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Corona en maatregelen
Onze zorg gaat zo veel mogelijk 
door, maar in aangepaste vorm. 
Hoe dat er uit ziet, leest u op 
onze website. Uiteraard nemen 
wij de richtlijnen van het RIVM 
in acht en blijven we zo veel en 
goed als mogelijk in contact met 
gezinnen. Daardoor weten we 
ook dat de druk op en in  
gezinnen blijft oplopen. Mocht 
u als huisarts ook deze signalen 
krijgen; weet ons dan te vinden. 

Systeemgerichte behandeling 
voor psychische problemen
In elk CJG-wijkteam werken 
jeugd- en gezinspsychologen die
screening, handelingsgerichte 
diagnostiek en behandeling 
bieden aan jeugdigen en hun 
gezinnen. Dat doen zij voor 
veelvoorkomende problemen als 
angst, depressie, rouw, negatief 
zelfbeeld, trauma, adhd en  
gedragsproblemen. Altijd doen 
zij dit vanuit een oplossings- 
gerichte en systemische aanpak,
met aandacht voor het hele 
gezin. U kunt patiënten via onze 
website veilig bij ons aanmelden.

Interessante publicaties en 
ontwikkelingen
• Drie GGZ-aanbieders en het 

Kenniscentrum Kinder- en 
jeugdpsychiatrie deden 
onderzoek naar de inzet van 
praktijkondersteuners Jeugd 
in de praktijk. De praktijk- 
ondersteuners Jeugd kunnen 
41% van de kinderen met 
gedrags- en emotionele 
problemen en hun ouders die 
aankloppen bij de huisarts 
helpen met snelle, kort- 
durende en lichte hulp. 
Betrokkenen noemen de 
laagdrempelige toegang een 
belangrijk voordeel. Lees 
meer over het onderzoek

• De voorbereiding van de 
rotavirusvaccinatie voor 
kinderen uit risicogroepen is 
stopgezet. De vaccinatie zou 
per 1 juni 2020 worden  
ingevoerd. Vanwege de  
coronacrisis werd dit  
uitgesteld en nu vragen 
recente onderzoeksresultaten 
(de RIVAR-studie) om een  
heroverweging. Lees hier 
meer over in de Kamerbrief.

De juiste hulp voor Capelse jeugdigen en hun ouders. Een opdracht waar we - huisartsen en CJG -  
ons dagelijks voor inzetten. Middels deze huisartsen-nieuwsbrief informeren wij u over relevante 
ontwikkelingen in het CJG, preventie en jeugdhulp. 

Onderzoek samenwerking 
Huisartsen-CJG
In voorgaande nieuwsbrief  
vroegen wij u deel te nemen aan 
een enquête over de samen- 
werking met het CJG. We  
vroegen hoe u de samenwerking 
met het CJG ervaart en of er  
aandachtspunten zijn. Helaas zijn 
er geen reacties binnen  
gekomen op de enquête. U helpt 
ons enorm door de enquête  
alsnog in te vullen. 
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