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Colofon 
 

Deze notitie is opgesteld door vijf jeugd-ggz-aanbieders in Friesland: 

- Accare; 
- In de Bres; 
- Fier Fryslân; 
- Kinnik; 
- VNN. 

 

De inhoud van de notitie wordt tevens onderschreven door: 

- Centrum Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost - Praktijk Buitenpost; 
- Molendrift, specialisten in jeugd-ggz en in leerproblemen 
- OCRN, specialistische jeugd-ggz en specialistische dyslexiezorg 
- Dyslexiezorg Noord-Nederland; 
- Kinder- en Jeugdtherapeuticum Joure; 
- Jonx, jeugd-ggz en autismehulpverlening; 
- Contactgroep Vrijgevestigden Jeugd-GGZ. 

 

 

Voor vragen of opmerkingen over de notitie kunt u contact opnemen met de directie van één van de 
vijf organisaties.  

 

April 2014 
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1. Inleiding 
 
De beleidsverantwoordelijkheid voor de jeugdzorg komt vanaf 2015 bij de gemeentelijke overheid te 
liggen. Dit betekent dat gemeenten zowel inhoudelijk dienen te bepalen welke inrichting van de 
jeugdzorg zij voorstaan alsook de kaders voor de inkoop daarvan moeten definiëren. De jeugd-ggz 
vormt daarbij één van de gebieden.  
Nu gemeenten en jeugd-ggz-instellingen aan het begin staan van een nieuwe relatie, lijkt een nadere 
kennismaking gewenst. Als toekomstige inkopers zullen gemeenten zicht willen hebben op aard van 
de producten van de jeugd-ggz. Als jeugd-ggz-aanbieders zien we het als onze verantwoordelijkheid 
zo goed mogelijk in beeld te brengen op welke wijze we kinderen met psychische problemen helpen. 
In deze notitie bieden we een overzicht van de functies die onze organisaties vervullen en van de 
doelgroepen die we daarmee bedienen. Daarmee hopen we een basis te leggen voor een goede 
inpassing van de jeugd-ggz in het gemeentelijk domein. Ook kaarten we aan welke afwegingen er nog 
liggen rond de inrichting van de jeugd-ggz. Daarover gaan we in 2014 graag met Friese gemeenten in 
gesprek.  
 
In deze notitie komen de volgende aspecten aan de orde:  

− voor welke kinderen is de jeugd-ggz er? 
− welke vormen van hulp kent de jeugd-ggz? 
− wat kost jeugd-ggz? 
− hoe kan de jeugd-ggz bijdragen aan de transformatie van de jeugdzorg?  
− welke functies vragen om een gemeentelijke bekostiging? 
− welke afwegingen liggen er rond de inrichting van de jeugd-ggz?   

 
Als grotere jeugd-ggz-aanbieders in Friesland hebben we gemeend dat een overzichtsnotitie 
ondersteunend zou kunnen zijn voor de komende fase van de transitie. Een concept van deze notitie 
is toegestuurd aan mede-jeugd-ggz-aanbieders in de provincie, met de uitnodiging om zich bij de 
inhoud ervan aan te sluiten. Dit heeft positieve reacties opgeleverd van vier aanbieders. Vrijgevestigde 
praktijken zijn benaderd via de Contactgroep Vrijgevestigden Jeugd-ggz, ook deze contactgroep 
onderschrijft de notitie. 
 
Bedoeling van de notitie is een overall beeld van de sector te geven. Specifieke werkwijzen van 
afzonderlijke organisaties komen niet alle in beeld. In een verdere verkenning per gemeente kan het 
aanbod van plaatselijke aanbieders natuurlijk nader in kaart gebracht worden.  
 
We hopen met deze handreiking een goed gesprek mogelijk te maken tussen gemeenten en het veld 
van uitvoerders en daarmee een bouwsteen te leggen voor vernieuwende samenwerkings-
arrangementen in de jeugdzorg. 
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2. Voor welke kinderen is de jeugd-ggz er?  
 
De jeugd-ggz is er voor kinderen, jongeren en hun ouders die door psychische problemen niet gezond en 
onbelemmerd kunnen opgroeien en leren. Aanleiding voor de hulp zijn symptomen die duiden op een 
ernstige psychische stoornis. De aard van de problematiek wordt geduid aan de hand van de zogenaamde 
DSM1- classificatie2. Voor behandeling van de stoornis wordt een behandelplan opgesteld. 
 
Wat voor problemen hebben kinderen die bij de jeugd -ggz komen?  
De problemen waarvoor kinderen naar de jeugd-ggz komen zijn als volgt in te delen. 

