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Naam overleg
Fysiek overlegtafel-Jeugd
datum:
voorzitter:
12-09-2016
Nico Kersten

verslaglegger:
Amber Loth
goedgekeurd op:

tijd van:
16.00 tot 18.00

locatie:
Gemeentehuis Houten

Aanwezig:

Nico Kersten (inkoop Lekstroom), Minke v/d/ Zande (jurist Lekstroom),
Christie Mullie (accounthouder RBL), Ellen van Maanen (accounthouder
RBL), Laura Kamphaus (beleidsmedewerker Ijsselstein), Angenieta van
Giessen (De Rading), Ans van Wijk (Youké), Hans Attema (Altrecht), Harry
Eleveld (Stichting Nedereind), Koen van der Leer (Timon), Jochem
Hoozemans (Reinaerde), Milly van Rooden (Lijn 5), Evelien Wensing
(Intermetzo), Frank Janssen (Leger des Heils) en Gabrielle Kaspers ( Dokter
Bosman).

Afwezig:

Hanneke Knijf (inkoop Lekstroom), Yvonne Meijer (Leger des Heils), Eelko
van Harten (Dokter Bosman), Jan Beijsterveldt (Vitras), Paulien van Triest
(Intermetzo) en Heleen de Greef (Psychologenpraktijk Nieuwegein).

Tevens kopie aan:

-

Agenda
1. Opening
/mededelingen
2. Verslag 11-7-2016
3. Producten en
tarieven

Besproken
-

Actie door
-

Goedgekeurd en vastgesteld door fysieke overlegtafel.
WMO of Jeugd
Vraag zorgaanbieder; Waarom verschillende tarieven bij één
product? Nico licht toe dat dit een voorsortering is op de
komende wetgeving waarbij alle zorgdomeinen in één wet
worden samengevoegd. Volgend jaar wordt hierop
teruggekomen bij de fysieke overlegtafel.

Nico

Extra info;
 Er zal 47 miljoen euro landelijk gekort gaan worden
op jeugdzorg hulp
 Residentiele behandeling;
Een aanbieder vraagt of hier naast klinische JGGZ ook
J&O onder valt, Christie bevestigt dit.
Speltherapie opnemen in de overeenkomst
Ja/nee?
De zorgaanbieders raden dit af vanwege het risico op
wildgroei. Volgens grotere aanbieders is speltherapie een
methode en kan een HBO-er geen speltherapeut zijn. Ze
vragen zich af wat de definiëring is van dit product. De
Lekstroomregio wijst op het belang van aanbod in de wijk.
Behandeling diagnostiek in combinatie met gezinshulp
Ja/nee? De zorgaanbieders vragen vooral verduidelijking.
Nico licht toe dat het een spanningsveld kan vormen met de
visie op zorg van de Lekstroom gemeenten.
De Lekstroomregio neemt beide onderwerpen opnieuw in
beraad. Wellicht ander voorstel voor de punten speltherapie

4. Deelovereenkomst

en behandeling diagnostiek in combinatie met gezinshulp.
Uit de discussie voortgekomen onderwerpen die besproken
worden bij het onderzoek naar de tarieven;

Nico

 Kosten van vervoer
 Indexatie van de zorg
 DBC
 Directe en indirecte (tijd/kosten)
 Gestegen zorgkosten en verklaring ervan (lengte
traject/aantal aanmeldingen)
5. Stand van zaken
tarievenonderzoek
6. Rondvraag
7. Data fysieke
overlegtafels

Hordijk & Hordijk zijn druk bezig met het verzamelen van de
gegevens voor WMO en Jeugd. Stand van zaken komt of op
de site te staan of terug bij de volgende overlegtafel van 10
oktober 2016.
Maandag 10 oktober 2016, 16.00-18.00
Maandag 17 oktober 2016, 16.00-18.00 (optie)
Maandag 24 oktober 2016, 16.00-18.00

Nico

-

