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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beknopt verslag van Overlegtafel 2 Crisishulp Jeugd 
d.d. 20 juni 2017  
 
Aanwezig: 
Gemeenten Midden- Limburg Oost (Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen, 
Roermond) 
Janneke van Happen, Beleidsmedewerker Jeugd, Oscar Ramos Antonio 
Inkoopadviseur, Ronald Smits contractmanager, Jeanne van Os Projectleider Jeugd, 
Hanneke Wijninga; Beleidsmedewerker Jeugd. 
Gemeenten West (Leudal, Nederweert en Weert): Gonnie Poell, Projectleider Jeugd,  
Silvie Brouwers beleidsmedewerker Jeugd.  
Gemeenten ML: Nicole Out projectondersteuner overlegtafels (notulen) 
Koraal Groep; Hub Smeets, Mutsaertsstichting; Frans Gubbels, Stichting Met GGZ; 
Pim Brils, Stichting Rubicon Jeugdzorg; Miriam Theunissen, Stichting Xonar; Iseke 
Rood. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Opening 

Jeanne van Os heet iedereen welkom. Er volgt een kort kennismakingsrondje. 
Verslag 30 mei: Naar aanleiding van:  
blz. 1 midden onder 2e laatste regel:  zo kunnen we samen tot een goed advies 
komen om transformatie en innovatie te realiseren vanuit de inkoop.  De 
gemeenten zien hier graag een nuancering in nl.: Binnen inkoop jeugd streven we 
ernaar om een bijdrage te leveren om een brede transformatie binnen het Sociale 
Domein te realiseren.  
blz. 2 onder soorten overlegtafels de 7e zin: wij hebben geconstateerd dat bij een 
aantal producten een aantal aanbieders erg verschillende tarieven hanteren. 
Misschien goed om later op zoek te gaan naar hoe identiek deze producten zijn.  
SEH (spoedeisende hulp) is CDJ (crisisdienst jeugd). 
Blz. 3 Plan van Aanpak over de wijze waarop we de crisistoegang gaan 
stroomlijnen.  
Dit zat niet bij de agenda: Antwoord: Dat staat los van deze overlegtafel. Het is 
separaat verzonden.  
Het verslag wordt vastgesteld. Er zijn geen reacties binnengekomen nav het 
vorige verslag.  
In het verslag van 30 mei stond dat aanzet tarieven een agendapunt zou zijn. 
Omdat wij nog te weinig zicht op de tarieven hebben staat dit vandaag niet op de 
agenda.  
 

2. Productdefiniëring:   
Janneke van Happen neemt het woord.  De linker tabel in de PowerPointsheet 
(zie ook hieronder, is ontstaan doordat de gemeenten de 330 producten hebben 
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bekeken. Ca. 13 producten vallen onder Gedwongen Kader. Van de andere 
producten is  bekeken wat dan crisis genoemd kan worden met dit resultaat)  
 
 Kan in de 1e aanzet van het concept productenboek de definitie van Crisis uit 

de Uitvoeringsovereenkomst overgenomen worden? De 
Uitvoeringsovereenkomst is geactualiseerd aan de hand van het Plan van 
Aanpak waarin de definitie van crisis is overgenomen uit de 
samenwerkingsafspraken Noord- en Midden-Limburg (versie maart 2017).  
Afspraak: de definitie in de uitvoeringsovereenkomst wordt aangepast (er is 
een zin weggevallen, die komt terug). De definitie wordt overgenomen in het 
productenboek.   

 Hoe willen we omgaan met NIC en NHC componenten bij Gespecialiseerde 
Jeugdhulp en Crisis?  NIC is de Normatieve Inventaris Component en NHC is 
de Normatieve Huisvesting Component.  
Antwoord aanbieders: we denken dat het mogelijk is om deze 2 producten 
ineen te schuiven.  Opmerking: Bij crisisproducten bij Jeugd met een 
Beperking zit NHC en NIC standaard in het product dat de betreffende 
aanbieder biedt.  

 Kunnen we crisis op dezelfde wijze als het model van Noord-Limburg 
omzetten? Het aantal producten is beperkt en gebonden aan een grondslag. 
Het gaat met name om:  
- Ambulant en Verblijf, Ambulante Begeleiding, Behandeling Individueel en 

Groep in de categorieën licht, midden en zwaar. 
- Wonen (dat is verblijf met begeleiding),  Verblijf met Behandeling  

 
De 1e 7 regels hebben 
betrekking op jeugd met een 
verstandelijke beperking.  
In de 7e regel staat: toeslag 
kind crisis. 
A: .  Wanneer wordt dit 
toegekend en waar is dat voor?  
Antwoord; mogelijk pleegzorg? 
Miriam Theunissen zoekt dit na 
en laat het Janneke/ Nicole 
weten. 
B:Wat is het verschil tussen 
verblijf en wonen? 
 Antwoord: Verblijf: kortdurend 
en afgebakend. Crisisperiode  
is 6 weken, daarna moet een 
andere oplossing komen.  

