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Betreft: informatie over wachttijden regionale jeugdhulp

Geachte raadsleden,

We hechten er aan dat kinderen en jongeren die jeugdhulp nodig hebben snel en adequaat worden
geholpen. Dit betekent dat we binnen de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (hierna:
GRJFR) hier aandacht voor vragen en zelf gesprekken voeren met aanbieders van lokale jeugdhutp. Met
deze brief informeren wij u over onze gezamenlijke inzet m.b.t. de wachttijden voor regionale jeugdhulp,
de gevolgen van Corona en de situatie bij de lokale jeugdhulp en de wijkteams. Hiermee voldoen we aan
de raadstoezegging met ID 2546 om u te informeren over de wachttijden.

Extra inzet op aanpak wachttijden specialistische GGZ
Eind 2019 is door de GRJR opdracht gegeven aan KPMG om een analyse uit te voeren op de knelpunten
qua wachttijden op ambulante specialistische jeugdhulp. De specialistische GGZ maakt hier onderdeel
van uit. Op basis van deze analyse is door de GFtJR extra budget toegekend en een verbeterplan
opgesteld. Dit plan heeft de volgende resultaten opgeleverd:

Meer samenwerking tussen en met zorgaanbieders op het gebied van wachtlijsten en het
coördineren van capaciteit.
Een zorgbemiddelingstafel waar aanbieders de meest urgente casu-l-stiek bespreken.
Een analyse van de hulpvraag van de wachtende 6-12-jarigen
Een afwegingskader voor afbakening regionaal en lokaal gecontracteerde jeugdhulp .
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voeren we ook acties uit

We zetten een praktijkondersteuner in bij een grote huisartsenpraktijk. Deze POH-GGZ Jeugd
voert kortdurende trajecten uit, de vraagverheldering en heeft kennis van de sociale kaart van
onze gemeente. We zien als gevolg van deze inzet een voorzichtige stabilisatie op de instroom
van specialistische jeugdhulp.
De zorg voor 6-1 2 jarigen hoort vooral via het passend onderwijs te verlopen en niet via de
verwijzingen van de huisarts. Daarom wordt een uitvoeringsplan met het onderwijs opgesteld om
de zorgstructuur van scholen en de inzet van jeugdhulp beter op elkaar te laten aansluiten. In
Ridderkerk lopen we hierop vooruit door de inzet van vaste schoolcontactpersonen vanuit de
wijkteams op scholen en binnenkort ook op de kinderopvang.
Het maken van afspraken met lokaal gecontracteerde jeugdhulp en huisartsen over welke
enkelvoudige diagnostiek en behandeling zij direct kunnen oppakken . Daarnaast zoeken de
wijkteams de samenwerking op met huisartsen om hen te informeren over het aanbod van
jeugdhulp.
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Voor de regionale jeugdhulp kan ook de meeste ambulante hulp binnen enkele weken na aanmelding
worden ingezet. Uitzondering daarop zijn zeer specialistische behandelingen in combinatie met
kortdurend of langdurend verblijf op locatie bij een zorgaanbieder. Het is de verantwoordelijkheid van de
zorgaanbieder om overbruggingszorg te leveren zolang de jeugdige bij hun op de wachtlijst staat.

Gevolg van Corona
Sinds de tweede lockdown zien wij een grotere toestroom van jeugdigen die zorg nodig hebben. Zo is er
bijvoorbeeld een toename van jeugdigen die met spoed behandeling nodig hebben in verband met
suïcideproblematiek. De leeftijd van deze kinderen is lager dan voorheen. Daarnaast is er bij
jeugdhulpaanbieders sprake van personele problematiek als gevolg van ziekte, uitval door Corona en
schaarste op de arbeidsmarkt. Bij de specialistische aanbieders is dit nog meer aan de orde

Lokale jeugdhulp
Voor lokale jeugdhulp is nauwelijks sprake van wachttijden, na aanmelding door het wijkteam of door een
ander wettelijk verwijzer kan de hulp binnen enkele weken starten. Wel is in de afgelopen maanden
zichtbaar dat als gevolg van Corona de druk op de inzet van basis GGZ aan het toenemen is, waardoor
wachttijden de komende tijd kunnen oplopen.

Wijkteams
Momenteel is er bij de wijkteams geen sprake van aanmeldingen waar helemaal niets mee gebeurt. Wel
is er een werkvoorraad. Dit zijn de aanmeldingen waarin dus al wel acties zijn ondernomen, afstemming
en contact is geweest met de ouder(s) en het kind en contact wordt onderhouden. Eén vaste
wijkteammedewerker houdt contact met de ouder(s), het kind en de eventuele aanmelder zolang er nog
geen casusregisseur beschikbaar is. Indien een zaak urgent wordt, signaleert deze wijkteammedewerker
dat en zorgt deze er voor dat de behandeling met voorrang wordt gestart. Gezinnen die met een vraag op
de werkvoorraad komen te staan ontvangen ook een brief waarin wordt aangegeven dat als hun situatie
verandert ze ook zelf contact kunnen opnemen met deze wijkteammedewerker of de
bereikbaarheidsdienst. Indien nodig wordt door het wijkteam ook overbrugginszorg geleverd.

Wij beschouwen raadstoezegging 2546 hiermee als afgedaan

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende teyï666ë\1 geïnformeerd.
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