behandeling van kinderen 
en jongeren. De problemen waar zij mee 
kampen kunnen verschillen, maar de meest 
voorkomende problemen zijn:
• Buitengewoon druk of onrustig gedrag;
• Irritaties of boze gevoelens;
• Angstige, nerveuze of sombere gevoelens;
• Dwanghandelingen of dwanggedachten;
• Vermoedens van psychiatrische problemen;
• Problemen bij moeilijke situaties, zoals een 

scheiding;
• Problemen in het gezin of op school;
• Overlijden van een dierbare, pesten of 

spijbelen;
• Problemen door alcohol, drugs of gamen;
• Hoofdpijn, buikpijn en/of moeheid;
• Slaapproblemen;
• Bedplassen.

Een kortdurende interventie bestaande uit ongeveer 5 
gesprekken. Als de POH Jeugd inschat dat onderzoek 
(diagnostiek) of een langdurige behandeltraject nodig is, 
verwijst hij of zij door naar de Jeugd-GGZ of het voorliggend 
veld. Maatschappelijk werk, diëtiste en fysiotherapie zijn 
voorbeelden van voorliggende voorzieningen. 

WAT DOET EEN POH JEUGD?

DE PRAKTIJK



Wat doet de POH Jeugd?

De POH gaat in gesprek met de jeugdige en/of ouders over de klachten die zij ervaren en de vragen 
die er zijn. Misschien speelt de situatie al langer of zijn er al manieren gezocht om het op te lossen, maar 
is dit niet gelukt. Als jeugdigen ouder zijn dan 16 jaar, mogen zij zelf besluiten of ouders geïnformeerd 
worden. Een eerste gesprek (intakegesprek) staat vooral in het teken van probleemverheldering en 
opbouwen van vertrouwen. 

Na het intakegesprek adviseert de POH Jeugd de jeugdige, ouders en huisarts  over de manier om de 
klachten aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld een aantal vervolggesprekken bij de praktijkondersteuner 
of huisarts zijn. Sommige jeugdigen en ouders zijn geholpen met ongeveer 5 consulten met de POH 
Jeugd. Andere jeugdigen hebben meer of intensievere hulp nodig. 

De POH Jeugd kan verwijzen naar het voorliggende veld, hierbij valt te denken aan: maatschappelijk 
werk, diëtiste, fysiotherapie of welzijnswerk. Of verwijzen naar een zwaardere vorm van basis- of 
specialistische jeugdzorg, hierbij valt te denken aan: diagnostiek (onderzoek), gedragstraining of 
behandeling. 

Overleg met de huisarts

De POH Jeugd en de huisarts hebben verschillende mogelijkheden voor afstemming. De POH Jeugd 
werkt zelfstandig, maar stemt altijd af met de huisarts. 

Samenwerking en verwijzing

De POH Jeugd kent de sociale kaart met zorgaanbieders, onderwijs, welzijnswerk en andere partners 
goed. In Twente werken we maar liefst met 225 zorgaanbieders op het gebied van ondersteuning 
bieden aan jeugdigen en ouders. Als na het traject met de POH Jeugd blijkt dat er een verwijzing 
nodig is, zorgt de POH Jeugd hier, in overleg met de huisarts, voor. En als er twijfels zijn over de meest 
passende vorm van zorg, kan er overleg gezocht worden met de jeugd- of Wmoconsulent van de 
gemeente. 





Aan het begin van de pilot zijn er in samenwerking met de huisartsen en GGD afspraken gemaakt ter 
evaluatie van de plannen. Ook is een monitor ontwikkeld om kwaliteit zo veel mogelijk inzichtelijk en 
meetbaar te maken. Deze monitor bestaat uit twee delen: 
• Tevredenheidsonderzoek jeugdigen en ouders.
• Monitoringlijsten met o.a. hoeveelheid patiënten, aard van de problemen en aantal consulten. 