• Enkelvoudige psychische problematiek: 
Psychische problematiek die zorgt voor soms tijdelijke, maar wel ernstige beperkingen op een of 
meer levensterreinen. Voorbeelden zijn angst- en stemmingsklachten, agressieproblemen, 
leerstoornissen, slaapproblemen, bedplassen, verwerking van traumatische gebeurtenissen of 
misbruik van middelen.  

• Ernstige en levenslange ontwikkelingsproblemen: 
ernstige en/of levenslange problematiek zoals ontwikkelingsstoornissen (autisme, ADHD), 
persoonlijkheidsstoornissen, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Deze 
stoornissen gaan meestal gepaard met beperkingen op meerdere terreinen en bestaan al sinds de 
vroege ontwikkeling. Ook ontwikkelingsstagnatie als gevolg van vroegkinderlijke traumatisering 
hoort hierbij.  

• Multiproblematiek: 
Gezinnen waar zich naast psychische klachten bij kinderen en/of hun ouders ook allerlei 
psychosociale problemen voordoen (verslaving, schulden, verbaal of fysiek geweld, 
verwaarlozing). De kinderen hebben psychische klachten, ontwikkelen zich niet goed of hun 
veiligheid is in gevaar.  

• Psychische én lichamelijke problemen: 
psychische problemen ten gevolge van of gepaard gaand met (onverklaarde) lichamelijke 
beperkingen, aandoeningen of ziektes. Voorbeelden zijn chronische vermoeidheid, ernstige 
eetstoornissen, ernstige handicaps. Behandeling vraagt goede samenwerking met somatische 
zorg. 

• Kinderen van ouders met psychische problematiek of verslavingsproblematiek: 
Kinderen van ouders met psychische problemen of verslavingsproblematiek hebben een verhoogd 
risico zelf psychische problemen (angst, depressie, agressie) of verslaving te ontwikkelen.  

 
 
 
Hoe oud zijn de kinderen?  
Actieve zorgtrajecten 0 t/m 17 jarigen naar leeftijd en geslacht, 2010 
 
totaal jongen meisje totaal 
0 – 5 6.900 3.100 10.000 
6 – 11 52.100 20.700 72.800 
12 – 17 53.800 33.600 87.400 
Subtotaal 0 - 17 112.800 57.400 170.200 
 
Bron: Factsheet Specialistische jeugd-ggz, juli 2013, GGZ Nederland 
 
 

                                                           
1
 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 

2
 Overigens gaan wij met het oog op eenheid van taal in de jeugdzorg als geheel graag mee in classificatie 

volgens het CAP-J-model, zoals bepleit in het Advies Omvormingsplan.  
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Top tien problematiek  
Ingedeeld naar stoornis is dit de top-tien van meest voorkomende problematiek: 

  

 Voedings- en eetstoornissen 
 Aan alcohol en overige middelen gebonden stoornissen 

  

 Bijkomende problemen die een reden voor zorg kunnen 

Aandacht tekortstoornissen en zijn (o.a. identiteitsprobleem, levensfaseprbleem, 

gedragsstoornissen rouwreactie) 

 

 Stemmingsstoornissen 

  

 Aanpassingsstoornissen 

 

 Angststoornissen 

Pervasieve ontwikkelings- 

stoornissen  Overige stoornissen zuigeling/kind/adolescentie 

(o.a. autisme, asperger) 

 Relatieproblemen (bijv. tussen ouder-kind) 

 

 
 
 
 
 
Binnen de eerstelijns ggz (nu: basis-ggz) is het beeld iets anders: daar staat lichtere problematiek 
(zoals depressieve klachten) op de voorgrond.  
 
Wat is de aard van de hulpvraag?  
De meeste ouders, kinderen of jongeren zoeken op eigen initiatief hulp bij hun zorgen. Slechts een 
klein deel van jeugd-ggz-hulp vindt plaats in een gedwongen kader.  
Verwijzingen verlopen voor het merendeel via de huisarts (percentages verschillen enigszins per 
organisatie, maar liggen tussen 65 - 90 %). Andere verwijzers zijn kinderartsen en Bureau Jeugdzorg. 
 
Ongeveer 85% van alle aanmeldingen bij de jeugd-ggz leidt daadwerkelijk tot een behandeling3. In 
15% van de gevallen is na de diagnosestelling geen specialistische behandeling nodig en kan de 
jongere geholpen worden in de eerstelijns zorg4 .  
 
Om hoeveel kinderen gaat het?  
Ongeveer 5% van alle jeugdigen in Nederland heeft een psychische stoornis die leidt tot ernstige 
beperkingen in hun functioneren en/of risico’s van een verstoorde ontwikkeling. Het gaat dan jaarlijks 
om ongeveer 170.000 kinderen, van de 3,5 miljoen kinderen tot en met 17 jaar in Nederland5.  
 
