Raadsmemo
Datum:

16 september 2014

Aan:

Gemeenteraad van Hof van Twente

Kopie aan:
Van:

P. van Zwanenburg

Voor informatie:

René de Groot, Team Sociaal Domein, afdeling Ontwikkeling

Onderwerp:

Pilot met huisartsen en de praktijken voor Basis psychologie Infano
Diepenheim en Pedagogisch perspectief (Goor). Rol huisartsen bij
transities.

1. Aanleiding
In de commissie Algemeen van 9 september 2014 is onder meer de pilot met huisartsen en
praktijken voor basis psychologie aan de orde geweest. Ik heb u toegezegd hier informatie
over te verstrekken. Daarvoor is deze memo bedoeld. Verder maak ik van de gelegenheid
gebruik u aanvullend informatie te verstrekken over de rol van huisartsen bij de transities.
2. Inhoudelijke mededeling
De pilot Basis Ggz als basis
De pilot is bedoeld om ervaring op te doen met het vaker en langer behandelen van kinderen
in de basis GGZ. Deze basis GGZ wordt verzorgd door genoemde praktijken in Hof van
Twente. Deze zijn laagdrempeliger, dichter bij huis en goedkoper dan specialistische GGZ
instellingen. Onder meer als gevolg van de huidige financieringssystematiek en onbekendheid
met de basis GGZ verwijzen huisartsen relatief veel naar specialistische GGZ instellingen. Dit
is in het kader van de transformatie ongewenst. Voor meer informatie verwijs ik u naar
bijgevoegd projectplan.
Begin oktober vindt een eerste tussenevaluatie plaats met de genoemde praktijken. Eveneens
is voor oktober of november een 2e gesprek met de huisartsen voorzien. Begin 2015 wordt het
project geëvalueerd. Ik informeer u over de resultaten daarvan.
Aanvullende opmerking met betrekking tot de samenwerking met huisartsen
Ik realiseer mij dat de huisartsen een cruciale rol vervullen in de toegang tot het sociaal
domein. Nog los van de bevoegdheid (op grond van de Jeugdwet) tot rechtstreekse verwijzing
naar zorgaanbieders hebben zij zicht op veel inwoners van onze gemeente met hulpvragen.
“RAADSMEMO” is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname.
“RAADSINFORMATIE” is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de
commissie Algemeen of Fysiek.

-2De gedachte dat veel inwoners met een hulpvraag zich melden bij de huisarts wordt bevestigd
door de uitkomsten van de peiling het hofpanel over de transities. Via een aparte memo wordt
u over de resultaten van de peiling geïnformeerd.
De pilot zoals hierboven benoemd, is mede bedoeld als vliegwiel om het gesprek met de
huisartsen te voeren. Tijdens de bijeenkomst in april waren de huisartsen positief over het feit
dat men ( voor de eerste keer en nagenoeg volledig ) als groep huisartsen bij elkaar was. De
voor het najaar te organiseren bijeenkomst wordt gebruikt voor de volgende zaken:
1. Het bespreken van de tussenevaluatie van de pilot;
2. Het verder informeren van de huisartsen over de stand van zaken van de transities.
3. Het in gesprek gaan met de huisartsen over de vraag op welke manier zij op een
goede manier kunnen worden aangesloten op de toegang.
Met betrekking tot punt 3 is de idee ontwikkeld om regisseurs als contactpersoon voor
huisartsen in te zetten. Hierbij wordt een huisarts aan een vaste regisseur gekoppeld. Hierdoor
heeft de huisarts een vaste en herkenbare ingang voor alle vragen die hij of zij heeft (korte
lijnen). Dit kan verder uitgebreid worden door regisseurs met een bepaalde frequentie bij
huisartsen in de praktijk gesprekken te laten voeren met inwoners die met een hulpvraag bij
de huisarts komen. Vanzelfsprekend staan wij open voor andere suggesties van de huisartsen
indien en voor zover deze binnen onze budgettaire kaders te realiseren zijn.
Tot slot wil ik opmerken dat het verder vormgeven van de rol van huisartsen in de toegang
meer hoort bij de transformatie dan bij de transitie. Het gesprek met de huisartsen is daarom
niet voor 1 januari 2015 afgerond en dit hoeft ook niet.
3. Voortgang
Na evaluatie van de pilot informeer ik u over de resultaten.

