
Factsheet Jeugd GGZ Gelderland 

Wat is het en voor wie?
Onder Jeugd GGZ verstaan we gespecialiseerde zorg voor kin-
deren en jongeren van 0 tot 18 jaar met (ernstige) psychische, 
psychosociale of psychiatrische problemen. Het gaat o.a. om 
angststoornissen, autismespectrumstoornissen, eetstoornissen, 
gedragsstoornissen, depressie en hechtingsstoornissen. Deze 
stoornissen ontwikkelen zich in de loop van de ontwikkeling 
van kinderen en jongeren. De hulp vanuit de Jeugd GGZ richt 
zich niet alleen op de jeugdige, maar kan zich ook uitstrekken 
tot de ouders of andere verzorgers.

Zorgvragen
De zorgvragen binnen de Jeugd GGZ kunnen grofweg in drie 
groepen worden verdeeld: 
 • Opvoedingsproblemen of opvoedingsvragen waarbij het 

accent ligt op pedagogiek.
 • Gedragsproblemen waarbij het accent ligt op orthopeda-

gogiek.
 • Medische problemen, waaronder somatische, psychische 

en psychiatrische problematiek, waarbij het accent ligt op 
kinderpsychiatrie of kindergeneeskunde.

Wat biedt de jeugd GGZ?
Jeugd GGZ wordt zowel extramuraal (zorg bij verblijf in thuis-
situatie) als intramuraal (zorg gedurende een onafgebroken 
verblijf van meer dan 24 uur in een zorginstelling) uitgevoerd. 
Het merendeel van de cliënten binnen de Jeugd GGZ, namelijk 
96%, ontvangt echter extramurale begeleiding en behandeling. 

De kerntaken van de Jeugd GGZ

 • Diagnostiek: Het in kaart brengen van de symptomen en 
problematiek aan de hand van een internationaal code-
ringssysteem; de DSM- classificatie.

 • Begeleiding en behandeling: Het bieden van psychologi-
sche hulp aan kinderen en jongeren met psychische klach-
ten. Begeleiding en behandeling wordt ingedeeld in drie 
verschillende categorieën (naar zwaarte):

 − EerstelijnsGGZ: Kortdurende hulp (meestal max. 8-12 
consulten), bij klachten die korter dan zes maanden 
bestaan, niet eerder behandeld zijn en zich niet voor-

Kenmerken Jeugd GGZ

Preventie:  Voorkomen psychische problemen
  Bevorderen geestelijke gezondheid

• 1e lijns GGZ - kortdurende hulp -  
 1e behandeling rechtstreeks of 
 via huisarts
• 2e lijns GGZ - langer durende  
 specialistische zorg - eerder  
 aandoening gehad
• 3e lijns GGZ - complexe doelgroep  
 - ernstige stoornis - altijd indicatie  
 nodig

Begeleiding/behandeling

Aan medewerkers in de zorg/
hulpverlening bij het omgaan met 
gedragsproblemen

Advisering en consultatie

Diagnostiek

In kaart brengen 
symptomen en 
problematiek. 
A.d.v. DSM-classificatie
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 • Ongeveer 5% van alle jeugdigen in Nederland heeft een 
psychische stoornis die zodanig ernstig is dat het gepaard 
gaat met een verstoorde ontwikkeling of leidt tot ernstige 
beperkingen in het functioneren. 

 • Van de ongeveer 3,5 miljoen jeugdigen tot 18 jaar in Neder-
land, komen er iets meer dan 170.000 in aanraking met de 
tweedelijns Jeugd GGZ. 

 • 96% van de Jeugd GGZ bestaat uit ambulante (extramurale) 
zorg, slechts 4% betreft 24-uurs klinische (intramurale) zorg 
of deeltijdzorg.

 • Allochtone jeugdigen onder de 18 jaar zijn ondervertegen-
woordigd in de jeugd GGZ (minder dan 1,5% van het totaal 
ontvangt GGZ zorg), terwijl uit onderzoek blijkt dat Marok-
kaanse jeugdigen meer psychoseachtige symptomen en 
gedragsproblemen hebben dan Nederlandse jeugdigen. Het 
gaat dan met name om gedragsstoornissen en depressies. 