Uitgedrukt in aantal declaraties voor de Zorgverzekeringswet gaat het op jaarbasis voor Friesland om 
ruim 10.000 declaraties voor kinderen tot 18 jaar.  
 
 aantal declaraties ZVW < 18 jaar,  

unieke verzekerden (2010) 
aantal declaraties AWBZ< 18 jaar 
unieke verzekerden (2012) 

Ambulant 10.392 53 
Klinisch   240 36 
Totaal 10.632 89 
Bron: Factsheet Startfoto 02, Partoer 03-2013 
 

                                                           
3
 Bron: Factsheet Specialistische jeugd-ggz, juli 2013, GGZ Nederland 

4
 Deze percentages zijn gebaseerd op de indeling eerste lijn / tweede lijn in 2013 en kunnen gaan verschuiven 

onder invloed van de invoering van de basis-ggz en de versterking van de rol van huisarts en POH-ggz.  
5
 Bron: Factsheet Specialistische jeugd-ggz, juli 2013, GGZ Nederland 

 

Bron: Factsheet Specialistische jeugd-ggz, juli 2013, GGZ Nederland 
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Uitgedrukt voor enkele Friese gemeenten (klein, middelgroot, groot) is het beeld6: 
 
gemeente aantal inwoners7 aantal declaraties ZVW < 18 jaar, 

unieke verzekerden (2010) 
percentage van aantal 
jeugdige inwoners 

Ferwerderadiel 8.785 86 4,1 % 
Achtkarspelen 28.022 382 5,9 % 
Leeuwarden 96.372 1010 5,7% 
 
Bron: Factsheet Startfoto 02, Partoer 03-2013 
 

                                                           
6
 Dit betreft  ZVW-productie, verrichtingen van eerstelijns praktijken komen hier nog bovenop.  

7
 Aantal inwoners betreft jaar 2014 
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3. Welke vormen van hulp kent de jeugd-ggz? 
 
De hulp die de sector biedt, is globaal in te delen naar de volgende functies: 

• diagnostiek  
Hulp begint altijd met zorgvuldige diagnostiek: wat is er aan de hand en hoe ernstig is het 
probleem? Voor 15% van de hulpvragers blijft het daarbij, zij zijn geholpen met een 
vaststelling van de aard van de problematiek en kunnen verder zonder hulp of ze krijgen 
lichtere hulp.  

• poliklinische hulp 
Uitgangspunt is een passende behandeling: licht als het kan, intensiever als het moet. Het 
merendeel van de hulp wordt geboden op de polikliniek of in een vrijgevestigde praktijk: in de 
vorm van individuele contacten of groepsbehandeling, vaak in combinatie met ouder-
begeleiding. 

• dagbehandeling:  
Bij complexere problemen wordt de hulp waar nodig geïntensiveerd naar dagbehandeling. Het 
kind of de jongere neemt enkele dagdelen per week deel aan een behandelprogramma, veelal 
in een groep. Ook dagbehandeling voor gezinnen komt voor.  

• klinische opname:  
In ernstige gevallen kan een opname nodig zijn (soms is dat een gedwongen opname). Het 
verblijf in de kliniek is gericht op: 
• stabiliseren van crisis  
• observatie en diagnostiek 
• intensieve behandeling. 

• gezinstherapie:  
Als de problemen van het kind nauw verbonden zijn aan factoren in het gezin, kan 
behandeling aan huis de sleutel zijn voor ander gedrag; intensieve psychiatrische 
gezinsbehandeling (IPG) is dan een geëigende behandelvorm. 

• FACT (Functionele Assertive Community Treatment) 
Als in een gezin meerdere problemen spelen en intensieve bemoeienis nodig is, vormt FACT 
een passend antwoord: een team bestaand uit verschillende disciplines begeleidt het gezin, 
hulp kan direct opgeschaald worden, als de problemen oplopen. Een minder intensieve 
variant betreft de methodiek 1gezin1plan. 

• langdurige begeleiding 
Deze is erop gericht de cliënt aangeleerde vaardigheden vast te laten houden. De begeleiding 
wordt in gezet met een AWBZ-indicatie.  
 

 
Het grootste deel van de zorgtrajecten in de jeugd-ggz is ambulant  (96,8%). Slechts een klein deel 
van de kinderen verblijft ook enige tijd in een instelling (3,2%).  
 
 
Bovenstaande zijn hoofdvormen van behandeling. Voor specifieke doelgroepen zijn er specialistischer 
behandelingen. Zo is er specialistische hulp voor zeer jonge kinderen (0 -3 jaar), is er een klinisch 
programma voor getraumatiseerde kinderen, is er een voorziening voor kinderen met psychiatrische 
problematiek in combinatie met verstandelijke beperking en is er een specifiek aanbod voor jeugdigen 
met verslavingsproblematiek.  
Vaak wordt een vorm van nazorg geboden, bijvoorbeeld in de vorm van begeleid zelfstandig wonen. 
Ook zijn er logeervoorzieningen voor kinderen met een (blijvende) psychiatrische stoornis.  
 
