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Datum:  2 november 2018 
Kenmerk:  18-102 JM-D/MD 
Onderwerp:  Input Wetgevingsoverleg, onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de 

begrotingen VWS en J&V 2019 
Contact: Mirjam Drost E mirjam.drost@wijzijnmind.nl; M 06 19973092 
 
 
Geachte leden van de Vaste Kamercommissie van VWS,  
 
Op 12 november aanstaande komt u bijeen voor het Wetgevingsoverleg, onderdeel Jeugd en aanverwante 
zaken van de begrotingen VWS en J&V 2019. Vanuit het perspectief van kinderen met psychische 
aandoeningen, jongeren en hun ouders willen we u het volgende meegeven.  
 
Wachttijden 
De wachttijden binnen de jeugd-ggz zijn al jarenlang punt van zorg. Regelmatig ontvangen we verhalen van 
jongeren die veel te lang moeten wachten op passende zorg en begeleiding. Jongeren met ernstige 
depressies en suïcidale gedachten, jongeren met autisme, met borderline of kinderen en jongeren die geen 
therapie krijgen voor traumatische gebeurtenissen. Dat het om levensbedreigende situaties kan gaan blijkt 
uit de schreeuw om zorg van wanhopige ouders en kinderen die bereid zijn hun verhaal te vertellen in de 
media, ook al ligt hun privéleven dan op straat. Hoe lang moet dit voort duren? De jeugdhulpplicht die 
gemeenten hebben volgens de jeugdwet, blijkt een werkelijkheid die slechts op papier bestaat.  
 
Er ontbreekt nog steeds een overzicht van wachttijden voor jeugdhulp, zowel op lokaal, regionaal als 
landelijk niveau. Voor de volwassen-ggz is medio november een goede website beschikbaar, die overzicht 
biedt van de wachttijden per aanbieder, per aandoening, en of deze zorg vergoed wordt, en door welke 
verzekeraar. Ook voor jeugdhulp is het belangrijk, dat een dergelijk overzicht van wachttijden beschikbaar 
komt, zodat dit de transparantie vergroot en voor ouders en hun kinderen duidelijk wordt welke aanbieders 
in de buurt nog ruimte hebben. Daarnaast wordt het hiermee mogelijk om op regionaal en landelijk niveau te 
kunnen sturen en in te grijpen als de wachttijden te ver oplopen.  
Wij vragen u om er met spoed voor te zorgen, dat overzichten van wachttijden (lokaal, regionaal en landelijk) 
beschikbaar komen. 
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Regionale expertteams 
Inmiddels zijn in elke regio regionale expertteams actief, die zich bezighouden met het bieden van passende 
zorg en hulp voor complexe zorgvragen van jeugdigen. Deze teams kunnen in actie komen wanneer kinderen 
en jongeren geen passende hulp krijgen. Het is mooi dat deze expertteams de verantwoordelijkheid hebben 
om doorzettingsmacht toe te passen. Hiervoor is het echter essentieel, dat jongeren en ouders de 
expertteams weten te vinden in het geval ze vastlopen. De vraag is of en in hoeverre dit momenteel het 
geval is. Informatievoorziening hierover richting jongeren en ouders is noodzakelijk. Wij vragen u, om hier 
per direct aandacht voor te hebben. 
 
Tekorten 
Bij veel gemeenten zijn forse tekorten op de begroting voor jeugdhulp. Dit blijkt onder andere uit het feit, dat 
88 gemeenten tussen eind juni en half september verzocht hebben om een bijdrage uit het fonds ter 
compensatie van zorgtekorten. Het streven is, om in het voorjaar de resultaten te presenteren van het 
verdiepend onderzoek naar de tekorten in de jeugdhulp. Wij maken ons zorgen om de effecten van de 
tekorten in de tussenliggende periode. Er zijn regio’s waar de tarieven voor jeugdhulp onder druk staan, wat 
gevolgen kan hebben voor de kwaliteit en continuïteit van de jeugdhulp. Wij verzoeken u daarom, om haast 
te maken met het onderzoek naar de tekorten en in de tussentijd te zorgen dat kinderen en jongeren de 
passende zorg en begeleiding krijgen waar ze recht op hebben. 
 
We vertrouwen erop dat u het cliënt- en familieperspectief meeneemt in uw inbreng op 12 november a.s. 
tijdens het Wetgevingsoverleg Jeugd! Als u vragen heeft, neem gerust contact met ons op. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Drs. M.J. ter Avest directeur 
 


