Bloemlezing van naslagwerken voor de presentatie van het Bestuurlijk Overleg Zorg voor de Jeugd
van 12 feb. 2019.
Voor het komende bestuurlijk overleg staat het thema kinderen met levenslange beperkingen op
de agenda. Ter inleiding op dit agendapunt vindt u hieronder een bloemlezing met recente
onderzoeken, artikelen en nieuwsberichten waarin de knelpunten van kinderen met een beperking,
chronische aandoeningen en/of ontwikkelingsstoornissen specifiek worden belicht.
Onderzoeken:
-

Over hoe het was en men vond dat het moest worden bij de overgang van de kinderen die
in de AWBZ zaten en over gingen naar het gemeentelijk sociaal domein
https://www.google.com/search?q=Aantal+kinderen+met+een+verstandelijke+beperking
+die+in+de+AWBZ+zaten&rlz=1C1GCEV_en&oq=Aantal+kinderen+met+een+verstandelij
ke+beperking+die+in+de+AWBZ+zaten&aqs=chrome..69i57.19462j0j8&sourceid=chrome
&ie=UTF-8

-

Zorg voor kind met een beperking beïnvloedt het hele gezin, onderzoek NJI 2014/RUG
2018
https://www.nji.nl/nl/2014/Zorg-voor-kind-met-beperking-beinvloedt-hele-gezin
https://www.mijngezondheidsgids.nl/de-impact-van-een-beperkt-kind-op-het-hele-gezin/

-

Kwaliteit van leven van gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking
Femke Boelsma et al, 2018, https://disabilitystudies.nl/kwaliteit-van-leven-van-gezinnenmet-een-kind-met-een-verstandelijke-beperking

-

Weten is nog geen doen, een realistisch perspectief op redzaamheid, WRR 2017
https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen

-

Drempels en obstakels, Ieder(in) 2017
https://iederin.nl/nieuws/18133/aanvragen-van-zorg-leidt-tot-veel-frustratie/
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2203736-drempels-en-obstakels-leiden-tot-een-grootzorgmoeras.html

-

Participatie van mensen met beperkingen blijft achter; SCP dec. 2018 Wisselend bewolkt
https://www.gemeente.nu/tag/scp/

-

Jeugdwet en Wlz; wat ervaren ouders
http://www.versterkensamenwerking.nl/nieuws/leren-schotten-jeugdzorg
AEF, 08-01-2019, programma sociaal domein

-

Waarom ouders wooninitiatieven opzetten voor hun kinderen met een beperking, SCP 2018
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/Net_als_thuis

-

Onderzoek naar vervolghulp Jeugdzorgplus en verlenging van de machtiging op niet
passende plek in gesloten jeugdhulp (uitvoering motie Rademakers)
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/12/01/geef-nooit-op-gebrekaan-vervolghulp-jeugdzorgplus

Artikelen/Publicaties
-

Intensieve zorgvraag kinderen vaak afgewezen
Nationale Ombudsman 2018
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/ombudsman-luidt-de-noodklok-intensievezorgvraag-kinderen-vaak-afgewezen
https://www.trouw.nl/samenleving/ombudsman-bevestigt-toegang-krijgen-tot-de-juistezorg-is-te-moeilijk~a131a1e3/

-

Art. 23 Kinderrechtenverdrag. Een gehandicapt kind heeft recht op bijzondere zorg van de
overheid.
https://www.kinderrechten.nl/kinderrechten-vw/artikel-23-kinderen-met-een-handicap/

-

De zorgen van het College van de Rechten van de mens over de rechten van personen met
een handicap, rapportage, dec. 2018
https://www.mensenrechten.nl/nl/publicatie/3864811111111111111111111111111111111

-

Veel mis met jeugdwet voor kinderen met een beperking- Binnenlands Bestuur juni 2018
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/jeugdwet-schiet-tekort-voor-kind-methandicap.9590803.lynkx

-

er is in de praktijk weinig aandacht voor jeugd met een beperking.
TAJ: tussen droom en daad, maart 2018, vierde jaarrapportage,
https://transitieautoriteitjeugd.nl/nieuws/vierde-jaarrapportage-taj-28-maart-2018

Nieuwsberichten
-

Jeugdwet werkt niet voor kinderen met een beperking
https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-de-jeugdsector/2018/Jeugdwet-werkt-niet-voorkind-met-beperking

-

Kinderen met een langdurige beperking zijn dakloos geraakt in het zorgsysteem, 21 juni
2018, Ieder(in) Zwartboek
https://iederin.nl/nieuws/18280/zwartboek--kinderen-met-langdurige-beperking--dakloos-in-de-jeugdwet/

-

Kinderombudsman bezorgd over zorg voor kinderen met een beperking, 2015
https://www.indaad.nl/gemeente-kent-lvb-kinderen-niet/

-

Kinderrechtentour ombudsvrouw nov. 2018: grote kloof tussen gelukkige kinderen
en kwetsbare kinderen
https://www.dekinderombudsman.nl/92/oudersprofessionals/publicaties/kinderrechtentour-grote-kloof-tussen-gelukkige-en-kwetsbarekinderen/?id=825

-

Geld passend onderwijs blijft op de plank liggen
https://www.dekinderombudsman.nl/176/dossiers/onderwijs/

-

Alle brieven aan het ministerie die wij over jeugd hebben geschreven met punten over
triage, integraliteit mismatch met de doelen van de jeugdwet en overbelasting eigen
kracht, niet serieus nemen van ouders en jeugdigen, slechte bejegening, tekort aan
expertise binnen de wijkteams, geen goede cliëntondersteuning, betere samen werking
met de spec. Jeugdhulp en het invoeren van scholing in morele oordeelsvorming aan de
poort (zie ook actielijn 6) wonen met zorg en problematiek 18-, 18+.
www.iederin.nl, thema jeugd

-

Positionpaper voor de hoorzitting TK april 2018
https://iederin.nl/nieuws/18232/waar-is-jeugd-met-een-beperking-of-chronischeaandoening-gebleven-/

-

Forse feitelijke afname van pgb’s vanuit de jeugdwet en ontmoedigingsbeleid gemeenten
brengt zorg aan jeugd met beperkingen in de problemen
https://www.pgb.nl/oproep-aan-tweede-kamer-aandacht-jeugd-chronische-beperking/

-

Ontbreken van heldere richtlijnen over gebruikelijke zorg en het verlenen van informele
zorg, zorgt voor onterecht kortingen op pgb.
https://www.pgb.nl/keuzevrijheid-informele-hulp-niet-beperken/

-

Reportage van Nieuwsuur over het toenemend aantal suïcides in de jeugd GGZ
https://www.ggznederland.nl/actueel/geen-snelle-oplossingen-voor-suicidale-kinderen

-

Verplaatsing van zorg onhanteerbaar voor kinderen en hun pleeggezinnen. Problemen van
pleegkinderen worden steeds zwaarder.
https://www.rtvoost.nl/nieuws/306795/Pleeggezinnen-problemen-van-pleegkinderenworden-steeds-zwaarder