Wonen is een verkeerde term, het klinkt als langdurig terwijl crisis kortdurend van 
aard is. De   omschrijving wonen en crisis is onlogisch.  Een betere term zou verblijf 
met begeleiding kunnen zijn. Afspraak: Die term wordt overgenomen. 
 
C. Wat is verschil tussen crisisopvang LVG (2017)  en crisisopvang 
Gehandicaptenzorg VG met behandeling? 
Antwoord:  LVG en VG is bij cisis bijna gelijk. De cliënt moet uit een vervelende 
situatie gehaald worden en onderdak krijgen.  
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Bij  diepgaande behandeling is er verschil. Een cliënt met ernstige 
gedragsproblemen kan doorgaans niet naar een VG instelling, die gaat naar een 
LVG instelling.  In de AWBZ viel dit allemaal onder één noemer.  
LVG is per definitie met behandeling,  de cliënt komt in een behandelgroep 
terecht. In de VG kunnen cliënten wonen die alleen maar begeleiding hebben en 
soms behandeling. 
Hierna ontstaat een discussie over de vraag of je crisis in moet delen in wonen, 
verblijf of behandeling. Crisis zou een product op zichzelf kunnen zijn met een 
component ambulant en wonen. Doel: stabiliseren zodat de cliënt zo snel 
mogelijk (binnen4 weken) terug kan naar de oorspronkelijke situatie. Het is nu 
niet zo geregeld. Het lukt niet om dit nog mee te nemen voor de inkoop van 2018. 
Het is mogelijk wél interessant om dit later nog eens te bekijken. 
 Zou je kunnen zeggen dat je crisisopvang hebt zonder begeleiding? Antwoord 

neen,  bij een jeugdige met een verstandelijke beperking is altijd begeleiding 
nodig. Er zijn  altijd hbo- groepsleiders en gedragswetenschappers bij 
betrokken. Er komt altijd een crisisbehandelplan. Als er geen begeleiding  
nodig is zijn er reguliere oplossingen zoals pleegzorg e.d.  

Aandachtspunt: Er zijn duidelijke definities nodig van behandeling en begeleiding.  
Los daarvan gaan de gemeenten uitzoeken:  welke aanbieders declareren welke 
producten met welke omschrijvingen? Wie neemt crisisopvang zonder 
behandeling af en waar zit die met behandeling? kunnen wij daar iets uitfilteren? 
De inhoud van een product moet leidend zijn.  
 
Voorlopig houden we voor jeugd met beperking de 2 producten aan: Verblijf met 
begeleiding Crisis (L)VG, en Verblijf met behandeling Crisis ((L)VG. Tenzij uit 
bovengenoemde analyse blijkt dat we hier van moeten afwijken. Welk product 
toegekend wordt is afhankelijk van wat nodig is voor de cliënt: begeleiding of 
behandeling tijdens de crisisopvang. Wat voor plek de aanbieder beschikbaar 
heeft (een begeleidings- of behandelplek), kan en mag niet leidend zijn. Dit wordt 
een aandachtspunt voor het CJG en de aanbieders. 
 
DBC structuur: 
 Voor GGZ behandeling staan in het productenboek crisisminuten in DBC’ s en 
een beschikbaarheidscomponent. Als je een uurtarief hebt kan de 
beschikbaarheidstoeslag in het uurtarief verwerkt worden. Het idee daarachter is 
dat  zowel voor korte als langere crisissituaties diensten beschikbaar moeten 
blijven. Misschien is het een optie om dit, samen met Noord-Limburg te regelen 
op grote schaal. Zo niet, dan zijn voor GGZ crisissen 2 producten nodig nl. een 
beschikbaarheidscomponent en een uurtarief voor de ambulante 
crisisbehandeling.   
 
Pleegzorg:  
We zien dit nergens terugkomen. Zou het onder toeslag kind crisis  kunnen 
zitten?  
Afspraak: mogelijk heeft Rubicon hier meer informatie over. Dat wordt daar intern 
bekeken. Het komt hier dan terug. 
 
Gevraagd wordt om psychiatrische crisis duidelijk af te bakenen en te definiëren 
omdat er een prijs en productverschil is met een systeemcrisis. 
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Afspraak:  de gemeenten kijken na of en hoe dit in het reguliere productenboek 
staat.  
Bij een psychiatrische crisis waarbij iemand op een Bopz afdeling komt hebben 
we het over 1.7 á 2 fte’s per bed en constante beschikbaarheid van 
kinderpsychiater, gedragswetenschapper enz. Psychiatrische crisis valt tot nu toe 
allemaal onder de DBC’s GGZ  G.  
 
