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Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS, 
 
Donderdag 13 juni aanstaande spreekt u tijdens het Algemeen Overleg over de jeugdhulp. Met deze brief 
vraagt MIND opnieuw aandacht voor een aantal hardnekkige knelpunten dat blijft bestaan en waarop met  
de huidige ingezette acties geen voortgang wordt geboekt.  
 
• Inzichtelijk maken van de wachttijden 

Er ontbreekt nog steeds een overzicht per soort aandoening (op lokaal, regionaal niveau en landelijk 
niveau), waardoor het voor ouders en kinderen onmogelijk is om passende zorg te vinden. Terwijl dit 
voor in de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen gewoon beschikbaar is 
(www.kiezenindeggz.nl).   
 

• Opzetten, dan wel verbetering van de doorzettingsmacht bij complexe problematiek 
In de regio’s waar een vorm van doorzettingsmacht is ontwikkeld, bijvoorbeeld door middel van een 
Regionaal Expertteam, is deze vaak (nog) niet bereikbaar voor jongeren en ouders en werkt nog 
onvoldoende op individueel casuïstiek niveau (ook volgens het rapport van de IGJ van januari 2019). 
Doorzettingsmacht moet altijd bereikbaar zijn voor ouders van kinderen en jongeren met psychische 
aandoeningen die hopeloos vastlopen in het zoeken naar passende zorg, ondersteuning, onderwijs en 
niet enkel voor gemeenten en professionals. De doorzettingsmacht moet daarnaast een proactieve 
houding hebben in het creëren van passend aanbod als dit er niet is. Uit het onderzoek van de IGJ bleek: 
daar waar de doorzettingsmacht buiten kaders durft te handelen en doen, ontstaan passende 
oplossingen. 
 

• Verbetering van toegang en triage door wijkteams 
Elk wijkteam heeft een andere samenstelling en werkt op een andere manier. Uiteraard is er een 
meerwaarde voor lokale/regionale nuance in de samenstelling van een dergelijk team, maar waarom 
mogen ouders en kinderen geen ondergrens verwachten van hoe een team in ieder geval is 
samengesteld dan wel functioneert?  
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• Creëren van passend aanbod voor kinderen met complexe ggz-problematiek 
Jongeren met bijvoorbeeld een eetstoornis en een ernstig onderliggend trauma zijn van hun zorg 
afhankelijk van verschillende instellingen, die bovendien vaak ook helemaal niet gecontracteerd zijn door 
de gemeente. Binnen de regio ontbreekt bovendien het overzicht welke instellingen nog ruimte hebben 
om deze jongeren te helpen want er is geen overzicht van de wachtlijsten in de regio. En als ze 18 jaar 
worden, begint het circus opnieuw (mits er geen verlengde jeugdhulp is aangevraagd en gehonoreerd) 
en zij met de Zorgverzekeringswet te maken krijgen.  Om dit proces te doorbreken is MIND op alle 
fronten, ook binnen de verschillende directies van VWS in gesprek over een effectieve inzet van 
doorzettingsmacht.   

 
Tevens is recent is de Voortgangsrapportage van het Programma Zorg voor de Jeugd naar uw Kamer 
verzonden. De rooskleurige stand van zaken die daar wordt geschetst strookt niet met het beeld dat wij 
terugzien in de signalen vanuit onze achterban en wij telkens weer over het voetlicht brengen. Nog steeds 
worden kinderen en (daarmee) gezinnen met ernstige problematiek naar de achtergrond verschoven en 
voert opvoedondersteuning en maakbaarheid de boventoon.  
 
In de afgelopen periode is een aantal onderzoeken verschenen dat de nijpende situatie wederom blootlegt. 
Na lange tijd heeft dit uiteindelijk geresulteerd in het (structureel) investeren van meer geld, dat het Rijk 
beschikbaar stelt voor gemeenten. Maar met alleen een financiële injectie voor de komende jaren worden 
gezinnen die nu en in de toekomst in de knel zitten niet geholpen. Het is van belang de besteding van de 
extra gelden op een verantwoorde manier wordt gedaan, en dat daarbij gebruik wordt gemaakt van alle 
kennis en ervaring die er is, onder andere bij cliëntenorganisaties (op landelijk en regionaal niveau).  
 
Tot slot, sinds de inwerkingtreding van de Jeugdwet in 2015 werden de problemen met betrekking tot de 
beschikbaarheid van specialistische jeugdhulp verklaard door de stelselwijzigingen en de bezuinigingen.  
Maar ruim vier jaar na dato is er nog weinig veranderd. Een substantieel deel van de kindertijd van jonge 
mensen die hulp nodig hebben verstrijkt, terwijl de beloofde verbetering nog steeds geen realiteit is.  
 
We vertrouwen op uw kritische inbreng tijdens het debat. Voor vragen kunt u uiteraard contact met ons 
opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 

 
 
Mr M.W.E. Tusschenbroek 
Teammanager Beleid 


