rotterdam.nl/onderzoek

Meervoudig Jeugdhulpgebruik in Rotterdam

Onderzoek en Business Intelligence

1

Onderzoek en Business Intelligence (OBI)

In opdracht van de afdeling Jeugd van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente
Rotterdam

©

2016 Onderzoek en Business Intelligence (OBI)

Auteur(s): Staf van Zeele & Cathelijne Mieloo
Februari 2017

Postadres:
Postbus 21323
3001 AH Rotterdam

E-mail:

onderzoek@rotterdam.nl

Website:

www.rotterdam.nl/onderzoek

Meervoudig Jeugdhulpgebruik in
Rotterdam

INHOUDSOPGAVE

1
2

Inleiding

7

Aantallen jongeren, trajecten en kosten

9

2.1

Aanpak

9

2.2

Totalen

10

2.3

Verschillende aanbieders

11

3

De combinaties

13

3.1

Combinaties van TWEE jeugdhulpproducten

13

3.2

Combinaties van DRIE jeugdhulpproducten

15

3.3

Combinaties van VIER jeugdhulpproducten

16

4

Conclusies

17

Bijlage

19

5

6

1 Inleiding
In het kader van de inkoop van jeugdhulp voor de regio Rotterdam Rijnmond zijn de
beleidsmedewerkers van MO/Jeugd op zoek naar gegevens over meervoudig zorggebruik. De
bedoeling is om voor de inkoop voor 2018 met resultaatgerichte financiering te gaan werken.
D.w.z. arrangementen die combinaties bieden van verschillende typen jeugdhulp en door
verschillende aanbieders geleverd kunnen worden. Daarbij is één jeugdhulpaanbieder
hoofdaannemer. In het algemeen is het doel om de samenhang en integraliteit van jeugdhulp te
vergroten. Volgens de beleidsmedewerkers zijn er signalen dat het momenteel nog lastig is om
integrale jeugdhulp te bieden, als hierbij meerdere aanbieders betrokken zijn.
Door middel van onderzoek willen de betrokken beleidsmedewerkers meer zicht krijgen op de
groep jeugdigen met meervoudig jeugdhulpgebruik met het doel om tot betere afstemming en
goedkopere hulpverlening te komen. Met meervoudig zorggebruik wordt bedoeld jeugdhulp die
tegelijkertijd of volgtijdelijk wordt aangeboden door verschillende jeugdhulpaanbieders.
De onderzoeksvragen waren:
 Hoeveel jeugdigen maken gelijktijdig gebruik van specialistische jeugdhulp die door
verschillende jeugdhulpaanbieders wordt aangeboden? Om welke combinaties gaat het
dan? (groep 1)?
 Hoeveel jeugdigen maken volgtijdelijk gebruik van specialistische jeugdhulp die door
verschillende jeugdhulpaanbieders wordt aangeboden? Om welke combinaties gaat het
dan? (groep 2)
 Hoe verhouden groep 1 en 2 zich tot het totaal aantal jeugdigen met jeugdhulp in
Socrates?
 Hoeveel kost de jeugdhulp die door groep 1 en groep 2 wordt gebruikt volgens Socrates?
 Hoe verhouden de kosten van groep 1 en 2 zich tot de totale kosten van jeugdhulp in
Socrates?
In dit rapport worden deze onderzoeksvragen beantwoord.

7

8

2 Aantallen jongeren, trajecten en kosten
2.1

Aanpak

De analyse hebben we gedaan aan de hand van twee datadumps uit Socrates. Socrates is een
database waarin onder andere alle jeugdhulpbestellingen van specialistische hulp in Rotterdam
worden geregistreerd. De eerste datadump leverde een Excel-bestand op met alle
jeugdhulpbestellingen tussen 1 januari 2015 en eind april 2016. Onze analyse met behulp van het
statistisch pakket SPSS leverde echter te weinig op om de volgende redenen:
1. Een groot deel van de bestellingen uit 2015 bestaat uit jeugdhulp die al vóór 2015 werd
gegeven en in 2015 doorliep volgens het Overgangsrecht. Van deze bestellingen is niet
de productcode en kosten bekend. Bovendien zijn deze bestellingen pas geleidelijk in
2015 ingevoerd, waarbij fouten zijn gemaakt (bijvoorbeeld dubbele invoer van één
bestelling en wel zodanig dat dit niet meer te herstellen is).
2. De verwijzingen in 2015 en daarna door de huisarts, medisch specialist en Bureau
Jeugdzorg zaten niet in de datadump. Dit betekende dat het bestand onvolledig was. Pas
in de loop van 2016 is een begin gemaakt met de invoer van de verwijzingen en
bestellingen in 2016 van met name GGZ-hulp in Socrates. Er werd van af gezien om met
terugwerkende kracht ook de bestellingen uit 2015 in te voeren.