Onderdeel van de couleur locale van de ggz in Friesland is dat op vier plaatsen in de provincie een 
specifiek aanbod is waarin de christelijke identiteit als (levensbeschouwelijke) hulpbron of als 
interveniërend probleem meegenomen kan worden in de behandeling.  
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Hoe lang duurt de behandeling/begeleiding?  
De duur van de hulp varieert van een kortlopend diagnostiek-traject van enkele weken tot een 
begeleiding die zich over jaren uitstrekt en soms weer even geïntensiveerd wordt (bijvoorbeeld bij de 
overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs). Achter gemiddelde cijfers gaan dus 
uiteenlopende behandelvormen schuil. Landelijk is het beeld als volgt:  
 
 ambulant klinisch  totaal jeugd-ggz 
gemiddelde lengte zorgtraject 444 dagen 493 dagen 457 dagen 
gemiddelde kosten € 2.830 € 34.697 € 5.697 
 
Bron: Factsheet Specialistische jeugd-ggz, juli 2013, GGZ Nederland 
 
Voor de eerstelijns ggz waren de Friese cijfers in 2010 dat 2046 kinderen werden behandeld met 
gemiddelde kosten van €470 per kind. 
 
Veelzijdige populatie 
De jeugd-ggz kent dus een veelzijdige populatie: 

- jeugdigen en hun ouders die met één traject geholpen zijn en daarna onder eigen regie 
verder kunnen; 

- cliënten met een complexe stoornis, die – vaak wat langer, soms intensiever – specialistische 
hulp nodig hebben; 

- kinderen met een blijvende aandoening, die in verschillende levensfasen veelal opnieuw 
begeleiding en/of medicatie nodig hebben;  

- hulpvragers (of vaak juist: zorgmijders) uit multiproblem gezinnen, waar psychische klachten 
vermengd zijn met tal van andere problemen en die hulp nodig hebben vanuit verschillende 
disciplines. 

  
Het zal interessant zijn om de komende jaren te ervaren waar de raakvlakken zitten tussen het werk 
van de gebiedsteams en de specialistische hulp van de jeugd-ggz. Rond een groot deel van de ggz-
cliënten zal het niet nodig zijn om uitwisseling met een gebiedsteam te hebben, zij vinden via de 
huisarts zelf de weg wel naar kortdurende ggz-hulp. Maar juist voor cliënten met een blijvende 
aandoening of uit een multiproblem gezin kan er meerwaarde ontstaan als generalisten en 
specialisten samenwerken.  

 
 

Edwin slaat z’n broertje 
Edwin van 4 is vaak driftig, hij luistert slecht en slaat zijn kleine broertje. De juf zegt dat Edwin 
moeite heeft zich aan te passen in de klas en dat hij op het schoolplein niet meespeelt met de 
andere kinderen. Edwins moeder maakt zich niet meer zoveel zorgen, nadat haar schoonmoeder 
haar geruststelde door te vertellen dat “vader net zo was toen ‘ie 4 was. En met hem is het toch 
ook goed gekomen…”.  
Op advies van de juf gaat moeder toch naar de huisarts. De huisarts besluit Edwin te verwijzen 
naar de jeugd-ggz. Daar wordt de ouders van Edwin een interview afgenomen over het gedrag en 
de ontwikkeling van hun zoon. Er is contact met de juf over het gedrag van Edwin in de klas. Uit 
het onderzoek blijkt dat hij een vorm van autisme heeft. Zijn driftbuien komen voort uit het feit dat 
hij sociale interacties niet goed snapt. 
Na het onderzoek starten de ouders vrijwel direct met voorlichtingsavonden over autisme spectrum 
stoornissen en volgen een specifieke oudertraining waarin ze leren hoe ze hun opvoeding kunnen 
aanpassen aan de problematiek van Edwin. De juf komt met de ouders mee naar de jeugd-ggz om 
uitleg te krijgen over autisme en kan, in overleg met de ouders, met vragen terecht bij de 
behandelaren van Edwin.  
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4. Wat kost die hulp? 
 
In Friesland kent de jeugd-ggz voor kinderen tot 18 jaar een omvang van ca. € 37 miljoen, daarvan 
valt € 31,1 miljoen onder de ZVW en € 5,8 miljoen onder de AWBZ. 
De gemiddelde kosten van een behandeltraject in de jeugd-ggz8 bedragen € 5.697.   

• Gemiddelde kosten ambulant traject:  €   2.830   
• Gemiddelde kosten klinische opname:  € 34.679  

 
Het merendeel van de behandelingen is ambulant, het aantal klinische behandelingen is beperkt 
(3,2%).  
 
