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Vragen: 

Wat is uw kijk op ggz-jeugd: 

1. Zijn er naar uw mening voldoende middelen in 2016 en bent u bereid om extra uit te 

geven? 

Antwoord: 

Naar aanleiding van de realisatiecijfers van 2015 zijn de budgetten 2016 

opgehoogd. We gaan ervan uit dat dit budget de kosten kan dekken.  

De huisartsen zijn voor 80% verantwoordelijk voor de verwijzingen naar de 

GGZ. 

Samen met huisartsen wordt momenteel een pilot gedraaid om te kijken of er 

minder verwijzingen richting GGZ kunnen plaatsvinden, op het moment dat er 

een praktijkondersteuner of psycholoog voor jeugd wordt verbonden aan een 

huisartsenpraktijk. Op deze wijze kunnen verschillende problematieken eerder  

worden gesignaleerd en behandeld.  

 

 

2. Wat dient de gemeente preventief te doen om wachtlijsten bij de ggz te voorkomen;  

maar ook om te zorgen dat gezinnen met geld en zij die afhankelijk zijn van een eigen 

bijdrage gelijkwaardig worden behandeld? 

Antwoord: 

Zoals reeds bij het vorige antwoord is aangegeven, is er een pilot gestart met 

een aantal huisartsen, begin volgend jaar komen hier de resultaten van. De 

verwachting is dat het aantal verwijzingen naar de GGZ hierdoor afneemt. Als 

dit zo is, kan deze werkwijze breder worden ingezet. 

Om terugdringing van de wachtlijsten te realiseren zijn we in gesprek over de 

volgende onderwerpen: 

Een aantal behandelingen kan groepsgewijs worden uitgevoerd.  

Een aantal ‘behandelingen’ kan digitaal worden aangeboden. 

Het inzetten van GGZ-expertise binnen het gezin ter voorkoming van zwaardere 

vormen van behandeling. 

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om kinderen en jongeren die alleen 

voor medicatie bij de ggz-instelling onder ‘behandeling’ zijn, over te dragen aan 

de huisarts of de jeugdarts van de GGD. 

Hierover zijn we in gesprek met instellingen. 

 

Iedere hulpvrager, die vraagt om de inzet van jeugd-ggz in het kader van de 

jeugdwet kan deze hulp ontvangen. Hiervoor wordt geen eigen bijdrage 

geheven zoals bv. in de wmo. Van mensen wordt wel gevraagd hun eigen 

vervoer te bekostigen. Met mensen met een minimum aan eigen middelen wordt 

een oplossing op maat gezocht. 

Daarnaast is het mogelijk om op basis van een aanvullende 

ziektekostenverzekering gebruik te maken van allerlei alternatieve vormen van 

hulp en van psycho-motorische therapie. Dit zijn aanpalende vormen van hulp, 

die mensen zelf bekostigen vanuit een aanvullende ziektekostenverzekering. Of 

mensen hier gebruik van maken is hun eigen keuze en verantwoordelijkheid. 
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