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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beknopt verslag van Overlegtafel 5 Crisishulp Jeugd 
d.d. 22 augustus  2017  
 
Aanwezig: 
Gemeenten Midden- Limburg Oost (Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen, Roermond) 
Jeanne van Os; Projectleider Jeugd, Jac Wijnands; Inkoopadviseur, Ronald Smits; 
contractmanager, Hanneke Wijninga; Beleidsmedewerker Jeugd. 
 
Gemeenten West (Leudal, Nederweert, Weert) 
Gonnie Poell; Projectleider Jeugd, Silvie Brouwers beleidsmedewerker Jeugd, Jos 
Verheesen contractmanager. 
Gemeenten ML: Nicole Out projectondersteuner overlegtafels (notulen) 
 
Aanbieders: 
 Mutsaertsstichting; Frans Gubbels, Stichting MET ggz; Pim Brils; Stichting Rubicon 
Jeugdzorg; Miriam Theunissen, Stichting Xonar; Mart van der Aa. 
Afgemeld: Gemeenten Oost: Janneke van Happen en Oscar Ramos Antonio 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Opening 

Jeanne van Os heet iedereen welkom. 
 
Verslag 11Juli:  
Het verslag wordt vastgesteld. 
 

2. Uitvoeringsovereenkomst 
Reacties op de concept Uitvoeringsovereenkomst: 
 Pagina 4 1.2 3e Bullet Beschikking; De laatste zin wordt aangepast:   

Het Ondersteuningsplan van de “toegang” en de Aanbieder of bij de jeugd-GGZ, de 
geneeskundige verklaring, maken onderdeel uit van de Beschikking. Eén Beschikking 
kan meerdere producten bevatten. Een beschikking kent een looptijd van maximaal 
twee jaar. 

 Pagina 4: Crisisinterventie; 2e bullet: nav opmerkingen van een van de aanbieders 
volgt de onderstaande aanpassing:  
de toegang tot de crisiszorg van de jeugd-GGZ als er sprake is van een 
psychiatrische Crisis. Deze toegang verloopt binnen kantoortijd via een arts en 
daarbuiten via de huisartsenpost (hierna HAP). De CDJ kan daarnaast, bij 
uitzondering, de crisisdienst GGZ consulteren (buiten kantooruren) voor kinderen en 
jeugdigen vanaf 12 jaar, die IBS-waardig zijn. De CDJ kan daarnaast zelf rechtsteeks 
contact opnemen met de crisisdienst GGZ. 

 Pagina 6 4e bullet wachtlijst: deze zin wordt verwijderd omdat Wachtlijst niet van 
toepassing is bij crisishulp jeugd. 

 Pagina 11 bijlage 1 artikel 1 1.5: 2e bullet:  de zin wordt aangepast:  
Een Jeugdige die nog bij geen enkele Aanbieder bekend is raakt in pedagogische of 
systemische Crisis: de toegang gaat altijd via de CDJ. Deze beoordeelt of er sprake 
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is van een Crisis, welke Dienstverlening noodzakelijk is en regelt dit ook met de 
desbetreffende aanbieder  het Provinciaal Meldpunt. Bij psychiatrische Crisissen  
gaat de toegang in principe via de arts, deze beoordeelt of er sprak is van Crisis en 
regelt de noodzakelijke Dienstverlening met de betreffende aanbieder. 

 Pagina 11 bijlage 1 artikel 1 1.5 4e bullet. Tekst dienstverlening vervalt en wordt 
overgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst jeugdhulp.  
Het gaat om de volgende tekst: 
Indien een Aanbieder die niet gecontracteerd is voor deze Overeenkomst bij de 
jeugdige betrokken is, wordt in eerste instantie gekeken of de Aanbieder zelf kan 
worden ingezet om de Crisis te stabiliseren. In het geval dit niet mogelijk is geldt 
dezelfde route als wanneer er geen Aanbieder betrokken is. In een dergelijk scenario 
wordt de inschatting of er sprake is van een Crisis gemaakt door de CDJ of 
psychiatrische crisisdienst.  