Stelselwijziging eerste- en tweedelijns ggz 
Vanaf januari 2014 kent de ZVW-gefinancierde zorg een onderscheid in basisgeneralistische ggz 
(voor lichte en milde problematiek) en specialistische ggz (voor ernstige en complexe problematiek), 
met elk eigen vergoedingstarieven. Dit onderscheid is aangebracht om verwijzing naar de tweede lijn 
terug te brengen, daarmee kosten te reduceren en de eerste lijn te versterken. Dit sluit geheel aan bij 
de intenties van de transformatie in de jeugdzorg. Daarnaast wordt de eerstelijns huisartsenzorg 
versterkt met uitbreiding van POH GGZ (die de huisarts ondersteunt bij verwijzingen en kortdurende 
begeleiding biedt) en de mogelijkheid van consultatie bij een psychiater. Deze versterking van de 
huisartsenzorg is niet aan een leeftijdgrens gebonden. Voor meer informatie zie 
www.invoeringbasisggz.nl. 
 
Het onderscheid tussen basis-ggz en specialistische ggz blijft voor de jeugd-ggz ook na 2015 bestaan. 
Voor jeugd-ggz-aanbieders betekent dit dat zij hun aanbod moeten indelen naar specialistische ggz en 
basis-ggz en het aanbod basis-ggz moeten indelen in vier omschreven producten: kort, middel, 
intensief en chronisch. Elk van deze producten kent een begrenzing van aantal minuten (waarbij 
momenteel landelijk een discussie loopt over de passendheid daarvan voor jeugd-ggz). 
 
Samenwerking rond dure of complexe functies 
Samen met andere jeugdzorg-aanbieders zetten we ons ervoor in om rond dure functies als crisiszorg 
en bemoeizorg samen te werken om zo de kosten omlaag te brengen en schaalvoordeel te benutten. 
Voorbeelden daarvan zijn:  

- brede samenwerking in Spoed4Jeugd: 
vier Friese organisaties - Bureau Jeugdzorg, Jeugdhulp, Tjallingahiem en Kinnik – hebben 
hun capaciteit gebundeld in één gezamenlijk team dat in geval van spoed direct zorgt voor het 
inzetten van hulp vanuit de juiste expertise.  

- brede samenwerking in Directe Hulp bij Huiselijk Geweld: 
vijf Friese organisaties – VNN, Forensische poli GGZ Friesland, Fier Fryslân, maatschappelijk 
werk en Bureau Jeugdzorg – bieden outreachend en direct hulp na een politiemelding van 
huiselijk geweld en bij huisverboden. Vaak zijn kinderen betrokken en is er sprake van 
psychiatrie en of verslaving. 

- samenwerking in het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling: 
In het MDCK werken instellingen voor kinder- en jeugd ggz (Fier, KINNIK), de forensische 
GGZ (GGZ Friesland), Bureau jeugdzorg, algemene ziekenhuizen,politie en justitie samen 
rond kindermishandeling. De meest ernstige en complexe zaken worden hier multidisciplinair 
behandeld. 

- samenwerking in FACT: 
VNN en Kinnik zetten gezamenlijk FACT-zorg in. Mogelijk sluiten een aantal zorgaanbieders 
aan bij deze FACT-jeugdzorg (oriëntatie is geïnitieerd), waarmee bemoeizorg over de gehele 
provincie een goede dekkingsgraad kan krijgen en een integrale benadering. 

                                                           
8
 Bron: Factsheet Specialistische jeugd-ggz, juli 2013, GGZ Nederland, cijfers van eerstelijns praktijken zijn hierin 

niet meegenomen.  
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5. Jeugd-ggz en de transformatie van de jeugdzorg 
 
De decentralisatie van de jeugdzorg is niet alleen bedoeld als een transitie, er wordt ook een 
transformatie mee beoogd: nieuwe samenwerkingsvormen en veranderde werkwijzen moeten een 
betere hulp aan kinderen en gezinnen opleveren. Welk aandeel kan de jeugd-ggz hebben in die 
transformatie?  
 
Hoe kan de jeugd-ggz aansluiten bij gebiedsteams?  
Met de gebiedsteams die gemeenten gaan starten ontstaan voor de jeugd-ggz kansen om eerder 
betrokken te worden bij (beginnende) problematiek en daarmee erger te voorkomen. De voordelen 
zijn evident: vroegtijdige hulp is beter voor het kind en goedkoper voor de samenleving. Het vraagt wel 
dat de werkers van de gebiedsteams psychiatrische symptomen herkennen en bij vermoedens van 
psychische problematiek over ‘tools’ beschikken om die te detecteren. Als jeugd-ggz zijn wij hen 
daarbij graag van dienst. 
 
Waarmee: 

- met consultatie en advies 
- met snelle diagnostiek  
- waar nodig (kort) mee behandelen  
- met deskundigheidsbevordering (o.a. in gebruik screeningsinstrumenten). 

