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Geachte mevrouw Reinhard en de heer Vermeiren, 
 
In uw brief van 7 juni 2016 spreekt u uw zorgen uit over de kwaliteit van zorg in onze 
regio. Uw brief is voorgelegd aan het overleg met de verantwoordelijk 
portefeuillehouders. In deze brief treft u onze reactie aan.  
 
Om te beginnen willen we u danken voor uw brief. Wij delen de zorg, dat de 
financiële druk op de jeugdhulp toeneemt. Zoals u weet zijn de budgetten voor 
jeugdhulp in deze regio fors gekort door het rijk. Er wordt door de regio dan ook 
ingezet op het intensiveren van de lobby richting het rijk, om het financiële probleem 
politiek onder de aandacht te brengen.  
 
Wachttijden en wachtlijsten 

Het knelpunt van de wachttijden en de wachtlijsten binnen de jeugd GGZ is bij ons 
uiteraard bekend. We hebben hier verschillende keren over gesproken. Juist ook 
binnen de sector GGZ heeft dit deels te maken (gehad) met een capaciteitsprobleem 
vanwege een interne reorganisatie bij één van de grotere aanbieders binnen de 
sector. Dit betekent dat dit onderdeel van het probleem niet volledig aan de huidige 
budgetten zijn toe te schrijven. Wel erkennen we dat de beperkte budgetten in de 
regio Holland Rijnland in relatie tot de hulpvraag druk legt op de uitvoering van 
jeugdhulp door Curium.   
 
Wanneer het bereiken van de maximale budgettaire ruimte de reden is, dat urgente 
zorg niet kan starten, wijzen we u op de mogelijkheid om via het cliëntvolgend 
budget, urgente zorg gefinancierd te krijgen. Dit proces is nu juist ontwikkeld en 
ingericht om te voorkomen dat gezinnen en jeugdigen met een urgente hulpvraag 
onverantwoord lang moeten wachten.  
 
Daarnaast weten we dat er bij een aantal GGZ aanbieders, waaronder Curium, het 
voornemen is met elkaar de wachtlijsten te analyseren en te onderzoeken of er door 
andere samenwerking oplossingen te vinden zijn. Als het noodzakelijk is, dat de 

Datum: 5 juli 2017 
Telefoon: 071 523 90 90 

E-mail: jeugdhulp@hollandrijnland.nl 
  

Onderwerp: Reactie op uw brief d.d. 7 juni 2017; Kwaliteit van zorg in het geding 
 
 



 

regio hier een faciliterende rol in speelt, horen wij dat graag van u. Een ambtelijke 
werkgroep richt zich momenteel met ondersteuning vanuit TWO jeugdhulp op de 
problematiek van de wachttijden en wachtlijsten. Doel van deze werkgroep is te 
komen tot  inzicht in de achtergronden van wachtlijsten, om van daaruit de juiste 
maatregelen te kunnen treffen.   
 
Complexiteit en juiste instroom 

We hebben waardering voor de manier waarop geïnvesteerd is in de verbetering van 
kwaliteit van de instroom via de huisartsen. De regio is eveneens geïnteresseerd in 
de wijze van samenwerking tussen Curium en medisch specialisten omdat die voor 
een deel de instroom bij Curium bepalen.  
Vanuit de kwartaalgesprekken is de regio op de hoogte van de toegenomen 
complexiteit van hulpvragen bij Curium. Vanuit deze complexiteit van problematiek 
zijn we meegegaan met uw verzoek voor het handhaven van de tarieven van 2016. 
Hiermee hebben we echter met elkaar niet de budgettaire ruimte gecreëerd om meer 
jeugdigen te kunnen helpen bij Curium, wat gezien de huidige situatie jammer is.  
 
Uitstroom, afschalen en normaliseren 

Los van de instroom die beperkt en gereguleerd mogelijk wordt gemaakt via het 
cliëntvolgend budget, kijken we graag met u naar verbetermogelijkheden voor een 
duurzame uitstroom. Welke concrete belemmeringen komt u tegen om een 
duurzame uitstroom mogelijk te maken te maken? We denken hierbij bijvoorbeeld 
aan de uitstroom van de dagbehandeling in relatie tot de instroom in het onderwijs. 
Welke interventies kunnen hier nu echt een rol spelen?  
 
Langere termijn 

De regio hecht belang aan het ontwikkelen van een passende rol en positie voor de 
specialistische jeugdhulp. Mede om die reden hebben we besloten het plan 
‘Ketenverantwoordelijkheid 24 uurs voorzieningen’ te financieren vanuit het Tijdelijk 
Fonds Jeugdhulp. De verwachting is dat met de uitvoering van dit plan door  
specialistische zorgaanbieders met ieder eigen specialistische kennis, voldoende 
inzicht  in de rol en positie van (hoog)specialistische voorzieningen in de regio in de 
toekomst.  
 
Tot slot 

Dank voor uw brief waaruit uw betrokkenheid met kwetsbare kinderen en ook de 
betrokkenheid op uw personeel spreekt. Voor de korte termijn is het cliëntvolgende 
budget ingesteld om urgentie cliënten te kunnen helpen en zijn we benieuwd naar 
uw gesprek met collega-aanbieders in de analyse en mogelijke oplossingen voor 
(een deel) van de wachtlijsten.  
Voor de langere termijn verwachten wij dat de uitvoering van het plan 
“Ketenverantwoordelijkheid 24 uurs voorzieningen’ voldoende aanleiding oplevert 
voor de doorontwikkeling van het beleid zoals is opgenomen in ‘Hart voor de Jeugd’. 
 
met vriendelijke groet, 
 
 
Roos van Gelderen 


