
Waarom een jeugdconsulent 
bij de huisartsenpraktijk?
Met de jeugdconsulent bij de praktijk is er de 
mogelijkheid om snel en laagdrempelig aan de 
slag te gaan met psycho(sociale) vragen. De 
jeugdconsulent verkent samen met de jeugdige 
en zijn ouders wat er aan de hand is. In bepaalde 
gevallen wordt een kortdurende interventie 
aangeboden als daarmee verdere doorverwijzing 
voorkomen kan worden. Het gaat dan om 
begeleiding met het doel dat de jongere met 

psychische of psychosociale klachten zich beter 
voelt. De jeugdconsulenten proberen de situatie 
te herstellen en  hebben aandacht voor de  
jongere in zijn of haar omgeving. De jeugdcon- 
sulent zoekt het meest passende vervolg en 
bespreekt de vervolgstappen met de jongere  
en ouders. De consulent zorgt dat de huisarts 
goed op de hoogte blijft.

De jeugdconsulent  
bij de huisarts

Bij een groot deel van de huisartsenprak-
tijken in de gemeente Hardenberg zijn 
jeugdconsulenten gestart. Deze consulenten 
ondersteunen de huisartsen bij vragen van 
jongeren in de leeftijd tot 18 jaar die zelf of 
via hun ouders/begeleiders bij hun huisarts 
komen. En waarbij (psycho)sociale en/of 
vermoedelijke psychische problemen een rol 
(lijken te) spelen. De jeugdconsulent heeft 
kennis en ervaring in de geestelijke gezond-
heidszorg en het maatschappelijk werk.

In een gesprek brengt de jeugdconsulent  
de klachten van de jongere in kaart. 

De jeugdconsulent kan helpen bij:
• het verhelderen van problemen;
•  advisering en ondersteuning bij  

opvoedingsvragen;
•  meedenken en advies geven over  

mogelijke oplossingen;
•  het geven van advies over behandel- 

mogelijkheden en de verwijzing;
•  kortdurende interventies in de  

huisartsenpraktijk;

Bij de inzet van de jeugdconsulent staat samen- 
werking vanuit de inwoner gezien centraal. Er 
wordt samengewerkt met de huisartsen, maar 
ook met de verschillende andere (keten)partners 
in de wijk. Daarbij sluit de aanpak aan op wat er 
al is in de omgeving van de jongere, beschikbare 
algemene voorzieningen, voorliggende voorzie-
ningen en hulpverlening.

Hoe krijg je een afspraak  
bij de jeugdconsulent?
De jongere of ouders kunnen met de huisarts 
bespreken of een gesprek met de jeugdconsulent 
zinvol kan zijn. Als dat zo is, wordt een eerste 
gesprek met de jeugdconsulent gepland.

JEUGDCONSULENTEN BIJ DE HUISARTSENPRAKTIJK

Kosten
De gesprekken met de jeugdconsulent zijn gratis.

Wat kan de jeugdconsulent voor een jongere doen?



Evert Schutte   06 211 165 10

Marian Ruhe   06 250 212 51

Manon Kasperink  06 110 424 92

jeugdconsulentenhuisarts@hardenberg.nl

Huisartsengroep Hardenberg Wanneer  Jeugdconsulent

huisartsenpraktijk De Brink elke woensdagochtend Evert Schutte

huisartsenpraktijk De Wieken elke woensdagochtend Evert Schutte

huisartsenpraktijk Hulscher en De Bruyn elke vrijdagochtend Evert Schutte

huisartsenpraktijk Van Oosterhout elke vrijdagochtend Evert Schutte

huisartsenpraktijk Floralaan elke maandagmiddag Marian Ruhe

Huisartsengroep Avereest Wanneer  Jeugdconsulent

huisartsenpraktijk Balkbrug elke donderdag  Manon Kasperink

huisartsenpraktijk De Latyrus elke donderdag  Manon Kasperink

huisartsenpraktijk Schuttevaer elke donderdag  Manon Kasperink

Huisartsengroep Vechtlanden Wanneer Jeugdconsulent

huisartsenpraktijk De Krim elke woensdagmiddag Evert Schutte 

huisartsenpraktijk Gramsbergen elke donderdagmiddag Evert Schutte

*huisartsenpraktijk Kloosterhaar, Bergentheim en Slagharen hebben geen jeugdconsulent bij de praktijk

Overzicht jeugdconsulenten bij de huisartsen