Hoe: 
door vanuit de jeugd-ggz één aanspreekpersoon beschikbaar te stellen voor een gebiedsteam, een 
vaste persoon met een bekend gezicht die goed bereikbaar is. Dit zou kunnen door deelname aan de 
zogenaamde expertpool, zoals voorgesteld in het Omvormingsplan.  
Omvang:  
De omvang van deze consultatie & adviesfunctie is afhankelijk van de grootte van het gebied en aard 
van de problematiek in dat gebied. Graag gaan we met gemeenten in gesprek om de gewenste 
omvang te bepalen.  
 
Bij de samenwerking tussen het generalistische gebiedsteam en de specialistische jeugd-ggz hechten 
we sterk aan behoud en versterken van matched care. Kinderen moeten niet de dupe worden van te 
laat opgeschaalde hulp. Gebiedsteams moeten voldoende deskundig zijn om te weten wanneer 
betrokkenheid van een specialist nodig is. Van onze kant willen we zorgen voor snelle 
beschikbaarheid van die specialistische expertise.  
 
Met de vorming van gebiedsteams ontstaan ook mogelijkheden voor hechte samenwerking rond 
gezinnen. De jeugd-ggz kent diverse vormen van psychiatrische gezinshulp (IPG, FACT, 
deeldagbehandeling, opname moeder en kind). Gezinshulp kan nu zo worden ingezet dat deze nauw 
aansluit bij de interventies van het gebiedsteam.  
 
Hoe kan de jeugd-ggz meer samenwerken met andere zo rgaanbieders?  
De belangrijkste intentie van de transitie is om versnippering in de hulp aan kinderen en gezinnen 
tegen te gaan. Als jeugd-ggz zien we deze noodzaak ook. Graag gaan we op zoek naar 
mogelijkheden om samenhang in de hulp te versterken. Waar kan die samenwerking gestalte krijgen? 

− in een vindplaatsgerichte aanpak: 
ervaringen in de School als Werkplaats wijzen uit dat de drempel naar hulp aanzienlijk 
geslecht wordt als hulpverleners hun kantoorpanden verlaten en de habitat van het kind 
betreden. In deze aanpak is niet de moederorganisatie van de hulpverlener bepalend, maar 
de hulpvraag van het kind. Met deze vorm van samenwerken kan door specialistische zorg 
ook de eerstelijns zorg worden versterkt. 

− in de schil rond gebiedsteams:  
voor de komende jaren ligt er de opgave om verder vorm te geven aan de relatie met de 
gebiedsteams die als spil fungeren in de hulpverlening. Hoe kan in een schil daarom heen 
(expertpool) specialistische expertise beschikbaar worden gemaakt? Hoe kunnen kinderen 
vanuit de jeugd-ggz weer snel teruggeplaatst worden naar de gebiedsteams?  
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− in de bemoeizorg: 
zie de hiervoor genoemde FACT-aanpak die effectief is gebleken voor hulp aan zorgmijders 
en risicojeugd.  

- in de samenwerking met onderwijs: 
in het project Katamaran werken Accare en Renn4 samen, waarbij kennis en expertise wordt 
gebundeld op het domein onderwijs en psychiatrie, om uitval te voorkomen.  

− in de eerste lijn:  
van oudsher zijn in de eerste lijn kleine vrijgevestigde praktijken actief. Ook grotere ggz-
aanbieders bewegen zich nu richting de eerste lijn. Zo is Accare actief in het gezondheids-
centrum in Makkum en heeft In de Bres in het gezondheidscentrum in Leeuwarden een 
programma gericht op overgewicht bij kinderen. 

- rond de crisiszorg: 
voor het kosteneffectief realiseren van een 7 x 24-uurs bereikbaarheid is ‘massa’ een vereiste. 
Door samen te werken is een optimale schaalgrootte mogelijk.  

− rond klinische zorg: 
Fier Fryslân en Kinnik en beschikken over klinische capaciteit. In gezamenlijkheid is te 
bepalen hoe deze klinische capaciteit optimaal ingezet kan worden. Kinnik en Jeugdhulp 
Friesland hebben al afspraken rond gezamenlijke benutting van beddencapaciteit, graag 
breiden we die samenwerking uit naar andere klinische voorzieningen. Fier Fryslân heeft 
naast ggz-bedden ook jeugdzorg- en opvangbedden waardoor een kind altijd op het juiste bed 
geplaatst kan worden. 

 
 

 
 
  
 Roy, een lastige jongen? 

