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Helen de Ruiter is jeugdarts en werkt ongeveer negen jaar voor de GGD. Ook is ze in
Amstelveen als arts verbonden aan het consultatiebureau – een voorziening voor 0 tot
4-jarigen – en is zij jeugdarts voor enkele basisscholen. Al zolang als zij aan de GGD
verbonden is, werkt zij met de verwijsindex MULTIsignaal, en met de voorloper ervan,
Matchpoint. Een mooi systeem om met alle professionals in contact te komen die bij een
kind of gezin betrokken zijn, vindt zij. Lees hier meer over haar ervaring.

“Ja, MULTIsignaal is zeker laagdrempelig. In
MULTIsignaal doe je een registratie. Omdat je zorgen
hebt over een kind of over een gezin. Je registreert
niets over de inhoud van de zorgen. Je bespreekt dit
overigens altijd met de betrokken ouders. Je doet
het nooit zonder hun medeweten. Sommige hulpverleners vinden dat lastig of moeilijk. Het zijn niet
altijd makkelijke gesprekken. Maar er is altijd een
manier te vinden. Ik vertel ouders dat een registratie
de grote betrokkenheid van ons als zorgverleners
uitdrukt. Het is geen waardeoordeel.”

Meer informatie

“Wij werken er inderdaad al lang mee! Die
keuze is ooit gemaakt. De gemeente vindt het
belangrijk. Onze teamleider vindt het belangrijk.
En het is een makkelijke manier om in contact

te komen met andere hulpverleners. De match
die het systeem maakt, voorziet je vanzelf van
naam en contactgegevens van deze personen.
Zo kun je gemakkelijk contact leggen.”

“

“

“Door het gebruik van MULTIsignaal kom je soms
achter belangrijke informatie. Wie er nog meer bij
kind of gezin betrokken zijn. We nemen pas contact
op na overleg met de ouders. Dat geeft soms waardevolle informatie die ervoor zorgt dat je een gezin nog
beter kunt helpen.”

Bij het consultatiebureau begint het

“Vrijwel ieder kind komt in de regel één of meerdere
keren op het consultatiebureau. Dat is ons grote
voordeel. Wij hebben vrijwel alle kinderen in beeld!
Ik neem altijd de tijd om ouders nut en noodzaak van
een goede registratie uit te leggen. Het gaat om zorg,
en om aandacht. Daarom doen we het. De goede
kwaliteit van zorg staat centraal. MULTIsignaal moet
je daarbij als hulpmiddel zien. Het kan de kwaliteit
van je werk verbeteren.
Het is beslist niet alleen voor ingewikkelde problemen! Als professional maak je de afweging bij
het gebruik ervan: kost het me tijd of werk? Of levert
het me juist gemak op? Voor mij is dat laatste het
geval! Ons eigen digitale JGZ-dossier heeft een
slimme koppeling naar MULTIsignaal. Ik vind het
makkelijk om mee te werken. Als niet alle
instellingen meedoen, is de meerwaarde beperkt.
Het is dus zaak dat zoveel mogelijk professionals
met het systeem gaan werken!”

Dit levert het op

“De meerwaarde wordt vooral zichtbaar door
concrete voorbeelden. Nog niet zo lang geleden
registreerde ik een kind uit een gezin. Ik kreeg een
match met een hulpverlener van een ander gezinslid. Door even met deze collega te bellen, kwam ik
erachter dat er meer kinderen deel uitmaakten van
het gezin dan we in beeld hadden. Er bleken nog
enkele halfbroers en –zussen te zijn. Doordat ik
daar via het systeem achter kwam, heb ik voor deze
kinderen ook iets kunnen betekenen. Dat is belangrijk.
Informatie van andere hulpverleners levert vaak dit
soort meerwaarde op. Een telefoontje. Even contact
met elkaar. Elkaar informeren over hoe je het kunt
aanpakken. Elkaar weten te vinden. Het levert meer
dan eens belangrijke informatie op die ik nog niet
wist.”

Van goed naar beter

“Fijn dus als nog meer instanties die betrokken zijn
bij kinderen/jongeren en gezinnen met MULTIsignaal
gaan werken. Niet naar elkaar blijven wijzen.
Gewoon die stap nemen. De gemeente doet er alles
aan om ons te faciliteren. Goede informatie kan voor
veel gezinnen het verschil maken. Het zou wat mij
betreft van grote meerwaarde zijn als meer scholen
het systeem op een goede manier gaan gebruiken.
Een eerste signalering van zorg vindt immers
vaak op school plaats. Op die manier kun je ook
vroeg signaleren. En vroege signalering – en
daarbij passende hulp – is meestal cruciaal in
de ontwikkeling van een kind. We moeten elkaar
scherp houden hierop. MULTIsignaal kan
ons daarbij helpen.”

