Huisartsen Consultatie Jeugdhulp (HaCJe)

Rijnmond

Doelgroep
Jeugdigen tot 18 jaar en hun gezin:
• Die bij de huisarts komen vanwege zorgen/problemen betreffende gedrag
of functioneren van jeugdige.
• Bij wie er sprake is van psychische klachten en/of een beperking en/of
opvoedproblematiek.
• Waarbij triagering dan wel behandeladvies nodig is; de hulpvraag is niet duidelijk of het
is niet duidelijk waar het kind/jongere/gezin nu het beste terecht kan met de hulpvraag.
• Waarbij advies/aanpassing van medicatie nodig is en de jeugdige na
consultatie door verpleegkundig specialist of een kinder- en jeugdpsychiater
bij de huisarts kan blijven.

• Juiste zorg op de juiste plaats en op het juiste moment.
• Laagdrempelige zorg aan kind en jeugdige dichtbij huis.
• Versterken van de samenwerking tussen de huisarts, jeugdhulpaanbieders en
het (in)formele netwerk.

Contra-indicatie
• Jeugdige geeft geen toestemming voor consultatie door expertiseteam.
• De jeugdige is al in zorg (tenzij de hulpverlening lijkt te stagneren).

Aanbod

Sprake van crisis?

• Collegiaal advies, laagdrempelig overleg met het expertiseteam waarin
verschillende jeugdhulpverleningsorganisaties betrokken zijn: anoniem sparren.
- U kunt uw vraag stellen via VIPLive of e-mailadres:
		 huisartsenproject@youz.nl of bellen naar telefoonnummer 06 57 17 57 18.
• Consult: Niet anoniem (= met patiëntgegevens), hiervoor is het aanleveren van
een aanmeldformulier en toestemmingsformulier nodig.
Deze zijn via bovenstaande contactgegevens bij ons op te vragen.
- Kortdurende (mede)behandeling (max. 5 gesprekken).
- Informatie-uitwisseling via VIPLive of beveiligd mailen.
- Schriftelijke terugkoppeling via VIPLive of beveiligd mailen en zo nodig telefonisch.

• Wanneer beoordeling binnen 24 uur nodig is op psychisch vlak kunt u bellen met:
Crisisdienst GGZ, 088 358 15 00.
• Wanneer beoordeling binnen 24 uur nodig is op pedagogisch vlak kunt u bellen met:
Crisisinterventieteam van de Jeugdbescherming (CIT), 010 233 00 00.
• Wanneer beoordeling binnen 5 werkdagen nodig is, kan de jeugdige worden aangemeld
bij één van de spoedpoli’s:
- Yulius: 06 28 13 64 04
- Youz: 06 27 03 40 60
- GGZ Delfland: 010 246 38 35
- Mentaal Beter: 088 033 06 00