 
Roy is 16 jaar en zit na een uitbarsting op school thuis. Hij is geschorst en er is aangifte 
van mishandeling gedaan door een medeleerling. Deze medeleerling was tegen hem 
aangebotst in de gang en had hem uitgescholden waarop Roy de jongen een kopstoot 
had gegeven. Thuis zondert hij zich vaak af op zijn kamer; hij zit tot diep in de nacht 
achter zijn computer en blijft ’s ochtends lang in bed liggen. Een lastige jongen? 
Roy’s ouders zijn gescheiden. Roy’s moeder werd jarenlang door zijn vader mishandeld. 
Moeder kreeg na de scheiding last van depressieve klachten. Hierdoor is ze niet  in staat 
om voor haar kinderen te zorgen. Ze ligt veel in bed en houdt weinig toezicht op Roy en 
zijn broertje.  Er is weinig gezamenlijkheid in het gezin en iedereen zorgt zo’n beetje voor 
zichzelf.  
In het psychiatrisch onderzoek blijkt er bij Roy sprake van een gedragsstoornis. Ook blijkt 
dat Roy weliswaar lichte, maar depressieve klachten heeft: hij is o.a. prikkelbaar en heeft 
een laag zelfbeeld. Daarbij heeft het leven in een gezin met een gewelddadige ouder en 
een onvoorspelbaar opvoedingsklimaat bij Roy gezorgd voor een Post Traumatische 
Stress Stoornis (PTSS).  
 
Roy wordt behandeld voor zijn PTSS en depressieve klachten. Een onderdeel hiervan is 
het maken van een stappenplan om zijn activiteiten en sociale contacten weer te 
vergroten. Op school krijgt Roy een aangepast programma zodat hij zijn schoolwerk weer 
kan oppakken. Als de klachten van Roy wat minder zijn geworden, is het tijd om de 
problemen in de thuissituatie aan te pakken en de onderlinge verhoudingen te verbeteren. 
Dat gebeurt door middel van een intensieve gezinsbehandeling. Roy’s gedragsproblemen 
zijn inmiddels verdwenen, hij gaat weer naar school en hij ziet zijn vrienden weer.  
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6. Welke jeugd-ggz-functies vragen om gemeentelijke 
 bekostiging? 
 
Nu de financiering van de jeugd-ggz overgaat naar gemeente is het goed om te schetsen dat jeugd-
ggz zich op verschillende niveaus afspeelt. 
 

-  op lokaal niveau gaat het om functies als: 
o preventie 
o diagnostiek 
o poliklinische behandeling 
o ondersteuning van de gebiedsteams (consultatie, scholing); 

- op provinciaal niveau worden functies aangeboden als: 
o dagbehandeling 
o klinische behandeling 
o kinder- en jeugdtraumacentrum 
o 24-uurs crisisdienst; 

- op bovenprovinciale schaal gaat het om voorzieningen als: 
o detox en klinische behandeling voor verslaafde jeugdigen 
o dagbehandeling voor kinderen met verstandelijke beperking en psychiatrische stoornis 
o kliniek voor meiden met een gestagneerde ontwikkeling en dubbele diagnose-

problematiek (psychische stoornissen, gezags- en gedragsproblematiek) als gevolg 
van chronische traumatisering. 
 

Bovenstaande opsomming is niet compleet, maar geeft een beeld van de uiteenlopende functies van 
de jeugd-ggz en de schaal waarop deze zijn georganiseerd. Overigens komt binnenkort een aparte 
notitie uit over alle bovenprovinciale jeugdzorgvoorzieningen.  
 
Kennis 
Een aspect dat we hier niet onbenoemd willen laten is de onderzoeksfunctie: ggz-instellingen 
investeren in de kwaliteit van hun behandelingen door onderzoeksprogramma’s uit te voeren. Binnen 
de Jeugd-GGZ is er veel ervaring – mede dankzij de nauwe band met de diverse universiteiten – met 
instrumentontwikkeling en het doen van effectonderzoek. Voor uitbouw van het kennis- en 
kwaliteitsniveau van de sector is het essentieel dat innovaties kunnen worden onderzocht en het 
evidence-based gehalte van de behandelingen wordt versterkt. Voor behoud van de 
onderzoeksfunctie zijn bovenregionale afspraken gewenst. 
 

