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Overheveling van de jeugdggz 

De kinderen zijn  
de dupe

Alle vormen van jeugdzorg vallen sinds 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van 

de gemeenten. Ook de jeugdggz. Hoe verloopt de overheveling daarvan in de praktijk, 

nu we bijna twee jaar verder zijn? ‘Dit draait uit op een mislukking.’

S
inds 1 januari 2015 heeft hij slechts één 
verwijzing gehad van een buurtteam. René 
Zijlstra, kinder- en jeugdpsychiater in Utrecht, 
kan het zelf haast niet geloven. Want de 

bedoeling van de overheveling van de jeugd-ggz was 
nu juist de zorg dicht bij huis brengen en aansluiten 
op de hulpvraag van patiënt en ouders. En: betere 
samenwerking tussen professionals in de wijk. Om 
precies die redenen begon Zijlstra een paar jaar geleden 

ook zijn vrijgevestigde praktijk. ‘Oud-Hoograven is 
een leuke wijk, dicht bij het winkelcentrum en gratis 
parkeren. Mensen lopen spontaan binnen of brengen 
zelf de verwijsbrief langs.’ Hij wil maar zeggen: de 
overheveling van de jeugd-ggz naar de gemeenten 
heeft beslist positieve kanten. ‘De bedoeling ervan is 
om te decentraliseren. Dat vind ik een goed idee.’
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Dubbele pet
De visie deugt, maar de uitvoering is een ander verhaal. 
‘Zowel indicering, financiering als behandeling zijn in 
handen van één instantie, de gemeente,’ legt Zijlstra 
uit. ‘De ene keer onderhandel ik met gemeenten over 
zorgbudgetten, de andere keer over de behandeling van 
patiënten. Dat botst.’ Want gemeenten bieden zelf ook 
zorg en behandeling, via de buurt- of sociale wijkteams. 
Zij kunnen, net als de huisarts, wel verwijzen naar de 
kinder- en jeugdpsychiater voor medisch-specialistische 
zorg. ‘Utrecht telt achttien sociale wijkteams. Je zou 
verwachten dat ik van hen net zoveel verwijzingen zou 
krijgen als van de huisarts. Maar van mijn patiënten komt 
99 procent via de huisarts. Dat is opmerkelijk. Het doel 
van de overheveling is de jeugdzorg lokaal te organiseren, 
maar vervolgens weten de buurtteams me niet te vinden.’

Zijlstra weet niet hoe dat komt. Zijn contact met de 
gemeente Utrecht is goed. ‘Misschien kennen de 
buurtteams me niet, maar dat geloof ik niet. Of ze 
houden veel zorg bij zichzelf. Wat ook kan, is dat ze 
niet zijn getraind in het onderkennen van kinder- en 
jeugdpsychiatrische stoornissen. Ik ken verhalen van 
sociale wijkteammedewerkers die bij een kind met een 
angststoornis als advies geven: doe het kind op een 
vechtsport, dan leert het flinker te worden. Dat stemt niet 
hoopvol.’

Financiële overwegingen spelen mogelijk ook een rol. 
‘Minder dure specialistische zorg, dat is het uitgangspunt 
van de Memorie van Toelichting bij de Jeugdwet. Ik 
vermoed dat buurtteams dat goed in hun oren hebben 
geknoopt. Gemeenten zijn daarom terughoudend met de 

inzet van kinder- en jeugdpsychiatrie, omdat ze dit als 
relatief duur beschouwen. Dat is de spagaat waarin de 

gemeente verkeert. Ze heeft zorgplicht, maar 
tegelijkertijd budgetverantwoordelijkheid.’
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NVvP: ‘Kwaliteit en toegang 
tot zorg onder druk’

De overheveling van de jeugdggz naar de gemeenten 
leidt tot versnippering, stelt Robert Vermeiren, 
kinder en jeugdpsychiater bij Curium en voorzitter 
van de Afdeling Kinder en Jeugd psychiatrie van de 
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). 

‘Elk van de 390 gemeenten voert het beleid op haar eigen 
manier uit. Vanuit de NVvP zien we wel dat veel gemeenten 
denken vanuit een integrale zorgvisie. Dat is goed nieuws, 
maar er zijn te veel gemeenten en dat leidt tot knelpunten. 
Zo verschilt de bekostiging per gemeente. Daarnaast 
hebben gemeenten onvoldoende zorgbudget. Daardoor 
lopen de wachtlijsten snel op en wisselt de wachttijd per 
gemeente. Hoe snel en welke hulp een kind krijgt, hangt 
dus af van waar het woont. Dat is rechtsongelijkheid en 
druist in tegen de Rechten van het Kind.’

Ook plaatst Vermeiren vraagtekens bij het functioneren 
van de sociale wijkteams. ‘Er werken vaak professionals 
die niet zijn opgeleid om kinderpsychiatrische 
problemen te onderkennen, laat staan te verwijzen naar 
de kinder- en jeugdpsychiater. Ook hebben zij geen 
medisch beroepsgeheim en weten we niet hoe zij met 
vertrouwelijke informatie omgaan. Bovendien worden 
professionele standaarden, bijvoorbeeld voor triage of de 
basisdiagnostiek en -behandeling, niet landelijk gebruikt.’ 