 • 50% van alle psychiatrische stoornissen ontstaat in de 
tienerleeftijd, en een totaal van 75% van alle psychiatrische 
stoornissen ontstaat voor de het 25e levensjaar. De meeste  
patiënten hebben al symptomen op eerdere leeftijd maar 
deze worden onvoldoende herkend. 

 • Erfelijke aanleg speelt bij veel aandoeningen een belang-
rijke rol. 

 • Omgevingsfactoren (problemen met zwangerschap en be-
valling, opvoeding, ingrijpende gebeurtenissen), al dan niet 
in interactie met de erfelijke aanleg spelen eveneens een 
rol in het ontstaan van psychiatrische stoornissen.

 • Gedragsklachten vormen de belangrijkste aanleiding om 
kinderen aan te melden, gevolgd door klachten met betrek-
king tot het leggen van contacten. 

 • 22% van de Jeugd GGZ populatie ontvangt naast GGZ zorg 
ook Provinciale Jeugdzorg. 

Aantallen en ontwikkelingen 

doen in combinatie met andere fysieke of psychische 
klachten. Deze hulp is rechtstreeks of via de huisarts 
toegankelijk. 

 − Tweedelijns GGZ: Langer durende, specialistische zorg 
voor jeugdigen die mogelijk eerder al aandoeningen 
gehad hebben of ingewikkelde problemen hebben, 
waarbij vaak sprake is van meerdere aandoeningen 
tegelijk. Voor deze zorg is altijd een verwijzing of een 
indicatie nodig.

 − Derdelijns GGZ: De derde lijn is bedoeld voor de meest 
complexe doelgroep en behandelingen zoals ernstige 
persoonlijkheidsstoornissen, en gevallen waarin sprake 
is van andere complicerende factoren zoals onvoldoen-
de intellectuele vermogens. Voor deze zorg is altijd een 
verwijzing of een indicatie nodig.

 • Advisering en consultatie: Advies door GGZ professionals 
aan medewerkers in de zorg en hulpverlening bij het om-
gaan met gedragsproblemen van cliënten.

 • Preventie: Het voorkómen van psychische problemen en het 
bevorderen van geestelijke gezondheid. 

Wat gaat over naar de Jeugdwet?
Alle vormen van Jeugd GGZ gaan over naar de Jeugdwet, en 
worden vanaf 1 januari 2015 dus gefinancierd vanuit de ge-
meenten.

Uitvoerders
 • Eerstelijns GGZ: (vrijgevestigde) eerstelijnspsychologen en 

huisartsen. Daarnaast o.a. ook algemeen maatschappelijk 
werkers en psychosomatisch fysiotherapeuten.

 • Tweedelijns GGZ: Categorale instellingen voor kinder- en 
Jeugdpsychiatrie, academische centra, Jeugd-afdelingen 
binnen GGZ-instellingen voor volwassenen, Regionale 
Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW’s), instellingen 
voor jeugdigen met verslavingsproblematiek en vrijgeves-
tigde aanbieders.

 • Derdelijns GGZ: Voornamelijk de academische centra voor 
Kinder- en Jeugdpsychiatrie en de centra voor vroegkinder-
lijke traumabehandeling.

 
 

Financiering
De financiering en regelgeving van de Jeugd GGZ valt onder het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het 
merendeel van het aanbod van de Jeugd GGZ wordt momenteel 
gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zowel eer-
ste- als tweedelijns Jeugd GGZ zijn onderdeel van het basispak-
ket van waaruit iedere verzekerde recht op zorg heeft.
Wanneer een behandeling (zowel extramuraal als intramuraal) 
in een GGZ instelling langer dan een jaar duurt valt de zorg on-
der de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Vanuit 
de AWBZ worden ook de logeerhuisfuncties, ambulante bege-
leiding en begeleid of beschermd wonen bekostigd. Daarnaast 
wordt Jeugd GGZ in mindere mate ook nog vanuit de Wmo 
(GGZ preventie) en provinciale gelden (o.a. intensief ambulante 
gespecialiseerde (thuis-)hulp) gefinancierd.

Wijze van bekostiging
 • Generalistische Basis GGZ (eerstelijns en deels tweedelijns 

GGZ): Declaratie bij zorgverzekeraar op basis van aantal 
zorgprestaties (voorheen ‘consulten’).

 • Specialistische GGZ (tweede- en derdelijns GGZ): Declaratie 
op basis van Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s).