Mirte durft geen vragen te stellen 

Mirte van 10 jaar wordt aangemeld met angstklachten. Ze durft in de klas geen vragen te stellen en 
durft tegen vriendinnetjes niet goed te zeggen wat ze vindt. Ze is bang dat andere kinderen haar 
dan stom vinden. Ze heeft moeite zich te concentreren en ze denkt vaak dat ze het allemaal niet 
kan. Haar moeder herkent deze klachten wel en heeft de neiging om Mirte te beschermen tegen de 
eisen die school stelt en Mirtes problemen voor haar weg te nemen. De leerkracht vermoedt dat er 
iets anders aan de hand is en suggereert om met Mirte naar de jeugd-ggz te gaan. Daar blijkt uit 
diagnostisch onderzoek dat er sprake is van een sociale angststoornis. De gedragstherapeut weet 
uit wetenschappelijk onderzoek dat de meeste kinderen met een angststoornis baat hebben bij 
individuele cognitieve gedragstherapie volgens een protocol. Hoewel de gedragstherapeut inschat 
dat ook extra ouderbegeleiding, systeemtherapie en sociale vaardigheidstraining behulpzaam 
kunnen zijn, kiest hij in overleg met de ouders en Mirte toch als eerste stap voor het starten van 
cognitieve gedragstherapie. Als dat onvoldoende zou blijken, bespreekt hij met Mirte, haar ouders 
en met collega’s in het team om te kijken wat een goede vervolgstap kan zijn.  
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7. Welke afwegingen liggen er rond de inrichting van de 
jeugd-ggz? 

 
Met bovenstaande is in beeld gebracht welke opzet de jeugd-ggz nu kent en is ook al enigszins 
aangeduid hoe de sector mee zou willen gaan in de transformatie van de jeugdzorg. Maar rond de 
toekomstige inrichting dienen zich nog diverse vraagstukken aan die om een gezamenlijke 
beantwoording vragen van gemeenten en zorgaanbieders met elkaar. Graag leggen we deze in dit 
document al neer als 'agenda' voor toekomstig overleg. Rode draad in deze agenda is de vraag hoe 
de hulp zo kosteneffectief mogelijk is in te zetten. 
 
Stepped care of matched care?  
Het lijkt verstandig om te beginnen met zo licht mogelijke hulp en pas op te schalen als die niet blijkt te 
helpen. Maar soms is het juist zaak om direct specialistische hulp in te zetten: omdat het kind daarbij 
gebaat is en omdat stepped care verspilling zou betekenen. In het samenspel tussen gebiedsteams, 
huisarts en specialistische hulp zal hierin de komende jaren een evenwicht moeten ontstaan, zodat 
matched care zo veel mogelijk gerealiseerd wordt. 
 
Hulp aan huis of op locatie? 
Vanuit de optiek dat hulp moet worden gecentreerd rond het gezin ligt hulp aan huis voor de hand. Als 
deze lijn wordt doorgetrokken voor specialistische hulp brengt dat dure reistijd met zich mee. Dit dient 
te worden afgezet tegen het kostenplaatje van poliklinische spreekuren op locatie (zonder 
productieverlies door reistijd).  
 
Nabijheid of concentratie? 
Voor de hulpvrager is het ideaal als hulp in de eigen regio voorhanden is. Maar zoals voor 
ziekenhuizen al wordt onderkend is voor kwaliteit ook een bundeling van kennis nodig. Voor jeugdzorg 
is eveneens de vraag aan de orde welke mate van spreiding over de regio’s mogelijk is zonder aan 
gewenste kwaliteit in te boeten.  
  
Ambulant boven klinisch? 
Binnen de ggz is de laatste jaren een belangrijke slag gemaakt in het ambulantiseren van zorg. Voor 
kinderen is het verblijf in een kliniek een ingrijpende maatregel die je hen liever bespaart. Maar 
intensieve ambulante hulp is niet per se goedkoper dan de kostprijs van een bed.  
 
Jeugdzorg of jeugd-ggz? 
De deskundigheid en expertise van de jeugdzorg en de jeugd-ggz verschillen. De jeugdzorg heeft zich 
gespecialiseerd in vraagstukken rond opvoeding en ontwikkeling, terwijl de jeugd-ggz zich toelegt op 
klachten en stoornissen in het psychi(atri)sch spectrum. Het is van belang beide kennis- en 
expertiseterreinen te erkennen en na te gaan hoe zij elkaar kunnen versterken 
 
Hoe om te gaan met krimp van budget?  
Hoofdvraag voor de komende periode is hoe om te gaan met een verminderd budget voor de 
jeugdzorg. Graag gaan we een gezamenlijke verkenning aan rond vragen als: 

- is een vermindering van kosten mogelijk door samenwerking? 
- is vermindering van kosten mogelijk door eerder en vroeger specialistische hulp in te zetten en 

niet te wachten totdat de problemen zeer ernstige vormen hebben aangenomen? 
- welk effect valt te verwachten van het werk van de gebiedsgerichte teams? In welke mate is 

door hun vroegtijdige bemoeienis verwijzing naar de jeugd-ggz niet meer nodig? Staat daar 
wellicht tegenover dat de teams problematiek op het spoor komen die anders onbehandeld 
bleef? 

 
Waar we in ieder geval voor willen pleiten is om budget te bestemmen voor de ondersteuning van de 
gebiedsgerichte teams. We zien dit als een noodzakelijke investering om de ‘winst’ van het werken 
met gebiedsteams ook daadwerkelijk te kunnen binnenhalen. 