In een jaar tijd zijn er in Tubbergen ongeveer 94 patiënten gezien. Hiervan is 65% niet verwezen naar 
specialistische GGZ hulp.  De inzet van de POH Jeugd leidt dus tot een vermindering van zwaardere 
zorg. 

Er is een piek in ondersteuningsvraag te zien in de groep 15, 16 en 17-jarigen. Mogelijk is dit te verklaren 
door de complexe ontwikkelingsfase van de puberteit en adolescentie met vele veranderingen en 
onzekerheden. 

RESULTAAT



Naast het cijfermatige deel van de pilot, is er 
ook aandacht voor tevredenheidsonderzoek. 
De eerste resultaten van het onderzoek laten 
zien dat er overwegend veel waardering 
is voor de inzet van de POH Jeugd. Enkele 
citaten:

‘Praten met de praktijkondersteuner over mijn 
situatie vond ik erg prettig en heeft mij heel erg 
geholpen.’ 

‘Alles liep perfect, ook de communicatie’ 

‘Ik werd op een fijne manier geholpen’ 

‘Ik voel me beter en kom meer voor mezelf op!’ 

‘De praktijkondersteuner is erg aardig.’

Tijdens de start van de pilot is er veel aandacht 
geweest voor kennismaking. Zo heeft de POH 
Jeugd een rondje langs de velden gemaakt en 
genetwerkt met voorliggende voorzieningen 
en scholen. 



“Wij zijn enorm tevreden en gelukkig met de pilot Praktijkondersteuner jeugd”, vertelt huisarts Meta 
Feith. “Annet Stroot is een echte aanwinst voor onze patiënten. Zij helpt de kinderen en de ouders met 
hun problemen en weet zo nodig ook de goede vervolgstappen. Het samenwerken is prettig en we 
kunnen de kinderen op heel korte termijn hulp bieden. Ook hebben we als dat nodig is makkelijk contact 
met gemeente.” 

Annet Stroot vertelt: “Ouders hebben vaak vragen over opvoeding. Dat kan over van alles gaan. Over 
gedragsproblemen bij hun kinderen bijvoorbeeld, of over somberheid. Lastige zaken waar ze samen 
thuis niet uitkomen. Ik breng de problemen samen met hen goed in kaart en ga op zoek naar de 
kern van het probleem. Vervolgens wordt gewerkt aan verbetering. Dat kan via een doorverwijzing 
naar bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg, maar Praktijkondersteuner Jeugd is zo’n specialistische 
functie dat doorverwijzing niet altijd nodig is.” 

“Ik ben blij dat ik al zoveel jeugd heb kunnen bijstaan,” aldus Annet Stroot. “Sommigen vinden het 
moeilijk dat alles is veranderd sinds corona. Ook worden ze nu meer geconfronteerd met zichzelf. Er 
komen problemen naar de oppervlakte doordat er minder afleiding is, minder sociaal leven. Sluimerende 
piekergedachten bijvoorbeeld, of somberheid. Als Praktijkondersteuner ben ik er altijd voor ze.” Het 
videoconsult zou wat Annet Stroot betreft onderdeel kunnen worden van haar werk in de toekomst. “Zo 
wordt onze zorg nóg laagdrempeliger.”

HET RESULTAATHUISARTSEN

HET RESULTAATPOH JEUGD



Het beoogd effect van de pilot is het realiseren van efficiënte, goede en laagdrempelige hulp binnen 
de huisartsenpraktijk aan jeugdigen (0-23 jaar) en hun directe omgeving. Hierbij is het verwachte en 
gewenste effect dat doorverwijzing naar specialistische GGZ is afgenomen. De resultaten van de pilot 
laten zien dat het beoogd effect is behaald. 

Waarde van een POH Jeugd voor de jeugdige 

De inzet van een POH Jeugd geeft invulling aan de ambitie ‘zorg nabij’: de inzet van een POH Jeugd 
zorgt ervoor dat kinderen dichterbij en laagdrempeliger geholpen kunnen worden. Er is ook sprake 
van minder stigmatisering of een ‘stempel’ krijgen, doordat de inzet van zwaardere en specialistische 
zorg wordt voorkomen. 