De tweede datadump uit Socrates dateerde van oktober 2016. In dit bestand zaten alle
jeugdhulpbestellingen vanaf 1 januari 2015 t/m half oktober 2016. Voor het jaar 2016 zat hierin
ook een groot deel van de bestellingen die via de route huisarts/specialist zijn gedaan. Maar dit
bestand is een voorlopig bestand. Een deel van de in 2016 gedane bestellingen moest nog
binnenkomen (van met name kleine zorgaanbieders), een deel moest nog ingevoerd worden en
een ander deel moest nog gefiatteerd worden door kwaliteitsmedewerkers. Toch zijn we met dit
bestand aan de slag gegaan. Uit het bestand is een selectie gemaakt van alle bestellingen in
2016 van nieuwe cliënten. Met deze selectie hebben we de onderzoeksvragen beantwoord.
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2.2

Totalen

Tot en met half oktober 2016 stonden in Socrates 3217 jeugdhulptrajecten (tabel 1, kolom 5).
Met deze 3217 trajecten werden 2502 jongeren geholpen (gemiddeld 1,3 traject per jongere).1
1966 Jongeren hadden één hulptraject (tabel 1, kolom 2)). Dit bedraagt meer dan driekwart van
het totaal aantal jongeren (78,6%). Bijna een kwart van de jongeren heeft meerdere trajecten
(536 jongeren; dit is 21,4% van het totaal).2
Voor elke jongere is bepaald hoeveel de hulptrajecten die hij/zij krijgt kosten. In totaal komen de
kosten uit op ruim 23 miljoen euro voor alle trajecten (tabel 1, kolom 6). Bijna een kwart van de
jongeren heeft meerdere hulpverleningstrajecten; de kosten van deze trajecten bedragen bijna
55% van de totale kosten (100% - 45,6% = 54,4%). Let wel, dit zijn de kosten die in de eerste tien
maanden van 2016 zijn aangegaan; voor een deel lopen deze kosten door in 2017.

Tabel 1 Aantal jongeren, trajecten en kosten, Socrates (1e 10 maanden 2016)
JONGEREN
Aantal % van
%
totaal
(cumulatief)
1 traject
2 trajecten
3 trajecten
4 trajecten
5 trajecten
6 trajecten
7 trajecten

1966
418
79
27
6
2
4

Totaal

2502

78,6%
16,7%
3,2%
1,1%
0,2%
0,1%
0,2%
100,0%

78,6%
95,3%
98,4%
99,5%
99,8%
99,8%
100,0%
100,0%

TRAJECTEN
Aantal

Totaal

KOSTEN
% van
totaal

1966
836
237
108
30
12
28
3217

10.586.025
6.206.445
3.391.916
2.302.561
779.415
156.150
424.976
23.236.092

45,6%
26,7%
14,6%
9,9%
3,4%
0,7%
1,8%
100,0%

1

gemiddeld
per
jongere
5.385
14.848
42.936
85.280
129.903
78.075
106.244
9.287

Dit aantal van 3217 trajecten is een stuk lager dan het aantal van 6765 begonnen jeugdhulptrajecten in het
1e half jaar van 2016 in Rotterdam dat het CBS rapporteert. Dit verschil ondersteunt de constatering in
de vorige paragraaf dat het gebruikte databestand niet volledig is. Hierbij moet echter wel opgemerkt
worden dat het CBS ook de niet-specialistische, basishulp via de wijkteams meetelt.
2 Deze verdeling komt overeen met de bevindingen uit: Combinaties van Zorg bij Jeugdigen; B&A
Consulting, 2009. In dit onderzoek werd het meervoudig gebruik bepaald van acht jeugdhulpregelingen.
De conclusies waren onder andere dat het overgrote deel van de jeugdigen in zorg (75%) ondersteuning
krijgt vanuit één regeling en dat een kwart van de zorggebruikers meerdere voorzieningen combineert.
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2.3