 • GGZ behandeling en verblijf langer dan 365 dagen: Declara-
tie op basis van AWBZ Zorgzwaartepakketten (ZZP’s).

 • Bosman GGZ
 • De Hoenderloo Groep
 • Dr. Leo Kannerhuis
 • Driestroom
 • FPC Oldenkotte
 • GGNet Jeugd
 • Indigo
 • Irisz (jeugdtak van Iris-

zorg)
 • Karakter, Kinder- en 

Jeugdpsychiatrie
 • Leger des Heils – GGZ 

 

 • LSG-Rentray
 • Melody PsyCare GGZ
 • Pluryn
 • Pompestichting
 • Pro Persona jeugd
 • RIBW Arnhem & Veluwe 

Vallei
 • RIBW Nijmegen en Rivie-

renland
 • Riwis Zorg & Welzijn 

Jongeren
 • Virenze Kind en jeugd
 • Woonzorgnet

Instellingen die Jeugd GGZ uitvoeren in Gelderland, o.a.
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Tabel: overlap in de Jeugdzorg (in %)

Transitiekansen Jeugd GGZ

Het succes van de transformatie hangt grotendeels af van de wijze waarop sturing en uitvoering wordt gegeven aan de centrale 
principes: 1. Uitgaan van eigen kracht en talenten; 2. Vraag- en oplossingsgericht werken; 3. Planmatige aanpak en maatwerk; 
4. Ontschotting van leefgebieden; 5. Ontkokering van sectoren; 6. Meer aandacht voor preventie.  Dit vraagt niet alleen om een 
transformatie binnen de zorginstellingen maar ook om een transformatie binnen gemeenten zelf. Dit is een ingewikkelde taak 
voor alle partijen. Daarom hieronder 10 adviezen aan gemeenten en instellingen die daarbij kunnen helpen.

1. Betrek de cliënt  
Als je als gemeente grip wilt houden 
op de transformatie van de zorg, 
is de doelgroep je beste monitor. 
Wij adviseren gemeenten om in de 
bestekken duidelijke kaders op te 
nemen voor de wijze waarop zij de 
zorg willen gaan monitoren, en hier-
over met instellingen in gesprek te 
gaan. Heb niet alleen oog voor harde 
cijfers, maar vooral ook voor hoe de 
cliënten de zorg ervaren. Daarmee 
bedoelen we niet alleen degene die 
de zorg heeft ontvangen, maar ook 
het systeem daaromheen, zoals de 
ouders, broers/zussen, vrienden of 
een leerkracht. En betrek ook al nu, 
ten tijde van het transformatiepro-
ces, de cliënten bij het vormgeven 
van de zorg. In het uitgebreide 
rapport ‘Jeugd GGZ in transitie’ 
staan tien adviezen die jongeren zelf 
geven om de jeugd GGZ te verbe-
teren. Neem deze adviezen mee in 
de transformatie. Ook adviseren 

we gemeenten en instellingen de 
cliëntorganisaties te betrekken in het 
vormgeven van de zorg.

2. Stimuleer inzet op Eigen kracht, 
Talenten en Netwerk 
Stel de kaders voor het wat zo op 
dat professionals worden gedwon-
gen zoveel mogelijk uit te gaan van 
de eigen kracht, talenten en het 
netwerk van jongeren en gezinnen 
met psychische problemen. Alledrie 
de onderwerpen vragen overigens 
afzonderlijk aandacht om hier 
bewust bekwaam mee om te gaan 
als professional. Uitgaan van eigen 
kracht binnen de hulpverlening 
heeft wel raakvlakken met maar is 
niet hetzelfde als een talentgerichte 
benadering van jeugd.  
Er liggen kansen om  vanuit ge-
biedsgerichte teams meer gebruik te 
maken van vrijwilligers, bijvoorbeeld 
in de vorm van een maatje maar ook 
meer gebruik te maken van al be-
staande structuren binnen gemeen-

ten zoals vrijwilligerscentrales, steun-
punten mantelzorg etc. Ook kunnen 
gemeenten en instellingen kiezen 
voor de inzet van netwerkcoaches 
om het netwerk van jeugdigen met 
psychische problemen versterken.

