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Middels deze brief willen wij onze zorgen uiten over de kinderen in onze regio met ernstige 
psychische problemen. Naar onze overtuiging is de kwaliteit van de zorg in het geding. 
Omdat we weten dat u het welzijn van onze kinderen prioriteit geeft, zijn we er van 
overtuigd dat ons schrijven beantwoord gaat worden. 

Om meerdere redenen hebben wij zorgen . De wachtlijsten vormen een groeiend probleem. 
Wachtlijsten hebben steeds bestaan en hoeven op zich niet een probleem te zijn. De vraag 
naar zorg is immers wisselend en daardoor kan het niet altijd anders dan dat mensen 
moeten wachten. Echter, thans zien we wachtlijsten van meerdere maanden, zowel voor de 
polikliniek als de kliniek. Inmiddels zijn meerdere casussen bij ons bekend van kinderen bij 
wie de ernst van hun klachten door de wachttijd is verergerd. Een hiermee gerelateerd 
knelpunt is de toename van het aantal crisisaanmeldingen. Meerdere malen per week krijgen 
we telefoontjes van zeer verontruste ouders en verwijzers, met de vraag om kinderen eerder 
in zorg te nemen. Het betreft dan ernstige klachten zoals verwardheid en suïcidale intenties. 

De knelpunten merken we thans niet enkel aan de voordeur. Doordat we steeds meer 
kinderen met meer complexe problemen in behandeling hebben, loopt ook de zorg intern 
vast. Door de bezuinigingen is het aanbod aan therapieën dusdanig verminderd dat we na 
diagnostiek of crisisinterventie onvoldoende mogelijkheden hebben om een gepaste 
behandeling te bieden. Verwijzen naar elders wordt tegelijk ook steeds minder mogelijk. Bij 
andere aanbieders in de regio spelen gelijkaardige problemen. Het is niet verwonderlijk dat 
we vervolgens ook vaker te maken hebben met ontevreden ouders. 

Dit alles heeft ook zijn weerslag op de medewerkers. Bovenop een stijgende werkdruk, knelt 
bij hen het onvermogen om te doen wat nodig is. De aanmeldcoördinatoren horen de 
aangrijpende verhalen en de verzoeken om hulp, de behandelaren krijgen gezinnen die al 
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lang zoeken,de zijn, om vervolgens door een onvoldoende beschikbaar zijn van behandeling 
niet te kunnen bieden wat nodig is. Het behoeft geen betoog dat dit onze medewerkers 
raakt. 

Curium-LUMC hecht sterk aan vernieuwing van zorg, de transformatie. Zoals u weet hebben 
we meerdere projecten lopen die erop gericht zijn triage aan de poort te verbeteren, 
behandeling korter te laten verlopen en sneller en beter af te schalen. Samenwerking met de 
jeugd- en gezinsteams is hierin cruciaal. Binnen Curium-LUMC intensiveren we sinds jaren 
het gezinsgerichte werken, en onderzoeken we thans de waarde van eigen kracht bij 
kinderen die omwille van su'icidale handelingen opgenomen zijn. Echter, we merken dat 
innovatie door de werkdruk knelt. Door de toename in crisissen, die uiteraard prioriteit 
hebben, zijn we gedwongen andere werkzaamheden uit te stellen. 

Hoewel we weten dat de regio beperkt is in mogelijkheden doordat de toelage van de 
overheid over de jaren fors afneemt, vinden we het van belang u dit signaal te geven. We 
zijn er immers van overtuigd dat deze situatie niet enkel gezinnen raakt maar er ook voor zal 
zorgen dat de kosten voor de regio oplopen. Door het niet tijdig en vervolgens niet adequaat 
kunnen behandelen verergeren de problemen van kinderen en gezinnen, waardoor de 
maatschappelijke consequenties enkel maar toenemen. 

Naar onze overtuiging moet er op korte termijn een oplossing gezocht worden voor de 
wachtlijsten, die naar we vernemen bij alle aanbieders in de regio spelen. Het is dus niet een 
zaak van doorverwijzen naar anderen. Er is een structureel tekort aan 
behandelmogelijkheden. Daarnaast moet een lange termijn meerjarenbeleid gemaakt 
worden voor de jeugdhulp, en in het bijzonder de specialistische zorg. Enkel met dergelijk 
beleid kunnen we bouwen aan nieuw beleid, zonder de onzekerheid van jaarlijkse kortingen 
en aanbestedingen. Dan kunnen we de uitdagingen waarmee de regio kampt daadwerkelijk 
aanpakken waardoor gezinnen de hulp ontvangen die nodig is. 
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