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Oplegger Bestuursrapportage jeugdhulp Q3 2019 

 

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 volgen als regio het landelijk gemiddelde. In de regio zien we 
een toename van kinderen met Zorg in Natura (ZIN) met 3%. De grootste stijgingen zien we in 
Oisterwijk, Goirle, Loon op Zand en Hilvarenbeek. In de gemeenten Heusden en Gilze-Rijen zien we 
juist een daling. 

 

Trend verwijzers 
We zien een duidelijke stijging bij een aantal andere verwijzers, zoals de jeugdarts. 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 en met PRO RCH, om te bekijken wat de 
oorzaken en mogelijke preventieve maatregelen zijn. 

 

Trends inhoudelijk 

Als we kijken naar de zorgvormen waar we stijging van het aantal cliënten zien, dan gaat dat 

voornamelijk om de ADHD+ vorm. Dit is gelijk aan de beweging die we in het tweede kwartaal 

hebben gezien. Daarnaast zien we een daling bij intensiteit B en een toename bij intensiteit C. We 

kijken op dit moment in welke zorgvormen deze verschuiving voornamelijk plaatsvindt.  

 

Net als in het tweede kwartaal, 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. 

 

Achterliggende ontwikkelingen 
Een trend die doorzet, is de verbetering van onze administratie. Hierdoor daalt het aantal onbekende 
verwijzers steeds verder. Landelijk gezien ligt het aantal onbekende verwijzers op zo'n 15-20%. In 
onze regio is dat nog geen procent. Hierdoor hebben we een beter beeld wie de daadwerkelijke 
verwijzers zijn.  
 
Als we specifiek naar 2019 kijken, zien we dat de oude producten op dit moment uitlopen. Dat 
betekent dat de beschikkingen voor kinderen en jongeren in deze zorgvormen aflopen. De stijging 
van de nieuwe arrangementen zie je hiermee gelijk opgaan.  

 

In vergelijking met het vorige kwartaal zien we een afname van het aantal beschikkingen met 

terugwerkende kracht. Terugwerkende kracht wil zeggen dat een jeugdige reeds in zorg is, maar de 

formele toewijzing nog niet geregistreerd is in het systeem. De voor u liggende cijfers zijn uit dit 

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

bestuursrapportage heeft dit met name invloed op de aantallen van oktober 2019, met name in de 
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cijfers rondom crisiszorg, pleegzorg en JeugdzorgPlus.  Dit maakt dat de afname die in deze cijfers 

lijkt te zitten, waarschijnlijk wordt bijgesteld.  

 

Ontwikkeling van de Bestuursrapportage 

De Bestuursrapportage is constant in ontwikkeling. Zo is aan deze nieuwe versie een aantal 

onderdelen toegevoegd: 

- een samenvatting, die lokaal gebruikt kan worden om de gemeenteraad te informeren; 

- om wat meer financieel inzicht te bieden, zijn er een aantal onderdelen toegevoegd. Zo is de 

beschikte waarde per verwijzer en per gemeente toegevoegd. Ook is de gemiddelde 

beschikte waarde bij de verschillende producten toegevoegd. Dit geeft wat meer beeld bij de 

invloed van stijgingen en dalingen van cliëntenaantallen bij de verschillende producten.  

 

Ook voor de volgende Bestuursrapportage kijken we weer naar een inhoudelijke verbeterslag. Zo 

menen we iedere keer weer verbeterstappen te kunnen zetten in onze monitoring. 


