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Van trage afhandeling tot lange wachtlijst
De Monitor Transitie Jeugd krijgt verhalen van ouders binnen, waaruit blijkt dat lokaal de informatie
over toegang tot de jeugdhulp vaak ontbreekt of onvoldoende is. Wanneer mensen wel de juiste
toegang vinden om hun zorgvraag te uiten, is het voor hen onduidelijk op welke manier hier
opvolging aan wordt gegeven en duurt het soms langer dan de toegestane termijn (8 weken)
voordat er een beschikking wordt afgegeven.
Als de beschikking er eenmaal is, is de kans groot dat ouders geconfronteerd worden met lange
wachtlijsten oplopend tot soms wel een half jaar tot een jaar voor gespecialiseerde zorg. In de tvuitzending Nieuwsuur van 13 maart jl. is verslag gedaan van de lange wachtlijsten voor kinderen met
onder meer een ernstige eetstoornis, angststoornis en ernstige depressie gepaard met suïcidale
gedachten/neigingen. Ook in de Radio 1-uitzending Reporter van zondag 28 juni jl. werd een oproep
gedaan om heel snel de wachtlijsten terug te dringen.

Aanbevelingen: verhoog deskundigheid wijkteams en maak gebruik
van expertise van anderen
Om mensen met een zorgvraag adequaat te kunnen helpen, is het essentieel dat er voldoende
deskundigheid aanwezig is bij het gemeenteloket, de wijkteams, de Centra voor Jeugd en Gezin. Op
dit moment bestaan de meeste wijkteams uit generalisten en is er vaak gebrek aan expertise op
specifieke terreinen. Wijkteams zouden actief de expertise van andere professionals moeten kunnen
inroepen. Dit gebeurt nu niet, blijkt uit het aantal meldingen: andere professionals worden soms door
het wijkteam buiten spel gezet.
Een greep uit de meldingen:
‚ Huisarts geeft ouders een doorverwijzing voor uitbreiding van de zorg bij psychiater waar het kind
reeds in behandeling is. Wijkteam medewerker gemeente is het hier niet mee eens en draait
doorverwijzing terug. Ouder geeft aan dat de situatie niet meer vol te houden is thuis. Er w de tniet
naar de zorgvraag van de ouder geluisterd en er w de tniettnaar het advies van de huisarts en
psychiater geluisterd.,
‚ Er is geen contract met de ggz-instelling in de gemeente. Pas over een half jaar is er een plekje
beschikbaar in de ggz-instelling waar de gemeente wel een contract mee heeft. Ondertussen gaat
het steeds slechter met de jongen. Hij is zeer depressief en heeft suïcidale gedachten.
‚ De zorg loopt af en er is een herindicatie nodig. Deze vraag om een herindicatie ligt al 8 weken bij
de gemeente. De ambtenaar van de gemeente vertelde dat ze niet wist hoe dit alles moest en zou
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