Verslag overlegtafel jGGZ, 5 maart 2018
1. Opening/mededelingen
a. Contract 2019
Het contract 2019 wordt verlengd, er komt in oktober 2018 nog een overlegtafel over de indexering,
het contract blijft gelijk.
b. Inkoopstrategie 2020
Lekstroom gaat zich in 2018 oriënteren op de inkoopstrategie voor 2020 en verder. Hiervoor zullen
gesprekken met diverse aanbieders worden georganiseerd, en daarnaast wordt gesproken met
sociale teams, de gemeenten uit de regio en andere gemeenten.
c.

Declaraties jGGZ in minuten, niet in uren

De contracten jGGZ hebben in 2018 als eenheid minuten. Er komen nu declaraties binnen met als
eenheid uren, het verzoek is om alleen in minuten te declareren in de jGGZ.
2. Zorglandschap jGGZ Lekstroom. Zie hieronder
Sociale teams en huisartsen in regio Lekstroom vragen regelmatig waar zij terecht kunnen voor
specialistische jGGZ hulp, op het niveau van specifieke stoornissen. We willen in Lekstroom een
overzicht maken van welke aanbieder goed is in welke specialistische jGGZ hulp. Hiervoor hebben we
een aantal criteria benoemd, die we door alle aanbieders jGGZ hulp willen laten invullen. Doel hiervan
is om de verwijzers een duidelijk overzicht te geven van het jGGZ aanbod in de regio. Bij de overleg
tafel zijn de criteria besproken. De voorlopige criteria zijn:
1. De aanwezigheid van een multidisciplinair team, met daarin een kinderpsychiater,
psychotherapeut, klinisch psycholoog en GZ psychologen. Uitgangspunt hierbij is dat aanbieders
die dit hebben, alle soorten GZ-stoornissen kunnen behandelen, omdat zij per cliënt kunnen
inschatten welke inzet nodig is.
2. Zijn er stoornissen waarbij de aanbieder zich onderscheidt van de andere jGGZ aanbieders door
echt specialistische hulp bieden (bijvoorbeeld Rintveld voor eetstoornissen)?
3. Zijn er stoornissen waarvoor de aanbieder geen hulpaanbod heeft. Achtergrond van deze vraag is
dat er nu aanbieders zijn gecontracteerd voor spec jGGZ, die echter geen kinderpsychiater in
dienst hebben. Dit heeft tot gevolg dat behandelingen waarbij medicatie nodig is niet goed
mogelijk zijn.
4. Welke settings heeft de aanbieder (ambulant, deeltijd/dagopvang, residentieel, wel of geen
groephulp, e-health, leeftijdscategorieën, culturele setting, forensische zorg)
5. Heeft de aanbieder een vestiging in regio Lekstroom?
3. Analyse jGGZ en overige jeugdhulp Lekstroom 2016/2017
Christie heeft een presentatie gegeven van de voorlopige omzetcijfers 2017. De omzet lijkt met ruim
€1 miljoen te zijn gestegen tov 2016. Lekstroom gaat de cijfers verder onderzoeken en zal deze
publiceren medio 2018 (dan zijn de definitieve omzetcijfers beschikbaar).
4. Rondvraag
Een paar aanbieders geven aan dat met name de vragen om behandelingen te verlengen lang blijven
liggen bij de soc teams van Houten en Nieuwegein. Dit heeft tot gevolg dat de cliënt niet snel
geholpen kan worden, en dat de aanbieders niet kunnen declareren (indien zij ervoor kiezen om toch
vast te gaan behandelen, in situaties waarin zij inschatten dat de hulp niet langer kan wachten).
Afspraak: aanbieders kunnen de concrete problemen doorgeven aan Christie.