Verschillende aanbieders

Van de meervoudige trajecten is vervolgens bepaald of zij volgtijdelijk of gelijktijdig zijn. Een
jongere heeft twee gelijktijdige trajecten als hij/zij op minimaal één dag gebruik maakt van twee
verschillende vormen van specialistische hulp. Is er geen overlap dan spreken we van
volgtijdelijke trajecten: de twee vormen van specialistische hulp worden na elkaar gegeven.
In de tweede stap is bepaald of de twee vormen van specialistische hulp gegeven worden door
twee verschillende zorgaanbieders of niet. Vooral die eerste optie heeft onze interesse, omdat
hierbij de mogelijkheid bestaat dat één van de zorgaanbieders het hoofdaannemers schap
vervult.
Deze twee stappen hebben tabel 2 opgeleverd. Om de tabel niet te ingewikkeld te maken zijn
alleen de trajecten met verschillende aanbieders opgenomen. In totaal gaat het om 323 jongeren
die van verschillende aanbieders hulptrajecten afnemen (dit is 60% van het totaal aantal jongeren
met meerdere trajecten uit tabel 1; de resterende 40% heeft weliswaar meerdere trajecten maar
telkens van dezelfde aanbieder).
228 Jongeren hebben 2 trajecten waarbij verschillende zorgaanbieders zijn betrokken. De
gemiddelde kosten per jongere bij 2 trajecten bedraagt 16.175. Dit bedrag is iets hoger dan
dezelfde regel uit tabel 1 (14.848 euro). Het merendeel van deze jongeren (circa 90%) heeft
trajecten die gelijktijdig zijn.

Tabel 2 Aantal jongeren, trajecten en kosten waarbij verschillende zorgaanbieders zijn
betrokken, Socrates (1e 10 maanden 2016)
Totaal trajecten
Aantal
gemiddelde
jongeren
kosten
2 trajecten
3 trajecten
4 trajecten
5 trajecten
6 trajecten
7 trajecten
Totaal

228
61
22
6
2
4
323

16.175
39.562
91.125
129.902
78.074
106.244
28.805

gelijktijdige trajecten
Aantal
gemiddelde
jongeren
kosten
199
48
19
6
1
4
277
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14.306
36.465
93.544
129.902
78.074
106.244
27.643

volgtijdelijke trajecten
Aantal
gemiddelde
jongeren
kosten
23
7
1
31

32.351
60.798
45.152
39.188
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3 De combinaties
In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag welke combinaties van jeugdhulpproducten afgenomen
worden door cliënten. Achtereenvolgend bespreken we dat voor twee, drie en vier afgenomen
producten door één cliënt. In alle drie de gevallen gaat het om jeugdhulp die gegeven wordt door
meer dan één zorgaanbieder. We maken geen onderscheid tussen gelijktijdige en volgtijdelijke
trajecten, omdat het voornamelijk om gelijktijdige trajecten gaat.

3.1

Combinaties van TWEE jeugdhulpproducten

Om welke combinaties van producten gaat het bij meervoudige trajecten die door verschillende
zorgaanbieders worden aangeboden? We lopen hier aan tegen het feit dat de combinaties op
productniveau lastig overzichtelijk zijn te presenteren. In tabel 3 hebben we daarom allereerst de
productcombinaties bij twee trajecten geclusterd op segment. In de tabel is geen rekening
gehouden met de startdatum van het product (dit wil zeggen dat in kolom 1 niet het 1e product
staat en in kolom 2 het 2e product; we hebben alle combinaties van A en B bij elkaar opgeteld,
ongeacht de volgorde).
Tabel 3 Combinaties van jeugdhulpproducten geclusterd in segmenten bij 2 trajecten
aantal
Segment A
Segment B
JGGZ
JGGZ
136
Jeugd & Opvoedhulp
JGGZ
42
Jeugd & Opvoedhulp
Jeugd & Opvoedhulp
37
Jeugd & Opvoedhulp
Jongeren met een beperking
6
JGGZ
Jongeren met een beperking
4
Jongeren met een beperking
Jongeren met een beperking
3
Totaal
228

