Aan de leden van de Vaste commissie voor VWS
Van de Tweede Kamer der Staten Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Datum

24 juni 2014
Contactpersoon

Telefoonnummer

M. Schipper

030 2363765

Ons kenmerk

14-074/mta/ms
Onderwerp

Voortgang van de transitie van de zorg voor jeugd t.b.v. overleg 25-6-2014

Geachte leden van de Vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer,

Op woensdag 25 juni a.s. vergadert u over de voortgang van de transitie van de zorg voor jeugd. Door
middel van deze brief spreken het Landelijk Platform GGz (LPGGz), Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie (NVvP) en het Nederlands Instituut van psychologen (NIP) gezamenlijk hun zorg uit over
garanties voor de continuïteit van zorg voor jeugd met psychische problematiek, de beperkte
taakstelling van de TAJ en de onduidelijkheid over afspraken tussen zorgverzekeraars en gemeenten
alsmede de borging van privacy in het nieuwe stelsel van de Jeugdwet per 1 januari 2015.
Continuïteit van zorg in de jeugd-ggz
Welke acties worden ondernomen om de cliënten in zorg duidelijkheid te bieden over de continuïteit
van zorg?
Wij signaleren dat de verandering van hulpverleners door reorganisaties en transitie een direct, en
vaak negatief, gevolg heeft op de behandeling en ontwikkeling van kwetsbare kinderen, jongeren en
hun ouders. Het is van belang de positie van de cliënt te monitoren en als uitgangspunt te houden.
Het is van groot belang dat er voldoende, kwalitatief hoogwaardige zorg is en blijft voor kinderen en
jongeren met ggz-problemen. Ondanks de gedane toezeggingen en inspanningen door verschillende
partijen, krijgen wij veel signalen dat de continuïteit van zorg op dit moment al ernstig onder druk komt
te staan. Cliënten hebben behoefte aan duidelijkheid over de situatie zoals die voor hen zal gaan
gelden. Het lijkt erop dat deze duidelijkheid nog behoorlijke tijd op zich zal laten wachten, terwijl de tijd
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dringt. De rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd onderschrijft onze ernstige
zorgen.
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Vierde rapportage Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd – juni 2014
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/06/17/kamerbrief-over-voortgangtransitie-nieuwe-jeugdstelsel.html

Afspraken in verband met nieuwe “knippen in het jeugdstelsel”
Zijn er inmiddels sluitende afspraken tussen de gemeenten en de zorgverzekeraars over de nieuwe
“knippen” in het stelsel?
Tijdens de behandeling van de Jeugdwet is door ons naar voren gebracht dat er door de
stelselherziening nieuwe “knippen” ontstaan o.a. tussen de volwassenen-ggz en jeugd-ggz. Gevolg is
dat goede afspraken moeten worden gemaakt o.a. over de continuïteit van zorg bij het bereiken van
de achttienjarige leeftijd. Ook moeten er afspraken zijn over de afstemming tussen de somatische zorg
voor jeugd (valt onder de Zorgverzekeringswet) en de ggz. Is er al meer bekend over de
samenwerking tussen huisartsen en gemeenten als het gaat om de jeugd-GGZ?
Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ)
Kan de taakstelling van de TAJ worden verbreed zodat zij ook een taak krijgt bij het toezien op de
continuïteit van zorg voorafgaand aan en tijdens de stelselwijziging?
De TAJ richt zich op dit moment enkel op het voorkomen van omvallen van instellingen als gevolg van
de transitie. Wij vragen om een verbreding van de taakstelling van de TAJ. Er wordt nu niet gekeken
naar continuïteit van zorg voor cliënten en de gevolgen (daarop) van reorganisaties en veranderingen
binnen instellingen die nu reeds plaatsvinden als gevolg van andere ontwikkelingen. Ook is er geen
ruimte voor signalen vanuit de zelfstandig gevestigde praktijk.
Privacy
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de toezeggingen gedaan tijdens de behandeling van de
Jeugdwet?
Tijdens de behandeling van de Jeugdwet zijn toezeggingen gedaan dat onder de Jeugdwet conform
de WGBO gewerkt wordt in de jeugd-ggz en dat de privacy gewaarborgd zal zijn. Toegezegd is dat er
Privacy Impact Analyses door gemeenten uitgevoerd zullen worden en dat er een factsheet komt.
De uitwisseling van gegevens binnen sociale wijkteams, het betrekken van een medicus of
psycholoog en het conformeren aan de geldende standaarden ten aanzien van privacy zijn nog steeds
zorgpunten.
Wij hechten er sterk aan dat de werkwijze in het nieuwe stelsel voldoet aan alle geldende standaarden
ten aanzien van privacy en vinden het van belang dat werkwijzen en systemen worden getoetst aan
de geldende privacy-eisen en voldoende worden beoordeeld.
Wij hopen dat u bovenstaande meeneemt bij de bespreking van de voortgang van de transitie tijdens
het aanstaande Algemeen Overleg. Uiteraard zijn wij bereid een en ander nader aan u toe te lichten.
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