3. Van individueel naar collectief en 
preventief 
Beleg in de gemeentelijke zorg voor 
jeugd ergens duidelijk de rol om te 
komen tot meer collectief en preven-
tief aanbod. Door met enige regel-
maat te kijken naar trends in gebruik 
van individuele voorzieningen te 
combineren met kennis van bestaand 
en licht aanbod kunnen gemeen-
ten sturen en stimuleren om nieuw 
collectief (en preventief) aanbod te 
ontwikkelen. Deze rol kan bijvoor-
beeld bij wijkteams belegd worden 
maar ook bij gemeentelijk netwerk 
van jeugdorganisaties. Werk voor 
het preventieve aanbod ook samen 
met zorgverzekeraars in o.a. e-health 
ontwikkelingen.

 • 7% van de Jeugd GGZ populatie ontvangt naast GGZ zorg 
ook (L)VB zorg. Andersom is de overlap een stuk groter: 
36% van de (L)VB cliënten ontvangt naast (L)VB zorg ook 
GGZ zorg.

 • Meer dan 50% van de jeugdigen in de GGZ zorg krijgt ook 
somatische zorg. 

 • Ongeveer tweederde van de jeugdigen in GGZ behandeling 
is jongen, tegenover éénderde meisje. 

 • Opvallend is de piek in gebruik van Jeugd GGZ voorzienin-
gen onder jongens in de puberteit. Bij meisjes is er pas op 
iets latere leeftijd een stijging zichtbaar. 

 • Een belangrijk deel van de behandelingen in de Jeugd GGZ 
zal over een aantal jaren bestaan uit een combinatie van 
e-mental health en face to face contacten. 

 • Kinderen uit multiproblemgezinnen zijn ondervertegen-
woordigd in de Jeugd GGZ.

 • De gemiddelde duur van een behandeling van een kind in 
de Jeugd GGZ is 493 dagen. 



Colofon

Deze factsheet betreft een samenvatting 
van het meer uitgebreide rapport ‘Jeugd 
GGZ in transitie’. Naast Jeugd GGZ zijn er 
ook factsheets en rapportages verschenen 
over de sectoren Jeugd LVB, JeugdzorgPlus 
en Jeugdbescherming/Jeugdreclassering. 
Alle factsheets en rapportages zijn te down-
loaden via www.voordegeldersejeugd.nl

april 2014

Tekst

Iris van Berkel en Sylvia Vlaardingerbroek

Eindredactie

John Smeets

Fotografie

Novy Print

Vormgeving

Jacqueline de Maertelaere 

Grafieken

Wilmie van der Kuil

Er is geen verband tussen de afgebeelde 

personen en de inhoud.

Spectrum partner met elan.

Postbus 8007

6880 CA Velp

(026) 352 34 20

info@spectrumelan.nl

www.spectrumelan.nl

4 |  Factsheet  Jeugd GGZ Gelderland

4. Organiseer brede GGZ deskundig-
heid in het voorveld 
Wij adviseren gemeenten de struc-
tuur zo in te richten, dat er in het 
lokale veld voldoende basiskennis 
en -deskundigheid aanwezig is om 
GGZ problematiek te signaleren en 
lichte ondersteuning te bieden aan 
jeugdigen en hun ouders. Dit kan in 
veel gevallen voorkomen dat zwaar-
dere, ingrijpender en duurdere hulp 
nodig is. Hiertoe kunnen gemeenten 
deskundigheidsbevordering inzetten 
in het voorveld, bijvoorbeeld door de 
medewerkers van de wijkteams een 
basistraining te laten volgen.

5. Maak snelle inzet van expertise mo-
gelijk als er meer aan de hand is 
Wanneer er meer aan de hand is, 
zorg dan dat er sneller expertise 
(uit de 2e lijn) naar voren gehaald 
kan worden om de cliënt te helpen, 
zodat de regie in het voorveld (wijk-
team) blijft en de cliënt niet meteen 
doorverwezen hoeft te worden 
naar specialistische GGZ zorg die 
letterlijk en figuurlijk verder van de 
cliënt af staat. Dit kan bijvoorbeeld 
door iemand vanuit de GGZ sector te 
consulteren of tijdelijk toe te voegen 
aan het wijkteam. Maak afspraken 
met huisartsen over een eenduidige 
toegang naar Jeugd GGZ vanuit de 
wijkteams en de huisartsen. Onder-
zoek de mogelijkheid van de inzet 
POH-GGZ voor jeugdigen.

