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Inleiding 

In de regionale bestuursrapportage zijn gegevens opgenomen op het gebied van jeugdhulp voor de 

regio Hart van Brabant. Deze worden cijfermatig geduid. Een aantal van deze gegevens roepen 

beleidsinhoudelijke vragen op, of hebben een nadere duiding nodig. Daarvoor is deze oplegger.  

 

Opvallendheden in de Bestuursrapportage 

In de Bestuursrapportage is te zien  dat het aantal jongeren in zorg in onze regio ook in 2019 stijgt. 

Deze trend zien we ook landelijk. We zitten als regio licht boven het landelijk gemiddelde. In de regio 

zien we een toename van kinderen met Zorg in Natura (ZIN) met 3,13%. De grootste stijgingen zien 

we in Goirle en Oisterwijk. De laagste toename zien we in Heusden, Waalwijk en Tilburg. Een 

belangrijk deel van deze stijging wordt veroorzaakt door de toename van de ADHD+ zorg. Daarom 

gaan we met de ziekenhuizen die deze zorg leveren in gesprek, om met hen te bekijken wat deze 

stijging veroorzaakt en hoe een verdere stijging kan worden voorkomen.  

 

Hoofdstuk 3 gaat in op het aantal cliënten dat gebruik maakt van jeugdhulp. Deze cijfers roepen, 

zeker gezien de stijging van de kosten, vragen op en behoeven om een nadere analyse. Deze analyse 

vindt momenteel plaats en hierop zullen we terugkomen.  

 

Zoals in de raadsinfomatiebrief aangegeven wordt op dit moment nog veel zorg toegekend met 

Terug Werkende Kracht (TWK). Dat wil zeggen dat een jeugdige reeds in zorg is maar de formele 

toewijzing nog niet geregistreerd is in het systeem, waar de voor u liggende cijfers uit zijn 

gedestilleerd of gedistilleerd. Dit is van invloed op de cijfers en tellingen van cliënt aantallen. In deze 

bestuursrapportage kan met name in de telling van juli 2019 nog een verrekening zitten.  

Verwachting is met name in de cijfers rondom crisiszorg, pleegzorg en jeugdzorgPlus.  Dit maakt dat 

de afname die in deze cijfers lijkt te zitten, waarschijnlijk worden bijgesteld. Op dit moment werken 

we aan een methode om de volgende rapportage het TWK-effect te corrigeren o.b.v. trendlijnen, 

zoals we ook voor de prognose doen. 

 

Daarnaast zien we een toename van het beroep op het product Dagcentrum Vroegtijdige Interventie 

(DVI). Dit komt omdat er sinds dit jaar de definitie van dit product is uitgebreid. De producten vielen 

voorheen onder 'product oude domeinen', waar we dan ook een daling zien.  

 

Wanneer we kijken naar verwijzers, zien we dat de registratie verbeterd, waardoor er minder in de 

categorie 'Onbekend' valt. We zien een stijging van de inzet van zorg door de jeugdarts. De jeugdarts 

ondersteunt in verschillende gemeente de lokale toegang bij vragen op het gebied van GGZ 

problematiek. Het gaat hier dus om vragen die vanuit de lokale toegang komen. In andere 

gemeenten staat de jeugdarts los van de toegang en is ook een stijging merkbaar. Dit is aanleiding 

om met de jeugdartsen in gesprek te gaan.  

 

De stijging van de doorverwijzing van medisch specialisten hangt samen met de stijging van het 

gebruik van ADHD+ zorg. Hierover gaan we in gesprek met de ziekenhuizen.  
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Naast het aantal cliënten en de verwijzers, kijken we naar het aantal cliënten bij aanbieders in onze 

regio. Wanneer we opvallende stijgingen en dalingen zien, gaan we hierover in gesprek met de 

betreffende aanbieder.  

 

De stijging van 3 procent in aantal cliënten zien we ook door vertaald in het kostenplaatje dat is 

opgenomen in de Bestuursrapportage.  

 

 


