
Beste huisarts, beste collega in de stad, 

 

We sturen u deze brief namens uw Utrechtse partners in de zorg voor jeugd. Om u mee te nemen in 
ons gezamenlijke beeld van de effecten van de coronamaatregelen op het welzijn van kinderen en 
jongeren in de stad. Om u te bedanken voor uw inzet in de afgelopen periode. En om u handvatten 
mee te geven zodat u ook de komende tijd optimaal gebruik kunt maken van de samenwerking met 
ons. Opdat we de gevolgen van de coronamaatregelen samen zo goed mogelijk het hoofd kunnen 
bieden. Ook alle schoolleiders in de stad berichten we komende week over onderstaande.  
 
Binnenkort nodigen we u van harte uit voor een webinar op 18 mei van 19:30 tot 20.30. In 
dat webinar lichten we de beschreven ontwikkeling graag nader toe en is er bovenal ruimte voor 
vragen en dialoog.  
 
Gezamenlijk beeld 
Gelukkig gaat het met een heel grote groep kinderen en jongeren naar omstandigheden nog 
steeds gewoon goed. Weliswaar worden de coronamaatregelen door velen als naar en belemmerend 
ervaren, maar de situatie brengt hen niet fundamenteel uit evenwicht. Toch zien we sinds enkele 
weken de groep kinderen en vooral ook jongeren waarvoor dat wel het geval is toenemen. De 
buurtteams jeugd & gezin (Lokalis), specialistische jeugdzorgaanbieders KOOS Utrecht en Spoor030 
en ook Samen Veilig Midden Nederland (SAVE en Veilig Thuis) ervaren een toename van het aantal 
spoedaanmeldingen. Die stijging gaat gepaard met een sinds corona flink vertraagde uitstroom 
van cliënten. Deze ongelukkige combinatie zorgt ervoor dat genoemde partijen het werk op het 
moment niet goed aankunnen. We zien uw extra inspanning voor het overbruggen van uitgestelde 
zorg en willen u daarvoor bedanken.  
 
Wat we van u vragen 
Het vergroten van teams kost tijd en het invullen van een aantal functies daarbinnen is  niet 
makkelijk te realiseren. Het is daardoor extra belangrijk om in te zetten op het bieden van passende 
ondersteuning vanuit de drie Utrechtse sporen: sociale basis, basishulp door huisarts en buurtteam, 
en aanvullende hulp. Zodat we de beschikbare expertise inzetten op de juiste vragen. We doen 
daartoe een beroep op ouders, op u als huisarts en op alle scholen. Daartoe geven we graag een 
aantal concrete handvatten mee: 
 
- We vragen u om goed onderscheid te blijven maken qua ernst en aard van pedagogische en 

psychische problematiek. En dus kritisch te kijken of inzet van specialistische jeugdzorg echt 
nodig is, of dat de vraag goed past bij de sociale basis of de buurtteams jeugd & gezin. Bij twijfel 
over inzet van KOOS of Spoor030 kunt u gebruikmaken van hun consultatielijnen (zie bijlage 1). In 
geval van spoed vragen we u dat altijd te doen en zo direct samen de volgende stap te bepalen.  

- Benut de kernpartners van de kinderopvang en de scholen. Aan alle scholen in Utrecht is een 
collega van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), het buurteam jeugd & gezin, Leerplicht en het 
Samenwerkingsverband primair of voortgezet onderwijs verbonden. Ouders of jongeren die via 
school bij u terechtkomen, kunnen voor vraagverheldering en hulp heel goed bij deze 
kernpartners terecht. De JGZ-collega is daarvoor de ingang. Dit geldt eveneens voor vragen die 
via de kinderopvang komen. Een groot deel van de mbo-scholen heeft een ‘eigen’ buurtteam. 
Wie aan welke school dan wel kinderopvanglocatie is verbonden vindt u eveneens in bijlage 1.  

- Benut waar nodig of gewenst de gezinswerker van het buurtteam voor vraagverheldering en 
hulp. Aan iedere praktijk is een gezinswerker verbonden, zie wederom bijlage 1. Deze kan deels 
vanuit de huisartsenpraktijk werken. Dat is al het geval in een aantal praktijken en deze 
werkwijze wordt indien gewenst uitgebreid. 

- De afgelopen maanden heeft de waarde van vormen van ondersteuning vanuit de sociale basis 
nog eens extra zichtbaar gemaakt. Onder meer DOCK, het Netwerk Informele Zorg Utrecht 
(NIZU), Jongerenwerk Utrecht (JoU) en SportUtrecht zijn hiervoor beschikbaar. De concrete 



informatie over wie, waarvoor en hoe te betrekken vindt u in bijlage 2. Ook de gezinswerker kan 
in deze de toeleiding doen. 

- We vragen u bij te blijven dragen aan het signaleren van veelvoorkomende vragen, zodat 
partners waar passend ook collectieve vormen van hulp kunnen bieden. 

Ouders, huisartsen, scholen, de kernpartners uit het onderwijs, de organisaties uit de sociale basis en 
de buurtteams hebben het afgelopen coronajaar hard gewerkt aan het goed zicht houden op en 
tijdig ondersteunen van alle jongeren en gezinnen. We hopen en denken daarmee een deel van het 
te verwachten leed te hebben voorkomen. De omvang en tijdsduur van de huidige ontwikkeling zijn 
desondanks een bron van zorg. 
 
Het is voor u goed te weten 

- Dat de buurtteams jeugd & gezin, KOOS, Spoor030 en SVMN te allen tijde acteren op 
spoedaanmeldingen.   

- Dat een deel van de gezinnen met minder urgente vraagstukken de komende periode langer op 
hulp moeten wachten. We onderhouden contact met deze wachtende gezinnen en kijken altijd 
wat al wel kan starten. Bij aanmelding maken we graag afspraken met u over regie en eventuele 
overbrugging.  

- Waar uitbreiding van het aantal collega’s van belang is, wordt daar door partijen aan gewerkt. 
  
We realiseren ons terdege dat bovenstaande werkwijzen niet altijd en overal overeenkomen met de 
werkelijkheid. De betrokken organisaties zijn druk doende hun medewerkers toe te rusten om dit wel 
het geval te laten zijn. In geval van vragen of stagnaties vragen we u vooral contact op te nemen 
met de aan uw praktijk verbonden gezinswerker of het stedelijk TRIO-jeugd (voor huisartsen en 
paramedici) bereikbaar via de stadscoördinator Ernst-Jan Wind. 
  
Namens de gezamenlijke Utrechtse partners in de zorg voor jeugd, 

 

 

  

  

  

 
 

 
 
 

 
 
 
Bijlage 1 - Contactpersonen per wijk en school  

 
Bijlage 2 - Sociale Basis 

  

 

 