 Zijn er nog producten uit het productenboek gespecialiseerde jeugdhulp die 

hier ook zouden passen?  
      Antwoord: 

- Pleegzorg regulier met een toeslag? 
- De crisisbedden voor de GGZ zitten hier niet in.  

Op het moment dat iemand  opgenomen moet worden verwijst Metggz door naar 
een klinische instelling zoals de Mutsaertsstichting. Dan gaat de behandeling  
daar verder.  
Spreek je nog van crisis als iemand opgenomen wordt?  
Binnen de reguliere GGZ is het nu als volgt geregeld:  je komt vanuit crisis DBC 
naar Klinisch DBC waarbij de crisis DBC ambulant is en gekoppeld aan de 
crisisdienst en de beschikbaarheid van die dienst voor die regio. 
De Mutsaertsstiching heeft een crisisopname en dat valt onder GGZ G.  
Afspraak: de omschrijving van een GGZ G-bed wordt naar de gemeenten 
gemaild. Wij bekijken dan hoe dat nu zit in het productenboek. Dat kan helpen om 
de juiste producten te benoemen.  Het kan helpen of dit alleen voor crisis geldt. 
Naar aanleiding van: het crisisproduct GGZ G is opgenomen in het concept-
productenboek van de gespecialiseerde jeugdhulp onder Verblijf met behandeling 
Zwaar Jeugd GGZ- zeer intensief. We zullen dit product (ook) opnemen in het 
productenboek van Crisis.  
Het is denkbaar dat als de crisis inhoudelijk gaat veranderen dit ook kan leiden tot 
andere producten in de toekomst. Wij sluiten nu aan bij wat er op dit moment ligt 
maar we proberen de Uitvoeringsovereenkomst 2018 zo te formuleren dat we 
ruimte laten voor eventuele verbeteringen. 
 

3. Toegang crisishulp (gewijzigde uitvoeringsovereenkomst). 
Uitvoeringsovereenkomst: de aanpassingen die worden voorgesteld zijn 
doorgenomen. De gemeenten zullen de aanpassingen verwerken en de 
aangepaste versie nog een keer versturen naar de deelnemers van deze 
overlegtafel.  Uiteraard kan er weer gereageerd worden via de reactieknoppen op 
de website van de gemeente Leudal. Graag voor 29 juni. 
 

4. Monitoring: 
Dit staat op de agenda voor 11 juli. We willen meer gaan sturen op resultaten en 
dat monitoren. Het CJG stuurt op resultaten op cliëntniveau. Wij willen dat als 
gemeenten gaan doen op het niveau van de aanbieder. De handreiking1 die het 
NJI daarvoor geschreven heeft  is de leidraad hiervoor. Nieuw is dat deze 
gegevens via het CBS opgevraagd gaan worden bij de aanbieders.  
Wij willen graag  zicht krijgen op  cliënttevredenheid,  doelrealisatie en uitval. 
Doelrealisatie  is door het NJI uitgesplitst in 4 indicatoren: 

                                                      
1 “Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering” Vastgesteld op 14 december 2015 
door de stuurgroep met vertegenwoordigers van VNG, NJi, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, de branche- of beroepsorganisaties 
Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN, MOgroep, NIP en Actiz. 
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- De mate waarin  cliënten zonder hulp verder kunnen. 
- De mate waarin na beëindiging  geen nieuwe start jeugdhulp plaatsvindt  
- De mate waarin problemen verminderd zijn en zelfredzaamheid /participatie is 

verhoogd. 
- De mate waarin overeengekomen doelen bereikt zijn.  
 

5.  Agendabepaling  vervolgoverleggen: 
De bijeenkomst van 1 augustus vervalt. Er zijn hierna nog twee bijeenkomsten nl. 
11 juli en 22 augustus (op 11 juli bekijken  we of 22 augustus nog nodig is). 
Onderwerpen voor 11 juli: 

- Procesafspraken  
- Toegangsproces;  is al goed doorgesproken in dit overleg. 
- Uitvoeringsovereenkomst (nalopen) 
- Sturen op resultaten en monitoren. 

 
6. Wat verder ter tafel kwam: 
Naar aanleiding van de discussie over verwijzing door de politie zal de 
Mutsaertsstichting doorgeven hoe vaak een verwijzing door de politie plaatsvindt.  
 
7. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst. Reacties graag indienen vóór 
29 juni via de reactieknop op de website van de gemeente Leudal.  
 
 
Voor informatie, vragen en reacties 
mbt de inkoopprocedure en de dialoog 
ga naar www.leudal.nl 
Zie deze knop rechtsonder op de 1e 
pagina  en kies vervolgens voor 
overlegtafels.  
 

 

 