Vermeiren maakt zich zorgen. ‘De kwaliteit van en toegang 
tot de gezondheidszorg staan momenteel onder druk. De 
NVvP pleit met een manifest aan de politiek voor landelijke 
kwaliteitsstandaarden en afspraken over bekostiging en 
administratie. Als dat niet gebeurt, ben ik ervan overtuigd 
dat de overheveling wordt teruggedraaid. Zoals het nu 
gaat, draait het uit op een mislukking.’

‘Gemeenten zeggen dat 
het kind centraal staat, 
maar primair draait het 
om kostenbeheersing’

�



POLITIEK IN DE PRAKTIJK

VWS: ‘Nog te vroeg om te somberen’

Staatssecretaris Martin van Rijn: ‘Ik begrijp de zorgen 
vanuit de sector. De omslag die we maken is niet gering. 
Maar we moeten wel voldoende oog houden op waar 
we dit voor doen: betere zorg, hulp en ondersteuning 
voor kinderen en ouders die dat nodig hebben. Het is 
te vroeg om ervan uit te gaan dat het allemaal vanzelf 
wel goed komt. Maar het is ook nog te vroeg om te 
somberen. We komen uit een situatie waarin er een 
grote kloof bestond tussen de traditionele jeugdzorg en 
de jeugdpsychiatrie. Die kloof hebben we niet zomaar 
gedicht. Daar is veel tijd en hard werken voor nodig.

Tegelijkertijd zie ik nieuwe initiatieven ontstaan, 
bijvoorbeeld in de FACT-jeugdteams waarin kinder- en 
jeugdpsychiatrie, jeugd-ggz, jeugd- en opvoedhulp, 
zorg voor mensen met een lichte verstandelijke 
beperking (LVB) en verslavingszorg samenwerken om 
kinderen en gezinnen met multi-problemen zo goed 
mogelijk te helpen. Dat is echte winst waar kinderen nu 
de vruchten van plukken.’

Wat is er veranderd?

Het bestaande jeugdzorgsysteem was ingewikkeld 
en versnipperd, met veel indicatiestellingen en 
financieringsstromen. Daarom besloot de overheid 
de Jeugdwet aan te passen. Sinds de stelselwijziging 
per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk 
voor alle (geïndiceerde) jeugdzorg, en niet langer 
rijk, provincies en zorgverzekeraars. Het doel: de 
verkokerde manier van werken in de jeugdhulp 
terugdringen, een integrale aanpak mogelijk maken 
en minder druk op de gespecialiseerde jeugdzorg.

De overheveling van de jeugd-ggz is van meet 
af aan een groot discussiepunt geweest. Een 
belangrijk bezwaar is dat de jeugd-ggz onder de 
gezondheidszorg valt en onderdeel moet blijven 
van het recht op medische zorg, verankerd in de 
Zorgverzekeringswet. Ook werd er gewaarschuwd 
voor de verschillen per gemeente en problemen 
met budgetten en de privacy. Een andere zorg is 
dat er expertise verloren gaat, onder andere door 
de knip met de volwassen-ggz die wel onderdeel is 
gebleven van de Zorgverzekeringswet.
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Administratielast
Het leidt ertoe, valt Zijlstra op, dat ouders steeds vaker 
zelf het initiatief nemen om hun kind te laten verwijzen. 
‘Dat is een tendens die min of meer wordt afgedwongen 
door de Jeugdwet. Ik krijg regelmatig ouders aan de 
telefoon die me vragen: meneer Zijlstra, het gaat niet 
goed met ons kind. Wat kunnen we doen om bij u in 
behandeling te komen?’

Ouders moeten dan een beschikking aanvragen bij de 
gemeente. Pas als die wordt afgegeven, mag Zijlstra 
hulp verlenen. Zo’n beschikking en de bijbehorende 
papieren rompslomp vormen onderdeel van de 
dagelijkse administratielast van Zijlstra en zijn team. ‘Ik 
heb contractafspraken met 28 gemeenten. Ik heb extra 
personeel moeten aannemen om alle administratie 
bij te houden. Gemeenten willen – anders dan 
zorgverzekeraars – on the spot weten wat de behandeling 
hen kost. Er heerst een enorme verantwoordingscultuur. 
Het systeem is financial driven. Gemeenten zeggen 
dat het kind centraal staat, maar primair het draait om 
kostenbeheersing.’

Die 28 gemeenten hanteren ook allemaal verschillende 
tarieven. Waarbij de tarieven van gemeente A soms 
twintig procent lager liggen dan die van gemeente B. 
‘Ik heb daarom liever aanmeldingen uit gemeente B dan 
gemeente A. Sommige gemeenten lever ik sowieso geen 
zorg meer. Daar verlies ik alleen maar op. Ik verwacht dat 
andere zorgaanbieders die keuze ook gaan maken. De 
kinderen zijn daarvan de dupe, zij krijgen geen hulp meer. 
Ik vrees dat het die kant op gaat.’ 


