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Schutte - van der Schans, Ina

Van: Griffier

Onderwerp:  berichtgeving in AD over huisartsen en jeugd GGZ

 

 

Van: Willem Koch <wkoch@heelkom.nl>  

Verzonden: maandag 17 juni 2019 18:14 

Aan: Griffier <Griffier@leusden.nl>; Bestuurssecretariaat <Bestuurssecretariaat@leusden.nl> 

Onderwerp: berichtgeving in AD over huisartsen en jeugd GGZ 

 

Geacht college, beste wethouders, 

  

Als huisartsen van Leusden en Achterveld zijn we zeer ontstemd dat wij op deze negatieve wijze in het 

nieuws komen. Naar ons idee doen wij uitermate veel om samen met de gemeente de kosten in de 

jeugdzorg terug te dringen, onder andere blijkend uit het feit dat wij een praktijkondersteuner GGZ jeugd 

hebben aangenomen en aan diverse denksessies van de gemeente en Lariks hebben deelgenomen. Wij 

kunnen ons dan ook niet voorstellen dat de woorden in bijgaand artikel in het AD (zie 

https://www.ad.nl/amersfoort/leusden-kort-op-de-zorg~a87b0a81/) daadwerkelijk uit de mond van een 

van de wethouders is gekomen. 

  

We zouden het zeer op prijs stellen als het college deze misser publiekelijk zal rectificeren. Daarbij zien we 

dan de volgende zaken graag extra onder de aandacht gebracht. 

  

1- De kosten voortvloeiende uit de verwijzingen door huisartsen naar de jeugd GGZ betreffen slechts een 

klein deel van het totaal budget binnen de gemeente. Het grootste deel van de overschrijdingen van het 

budget heeft dus een andere oorzaak. 

2- De huisartsen zetten zich reeds sinds het begin van de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente met 

grote inspanning in om in samenwerking met de gemeente tot goede en doelmatige zorg voor de jeugd te 

komen. 

3- Eerdere uitlatingen in de krant omtrent het onterecht doorverwijzen door huisartsen naar dure zorg 

worden teruggenomen. 

  

Om u inhoudelijk te laten informeren over de stand van zaken met betrekking tot de samenwerking tussen 

de huisartsen en de gemeente op het gebied van jeugdzorg adviseren we contact op te nemen met Els 

Mölder en Gerke Visser. Zij kunnen u van de correcte informatie voorzien. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Willem Koch 

namens de huisartsen van Leusden en Achterveld. 


