
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 20 december 2018 

 

 

Onderwerp : Indicatiestelling verwijzing jeugdzorg door huisartsen 

 

 

Geacht college, 

 

Ook in onze gemeente verwijzen huisartsen kinderen door naar jeugdzorg. In een aantal gemeenten is 
een onderzoek gedaan naar hoe die (door)verwijzing tot stand komt. Twee dingen vielen daarbij op: 

1. Huisartsen verwijzen kinderen door op basis van een aanvraag/rapportage, zonder het kind zelf 
te hebben gezien. 

2. De aanvraag/rapportage op basis waarvan wordt doorverwezen, blijkt van scholen te komen en 
is in een aantal gevallen opgesteld door dezelfde aanbieder van (jeugd)zorg als waar naar wordt 
doorverwezen.  

 

Aanbieders bieden soms scholen een gratis consult aan. Op basis van dit consult wordt een rapport 
opgesteld, waarbij het advies wordt gegeven om het betreffende kind door te verwijzen naar de 
aanbieder die het consult heeft gedaan. Ouders wordt gevraagd om een handtekening te halen bij de 
huisarts. De huisarts constateert dat het rapport is opgesteld door een instelling voor (jeugd)zorg en 
heeft geen reden om te twijfelen. Door de hoge werkdruk wordt het kind dan (soms) zonder het kind zelf 
te beoordelen of second opinion doorverwezen. De controlefunctie verdwijnt dan dus. Dit roept bij ons 
de volgende vragen op: 

 

1) Is het het college bekend of er in onze gemeente ook (gratis) consulten aan scholen worden 
aangeboden door aanbieders van (jeugd)zorg en of die consulten dan leiden tot doorverwijzing naar de 
eigen organisatie? 

2) Heeft het college er zicht op of het in onze gemeente ook gebeurd dat huisartsen kinderen 
“ongezien” doorverwijzen naar jeugdzorg? 

3) Is college bereid een (follow the money-)onderzoek te doen naar de manier waarop 
verwijzingen naar de jeugdzorg tot stand komen? 

 

In afwachting van uw reactie, 

 

 

Jan Westerdiep 

PvdA Midden-Groningen 

………….…                  
 

 
 



 
 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-
raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/ 

 

 

https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/
https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/


Raadsbrief

Datum: 11 januari 2019 Verzenddatum: 22 januari 2019

Behandeld door:

Zaak:

Herman Kamminga

2018-038243

Mailadres:

Portefeuillehouder:

herman.kamminga@midden-groningen.nl

Peter Verschuren

Onderwerp: Indicatiestelling verwijzing jeugdzorg door huisartsen

Geachte leden van de raad,

De fractie van de PvdA heeft ons naar aanleiding van een onderzoek in een aantal gemeenten 3

vragen voorgelegd naar aanleiding van de volgende kwestie: Huisartsen hebben de formele

bevoegdheid om kinderen door te verwijzen naar de jeugdhulp. Uit dat onderzoek zou blijken dat

deze verwijzing in de betreffende gemeenten soms plaats vindt zonder dat de arts het kind ook

lijfelijk ziet. De verwijzing vindt dan plaats op basis van een rapportage van een school en of

zorgaanbieder waarbij de laatste via deze weg met bijvoorbeeld gratis consulten naar zichzelf

verwijst.

Het onderzoek roept de volgende vragen op:

1) Is het het college bekend of er in onze gemeente ook (gratis) consulten aan scholen worden

aangeboden door aanbieders van (jeugd)zorg en of die consulten dan leiden tot doorverwijzing naar

de eigen organisatie?

Antwoord: Wij hebben geen signalen ontvangen dat dit zich in onze gemeente ook voordoet.

2) Heeft het college er zicht op of het in onze gemeente ook gebeurt dat huisartsen kinderen

“ongezien” doorverwijzen naar jeugdzorg?

Antwoord: We hebben goede samenwerkingsafspraken over de werkwijze van verwijzingen met

zowel huisartsen als zorgaanbieders. Door de inzet van de Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) kan

vanuit de huisartsenpraktijk lichte opvoed ondersteuning worden geboden of een heldere diagnose

worden gesteld. Dat stelt de huisarts in staat om zonder grote inspanning verantwoord door te

verwijzen naar de juiste jeugdhulp of andere ondersteuning zoals vanuit de sociale teams. De

meeste huisartsen hebben nu de beschikking over een OJG-er of krijgen dit binnenkort.

3) Is het college bereid een (follow the money-)onderzoek te doen naar de manier waarop

verwijzingen naar de jeugdzorg tot stand komen?
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Antwoord: Dit onderwerp is een van de thema’s van het project Implementatieplan sturing uitgaven

jeugdhulp. Het plan voorziet in maatregelen die er voor moeten zorgen dat de verwijzing

zorgvuldig en rechtmatig tot stand komt. Het onderwerp is daarmee al een onderdeel van onze

monitoring, onderzoek en aanpak. Op dit moment zien wij geen aanleiding om aanvullend

onderzoek te doen. Wij denken dat een dergelijk onderzoek te weinig extra’s oplevert in relatie tot

de vraagstukken die wij nu aanpakken. We vertrouwen er ook op dat de huidige samenwerking met

de huisartsen en de inzet van OJG’s de genoemde praktijk zich in Midden-Groningen niet of

nauwelijks voordoet. Het inzetten van OJG’s is onlangs geëvalueerd. Wij gaan u met een raadsbrief

op de hoogste stellen van de uitkomsten van de evaluatie.

Wij hopen dat de vragen hiermee voldoende zijn beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder

Burgemeester Gemeentesecretaris