Waarde van een POH Jeugd voor de huisarts

Inzet van de POH Jeugd leidt tot verbreding van de expertise van de huisartsenpraktijk. De inzet leidt 
tot een verbeterde verbinding met de gemeente; er is een snelle en korte lijn tussen de POH Jeugd 
en jeugdconsulent. Door ruimere kennis van de sociale kaart, is er meer passende doorverwijzing. 
Doordat de POH Jeugd in de praktijk werkt, is er makkelijk en snel overleg, men is bekend met elkaars 
mogelijkheden. 

Verbeterde samenwerking 

De inzet van een POH Jeugd leidt tot een verbetering van de verbinding tussen de gemeente en de 
huisarts. Met de resultaten van de pilot heeft de gemeente eerder en beter zicht op de verwachte 
kosten. Het levert ook een financieel effect op. De POH Jeugd gaat per 1 januari 2021 nauw samenwerken 
met Schakel, de plek waar inwoners terecht kunnen met al hun hulpvragen. 

Samenvattend: 

• Laagdrempelige hulp, snel en dichtbij aan jeugdigen en ouders in de gemeente Tubbergen. 
• De POH Jeugd kan ongeveer 65% van de jeugdigen helpen zonder doorverwijzing. Ook draagt 

de POH Jeugd bij aan een goede afweging van de hulpvraag van de jeugdige. 
• De inzet van de POH Jeugd komt ten goede aan de samenwerking tussen het voorliggende veld, 

de huisartsenpraktijken, GGD en gemeente. 
• De inzet van de POH Jeugd leidt tot een vermindering van het aantal verwijzingen naar Jeugd 

GGZ. 

De 20 maanden durende pilot is succesvol gebleken en er wordt dan ook geadviseerd om 
de POH Jeugd structureel te maken in de gemeente Tubbergen. Structurele inzet geeft 
continuïteit en duidelijkheid. 

De GGD Twente (waar de POH Jeugd onder was gebracht) stopt in de regio Twente na de 
pilots POH. Daarom gaan we nu de samenwerking uitbreiden met een nieuwe werkgever. 

HET RESULTAATCONCLUSIES EN ADVIES

ADVIES



 

 

PERSBERICHT 
Tubbergen, 25 januari 2021 
 

      
 

Praktijkondersteuner is er voor de jeugd, juist in coronatijd 
 
Jeugd die worstelt met problemen als angst, boze gevoelens, piekeren, somberheid en 
situaties waar ze moeilijk mee kunnen omgaan, kan sinds vorig jaar bij de Praktijkondersteuner 
Jeugd van de huisartsen terecht. In Tubbergen is dat Annet Stroot. Het betreft een pilot 
waarvan nu de resultaten zichtbaar worden. “De resultaten zijn goed; ik ben heel blij dat ik al 
zoveel kinderen en jongeren heb kunnen bijstaan.” 
 
Praktijkondersteuner Jeugd is een specialisme waarin jeugd tot en met 23 jaar geholpen kan worden, 
deskundig en laagdrempelig. “Door de inzet van de Praktijkondersteuner verwachten we kinderen en 
jongeren nog eerder te kunnen helpen. En voorkomen dat iemand van het kastje naar de muur wordt 
gestuurd. Voordat problemen onnodig groot worden”, licht wethouder Hilde Berning toe. De 
praktijkondersteuner is een relatief nieuwe functie met goede resultaten. “Er is onderzoek gedaan en 
daaruit bleek dat de Praktijkondersteuner Jeugd een toevoeging is én meer inzicht en grip geeft op de 
kosten voor jeugdzorg,” vertelt Annet Stroot. “Een toevoeging als het gaat om specialistische 
deskundigheid bij de huisartsen en een besparing dankzij de beter passende hulp.” 
 
