
 

 
 
 
 
 

 
 
MEMO          Bijlage 2 
          

Aan:   Fysieke Adviestafel 

Van: Freerk Zandberg & Maarten van Aalst 

Datum: 3 juni 2019 

Betreft: Medische verwijsroute 

Gevraagd:   
Het bestuurlijk overleg van de Jeugdhulpregio FoodValley te adviseren ten 
aanzien van het protocol ‘Toegang tot jeugdhulp via de huisarts, de medisch 
specialist en de jeugdarts’. 
 
Het bestuurlijk overleg van de Jeugdhulpregio FoodValley te adviseren ten 
aanzien van onderstaand uitgewerkt voorstel tot wijziging van de 
deelovereenkomsten Ambulant en Verblijf. 
 
Aan de deelovereenkomst Ambulant en Verblijf wordt in bijlage 5 bij het 
beschreven ‘besluitvormingsproces Vrijwillige jeugdhulp’ de volgende passage 
toegevoegd: 
 

4a. Zie voor nadere uitwerking bij verwijzing via de medische 
verwijsroute het protocol ‘Toegang tot jeugdhulp via de huisarts, de 
medisch specialist en de jeugdarts’  

 

 
Inleiding 
In de deelovereenkomsten is het besluitvormingsproces beschreven voor vrijwillige jeugdhulp. Hierin staat 
reeds beschreven welke stappen genomen dienen te worden. Als bijlage 2a treft u de uitwerking en 
verduidelijking van de verwijzing door bevoegde verwijzer, anders dan de gemeente. 
 
Proces 
In de fysieke adviestafel van 4 april jl. is de uitwerking en verduidelijking van de verwijzing door een 
bevoegde verwijzer, anders dan de gemeente, besproken als voorlopig voorstel. Tijdens deze fysieke 
adviestafel zijn de eerste opmerkingen meegegeven en hebben enkele partijen aangegeven graag mee te 
willen lezen. Dit zijn Eleos, Youke, Lindenhout en GGZ Centraal. Op 21 mei jl. is het uitgewerkte protocol 
toegestuurd aan de hiervoor beschreven partijen. Geen van de partijen hebben een reactie gegeven op het 
protocol. 
 
Protocol en wijziging deelovereenkomsten 
Het protocol, zoals gevoegd als bijlage 2a, is een uitwerking en verduidelijking van het proces bij verwijzing 
door bevoegde verwijzing, anders dan de gemeente. Het protocol wordt door de toevoeging van 
onderstaande passage in bijlage 5 van de deelovereenkomst Ambulant en Verblijf gekoppeld aan de 
deelovereenkomsten. Onderstaande passage is daarmee formeel de wijziging van de deelovereenkomst 
Ambulant en Verblijf. Wijziging bijlage 5 onder ‘besluitvormingsproces Vrijwillige jeugdhulp’ 
deelovereenkomst Ambulant en Verblijf: 
 

4a. Zie voor nadere uitwerking bij verwijzing via de medische verwijsroute het protocol ‘Toegang tot 
jeugdhulp via de huisarts, de medisch specialist en de jeugdarts’  

 
Verzocht wordt aan de leden van de Fysieke Adviestafel om het bestuurlijk overleg van de Jeugdhulpregio 
FoodValley te adviseren omtrent het protocol ‘Toegang tot jeugdhulp via de huisarts, de medisch specialist 
en de jeugdarts’, zoals gevoegd als bijlage 2a bij de agenda van de Fysieke Adviestafel d.d. 13 juni 2019. 



 
Tot slot wordt verzocht aan de leden van de Fysieke Adviestafel om het bestuurlijk overleg van de 
Jeugdhulpregio FoodValley te adviseren ten aanzien van de wijziging van de deelovereenkomst Ambulante 
en Verblijf. 