 Pagina 11 artikel2 2.1. Er wordt toegevoegd: via de meldkamer.  
            De toegang tot de crisiszorg van de Jeugd-GGZ, met een psychische grondslag, 

verloopt binnen kantoortijden via een arts en daarbuiten via de huisartsenpost (via de 
meldkamer). In uitzonderingsgevallen kan ook de politie (via de meldkamer) 
rechtstreeks de crisiszorg van de Jeugd-GGZ inschakelen.  

 Pagina 11 artikel 2.3 vervalt omdat in 4.3 de duur van de dienstverlening ook is 
genoemd.  

 Pagina 12 artikel 3 1e zin: reeds hulpverlening wordt vervangen door reeds 
ondersteuning.  

 Pagina 15:  bij artikel 15 Wachtlijsten wordt toegevoegd: 
15.3 Bij een psychiatrische crisis is de aanbieder jeugd-GGZ met bopz-afdeling 
verantwoordelijk voor het vinden van een passende plek. 
 

3. Productenboek  
Blz 4: Het gaat met name over het Ambulante Product bij Crisis.  
Je ziet dat bij Jeugd met Beperking geen Ambulant Product is opgenomen. Waarschijnlijk 
declareren zij dit uit de reguliere taken.  
Bij Jeugd GGZ komen 2 tarieven voor het ambulante stuk nl. de beschikbaarheids-
component. Die is niet terug te rekenen naar een uurprijs omdat dat een opslag per 
traject is. Er wordt voorgesteld om daarvoor Behandeling Individueel J-GGZ Crisis te 
nemen. Dat is hetzelfde tarief als de reguliere ambulante behandeling. De vraag is moet 
dit zo blijven zodat je kunt zien dat dit binnen Ambulant Crisis loopt. Dat is fijn voor de 
registratie.  
Dat speelt bij Jeugd- en Opvoedhulp ook. Je zou daar kunnen declareren onder 
Begeleiding individueel J&O crisis. Dat is in de afgelopen jaren niet gedeclareerd. De 
gemeenten vermoeden dat dit dan onder regulier gedeclareerd is.  
 
Willen we een apart product ambulant opnemen en willen we dit ook voor jeugd met een 
beperking omdat je ze dan kunt herkennen?  
De Beschikbaarheidscomponent blijft staan bij GGZ crisis. Het komt niet terug bij Jeugd 
met Beperking en bij Jeugd en Opvoedhulp. De Behandeling Individueel blijft staan als 
apart product bij crisis zodat je inzicht krijgt in wat er al dan niet bij Crisis hoort.   
Een van de aanbieders geeft aan dat er bij verblijf met behandeling zwaar J-GGZ Zeer 
intensief. (gesloten afdeling) 2 verschillende toegangen mogelijk zijn. Dit product wordt 
ook als niet crisis ingezet. Als je inzicht wilt hebben moet je 2 verschillende codes 
gebruiken.  De verhouding is 65% crisis 35 %anders. De gemeenten zullen dit nog eens 
bekijken.  
 

4. Vervolgafspraken 
De vorige keer is aangegeven dat we naar een frequentie van 2 x per jaar willen gaan. 
De wens van de aanbieders was samen met Noord Limburg  als het crisis betreft. Binnen 



 

Beknopt verslag 5e overlegtafel Crisishulp Jeugd d.d. 22 augustus 2017                     pagina   
 

3

de verwervingsoverleggen 2018 willen we in elk geval ruimte maken voor elke 2 
maanden een overlegtafel. Of dit voor Crisis geldt moet nog nader bekeken worden. 
Er is een voornemen om een onderzoek naar de inhoudelijke ontwikkeling van crisis te 
doen. Het zou handig zijn om het daaraan te koppelen.  
Het productenboek behoeft nog een verdere uitwerking. Daar komen we later op terug. 
 
We hebben nog een evaluatieformulier over de informatiebehoefte van aanbieders. Wij 
verzoeken iedereen om dit in te vullen. Het resultaat zal op de website van de Gemeente 
Leudal worden gepubliceerd.  
 

5. Sluiting 
Jeanne van Os bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng.  
 
 

 
 
 
 

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.  
 

 