De kinderen en jongeren komen op verschillende manieren bij Stroot terecht. Via de huisarts, waar in 
de praktijk normaal ook de gesprekken plaatsvinden. Maar ook via interne begeleiders en leerkrachten 
op basisscholen, en via schoolmaatschappelijke werkers en leerlingbegeleiders op middelbare 
scholen. Ouders en jongeren kunnen ook zelf contact opnemen met Stroot. Vanwege de 
coronamaatregelen vonden de gesprekken een tijdje via videobellen plaats, maar inmiddels ontvangt 
Stroot de meesten weer in de praktijk. “Ouders hebben vaak vragen over opvoeding. Dat kan over van 
alles gaan. Over gedragsproblemen bij hun kinderen bijvoorbeeld, of over somberheid. Lastige zaken 
waar ze samen thuis niet uitkomen. Ik breng de problemen samen met hen goed in kaart en ga op 
zoek naar de kern van het probleem. Vervolgens wordt gewerkt aan verbetering. Dat kan via een 
doorverwijzing naar bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg, maar Praktijkondersteuner Jeugd is 
zo’n specialistische functie dat doorverwijzing niet altijd nodig is.” De Praktijkondersteuner is in 
Tubbergen vrij toegankelijk en kosteloos.  
 
Problemen door Corona 
Zo’n honderd kinderen en jongeren tussen de 0 en 23 jaar heeft Stroot het afgelopen jaar geholpen in 
de gemeente Tubbergen. “Ik ben blij dat ik al zoveel jeugd heb kunnen bijstaan,” aldus Stroot die nu 
de uitwerking van de coronamaatregelen begint te zien bij de Tubbergse jeugd. “Sommigen vinden het 
moeilijk dat alles is veranderd sinds corona. Ook worden ze nu meer geconfronteerd met zichzelf. Er 
komen problemen naar de oppervlakte doordat er minder afleiding is, minder sociaal leven. 
Sluimerende piekergedachten bijvoorbeeld, of somberheid. Als Praktijkondersteuner ben ik er ook in 
coronatijd voor ze.” Inmiddels lijkt de situatie voor jongeren weer wat te ontspannen. “Ik hoor van hen 
dat ze de versoepeling van de maatregelen als prettig ervaren.” Het videoconsult zou wat Stroot 
betreft onderdeel kunnen worden van haar werk in de toekomst. “Zo wordt onze zorg nóg 
laagdrempeliger.” 
 
Vervolg lijkt logisch 
Wethouder Hilde Berning is erg tevreden over de resultaten van de Praktijkondersteuner. “Toen in 
2015 de verantwoordelijkheid over de jeugdzorg bij de gemeenten werd neergelegd, veranderde de 
hele structuur van de jeugdzorg. We hebben er hard aan gewerkt om gemeente, huisartsen en 
jeugdzorg bij elkaar te brengen en ze goed te laten samenwerken. Een belangrijk onderdeel is de 
praktijkondersteuner jeugd van de huisartsen die sinds mei 2019 actief is. Ik ben trots dat we in 
Tubbergen zulke mooie resultaten kunnen laten zien. Hopelijk kunnen we in de toekomst meer van 
zulke resultaten realiseren.”  
 
Daar sluiten de huisartsen zich bij aan: “Wij zijn enorm tevreden en gelukkig met de pilot 
Praktijkondersteuner jeugd”, vertelt huisarts Meta Feith. “Annet Stroot is een echte aanwinst voor onze 
patiënten. Zij helpt de kinderen en de ouders met hun problemen en weet zo nodig ook de goede 



 

 

vervolgstappen. Het samenwerken is prettig en we kunnen de kinderen op heel korte termijn hulp 
bieden. Ook hebben we als dat nodig is makkelijk contact met gemeente.” Of de pilot een vervolg 
krijgt, wordt binnenkort beslist. De resultaten zijn echter zo verheugend dat een vervolg in de vorm van 
een structurele aanpak, logisch lijkt. 

 
Einde persbericht 
 
 
Tubbergen,  
Taakveld Communicatie 
E-mail: communicatie@noaberkracht.nl 
Telefoon: (0546) 62 80 00 
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