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Geachte leden van de Tweede Kamer,
Allereerst willen wij onze blijdschap uitspreken over de aangenomen motie van het lid Keijzer c.s. over
het vaststellen van Treeknormen voor toegang tot de Jeugdwet en actieve bemiddeling naar een
andere zorgaanbieder indien de Treeknormen worden overschreden. De staatssecretaris zegt in zijn
voortgangsbrief van 22 juni 2016 toe dit bij de VNG en zorgaanbieders in het kader van de zorginkoop
2017 te bevorderen. Wij gaan ervan uit dat u, net als wij, kritisch zult volgen of daarmee ook gestand
gedaan wordt aan de motie en dit daadwerkelijk leidt tot het hanteren van Treeknormen voor hulp aan
kinderen en jongeren in álle regio’s.
Specialistische ondersteuning jeugdigen met complexe ggz-problematiek
Naast de generieke korting op het macrobudget voor jeugdhulp ondervinden sommige gemeenten
tevens nadeel als gevolg van het verdeelmodel. Dit heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van
specialistische vormen van hulp die met name voor kinderen en jongeren met ggz -problematiek
noodzakelijk zijn. Eerder berichtte Trouw (http://www.platformggz.nl/lpggz/download/common/ angstig wachten-op-hulp-trouw-01-04-2016.pdf) al over gebrek aan specialistische behandelplekken voor
kinderen met angststoornissen. Een ander recent voorbeeld is de jeugdzorginstelling Horizon die zich
genoodzaakt ziet het aanbod ‘Projectgezinnen’ te staken. Kinderen en jongeren met een complexe
zorgvraag zoals hechtingsproblemen, PTSS, ODD, autisme en ADHD waarvoor reguliere pleegzorg
onvoldoende is, zijn aangewezen op deze vorm van hulpverlening. Wij maken ons er ernstige zorgen
over dat verregaande besluiten zoals het staken van deze specifieke vormen van zorg puur en alleen
genomen worden op basis van financiële motieven.
Wij roepen u op vooral oog te houden voor de belangen van deze kwetsbare kinderen en jongeren en
alles in het werk te stellen om continuïteit van passende zorg voor hen te garanderen.
Doorzettingsmacht jeugdhulp
Samen met het ministerie van VWS, VNG en cliënten- en ouderorganisaties hebben we, mede dankzij
uw steun, de afgelopen periode intensief overlegd over het organiseren van doorzettingsmacht. We
hebben met elkaar geconstateerd dat er naast onafhankelijke cliëntondersteuning doorzettingsmacht
noodzakelijk is om kinderen met (complexe) problematiek en hun ouders tijdig passende hulp te
bieden. We willen hiermee ook voorkomen dat kinderen te lang moeten wachten op hulpverlening en
dat problemen escaleren. Een recente uitspraak van de kinderrechter d.d. 3 juni 2016 onderstreept
dat het ontbreken van een zorgcontract een geschikte plaatsing van een kind in een instelling niet in
de weg mag staan. We willen toewerken naar een situatie waarin het bieden van passende zorg aan
kwetsbare kinderen in elke gemeente gerealiseerd kan worden, zodat gerechtelijke procedures om dit
af te dwingen niet meer nodig zijn. We verwachten dat, gezien de urgentie van dit probleem, de
staatssecretaris er zorg voor draagt dat doorzettingsmacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 januari
2017 in de praktijk is vormgegeven.

Wij roepen u op om samen met ons ervoor zorg te dragen dat we tempo blijven houden op het proces
rondom implementatie van de doorzettingsmacht in de jeugdhulp.
Met vriendelijke groet,
Mede namens Ieder(In),

Mevr. drs. M.J. (Marjan) ter Avest
Directeur Landelijk Platform GGz