6. Zorg  voor voldoende beschikbaar-
heid van zwaardere hulp en onder-
steuning 
Indien er sprake is van zwaardere 
problematiek, zorg dan voor snelle 
en voldoende beschikbaarheid van 
passende specialistische GGZ zorg. 
Daarbij moeten de uitgangspunten 
van de transformatie gewaarborgd 
blijven: Zo licht en dichtbij mogelijk, 

stel de cliënt centraal, uitgaan van 
eigen kracht en talenten, betrek het 
netwerk, ontkokering van zorg. Dit 
vraagt om duidelijke sturing van 
gemeenten op deze principes, ook in 
de zwaardere specialistische zorgvor-
men. Deze principes dienen vastge-
legd te worden in de sturingskaders 
voor specialistische zorg.

7. Kijk met een frisse blik naar de cliënt 
Wanneer het vermoeden bestaat dat 
er specialistische GGZ zorg nodig is, 
adviseren wij om integraal naar de 
cliënt te kijken i.p.v. diagnostiek door 
alleen een GGZ professional uit te la-
ten voeren. Een ontkokerde, oftewel 
frisse blik is nodig. Dit kan bijvoor-
beeld door het oprichten van een 
expertiseteam of specialistenteam, 
waarin professionals vanuit verschil-
lende sectoren deelnemen. Dit team 
beoordeelt aan de hand van de vraag 
en situatie van de cliënt of inzet van 
specialistische zorg nodig is. Werk 
vervolgens verder vanuit de vraag en 
situatie van de cliënt, in plaats vanuit 
een diagnose. Bepaal het toekomst-
perspectief samen met de cliënt, en 
werk daar in een gezamenlijk stap-
penplan naartoe.

8. Verbind domeinen met elkaar 
Geef vorm aan integraal werken. 
Stuur op verbindingen tussen de ver-
schillende leefgebieden die relevant 
zijn voor  jeugdigen met psychische 
problemen, zoals zorg, wonen, on-
derwijs, werk, inkomen en veiligheid. 
Deze jeugdigen hebben belang bij 
goede voorzieningen op het gebied 
van onderwijs, participatie in werk 
en passende huisvesting. Stuur daar-
naast ook op verbindingen tussen 
de zorg aan 18- en 18+. Werk samen 
met de zorgaanbieders aan een zorg-
continuüm waarin de behandeling 
van psychische stoornissen voor en 

na het 18e jaar op elkaar afgestemd 
blijft/wordt.  
Stuur dus over wetten en financie-
ringsstromen heen!

9. Ontkoker de zorg 
GGZ jeugdigen maken ook veel 
gebruik van zorg uit andere (jeugd)
zorgsectoren, zoals provinciale 
jeugdzorg, jeugd (L)VB, jeugdzorg-
Plus, jeugdbescherming en jeugdre-
classering. Organiseer ontkokering 
van de verschillende sectoren door 
hier kaders over op te nemen en hier 
actief op te sturen. Stel als gemeente 
(financiële) consequenties als hier 
niet voldoende uitvoering aan wordt 
gegeven. Stuur bijvoorbeeld op inter-
sectorale zorgtrajecten waarin één 
casemanager wordt aangewezen die 
over de verschillende sectoren heen 
werkt.

10. Transformeer samen 
Maak een bewuste keuze in wijze 
van sturen. Stuur je als gemeente 
alleen op het wat of ook op het 
hoe? De sturingsvorm kan en mag 
verschillen per instelling. Stel hier 
als gemeente (maar ook als regio) 
kaders over op, en communiceer daar 
duidelijk over naar de instellingen. 
Wij constateren dat gemeenten en 
instellingen in sommige gevallen op 
elkaar lijken te wachten. Gemeenten 
kijken naar de instellingen als het 
gaat om de beoogde veranderingen, 
terwijl instellingen wachten op wat 
gemeenten aangeven te willen gaan 
veranderen. Dit staat een construc-
tieve samenwerking tussen beide 
partijen in de weg. Kijk niet alleen 
naar de ander, maar juist ook naar 
de rol van de eigen organisatie in het 
transformatieproces. En ga daarover 
met elkaar in gesprek.

http://voordegeldersejeugd.nl/index.asp?pa_id=19