%
59,6%
18,4%
16,2%
2,6%
1,8%
1,3%
100,0%

Combinaties van twee JGGZ producten komen het meest voor (bij 60% van deze jongeren),
gevolgd door de combinatie Jeugd & Opvoedhulp en JGGZ en de combinatie van twee Jeugd &
Opvoedhulp producten. Combinaties van producten voor jongeren met een beperking komen
relatief weinig voor3.
In tabel 4 zijn dezelfde combinaties opgenomen, maar dan geclusterd naar een niveau lager (sub
segment). Combinaties met dyslexie komen het meest voor (45% van de jongeren met twee
trajecten wordt behandeld voor dyslexie).4 In de top 4 zitten alleen combinaties van JGGZ sub

3

Hier is geen sprake van een onderschatting van het aantal jongeren dat jeugdhulp krijgt vanwege een
beperking; in het totale Socrates bestand over 2015 gaat het om vergelijkbare percentages.
4 De prevalentie van dyslexie in Nederland is geschat op 3,6 procent (Blomert, 2005). De prevalentie van
ernstige lees- en spellingproblemen wordt geschat op 9 procent (Blomert, 2006). Internationaal liggen de
schattingen van prevalentie van dyslexie tussen 2 en 10 procent (Blomert, 2005). We weten niet wat de
prevalentie van dyslexie is onder jeugdhulpcliënten.
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segmenten. Pas daarna komen de combinaties met J&O sub segmenten (dag hulp op locatie van
de aanbieder, 24 uurs zorg overig, ambulante jeugdhulp en pleegzorg) Zie voor de Bijlage voor
een overzicht van segmenten, sub segmenten en producten.
Tabel 4 Combinaties van jeugdhulpproducten geclusterd in subsegmenten bij 2 trajecten
Product A

Product B

Aantal

DYSLEXIE

Specialistische GGZ - instellingen

68

DYSLEXIE

DYSLEXIE

17

Basis GGZ

Specialistische GGZ - instellingen

10

Specialistische GGZ - instellingen

Specialistische GGZ - instellingen

10

Daghulp op locatie van de aanbieder

Specialistische GGZ - instellingen

9

24 uurs zorg overig

24 uurs zorg overig

8

Basis GGZ

DYSLEXIE

8

Ambulante jeugdhulp

Ambulante jeugdhulp

7

Ambulante jeugdhulp

Pleegzorg

7

Pleegzorg

Basis GGZ

6

Ambulante jeugdhulp

24 uurs zorg overig

5

Pleegzorg

24 uurs zorg overig

5

24 uurs zorg overig

Specialistische GGZ - instellingen

4

Landelijke inkoop

Specialistische GGZ - instellingen

4

Ambulante jeugdhulp

Landelijke inkoop

3

Basishulp buiten het wijkteam

Pleegzorg

3

Pleegzorg

DYSLEXIE

3

DYSLEXIE

Daghulp op locatie van de aanbieder

3

Ambulante jeugdhulp

Daghulp op locatie van de aanbieder

2

Ambulante jeugdhulp

Basis GGZ

2

Ambulante jeugdhulp

Specialistische GGZ - instellingen

2

Basishulp buiten het wijkteam

Basishulp buiten het wijkteam

2

Basishulp buiten het wijkteam

Specialistische GGZ - instellingen

2

Pleegzorg

Landelijke inkoop

2

24 uurs zorg overig

DYSLEXIE

2

Basis GGZ

Specialistische GGZ - vrijgestigden

2

DYSLEXIE

Specialistische GGZ - vrijgestigden

2

21 combinaties die 1 keer voorkomen

21

leeg

9

Totaal

228
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3.2

Combinaties van DRIE jeugdhulpproducten

61 Jongeren nemen drie jeugdhulproducten af. Voor 56 van hen konden de combinaties bepaald
worden (zie tabel 5). Hier is te zien dat combinaties met Dyslexie of 24-uurs zorg het meest
voorkomen.
Tabel 5 Combinaties van jeugdhulpproducten geclusterd in segmenten bij 3 trajecten
Segment C
Segment A
Segment B
aantal
Ambulante jeugdhulp

Ambulante jeugdhulp

Pleegzorg
24 uurs zorg overig

Basis GGZ

DYSLEXIE
Dagopvang /
dagbehandeling
Daghulp op locatie van
de aanbieder

Pleegzorg

Dagopvang /
dagbehandeling
Daghulp op locatie
van de aanbieder
Specialistische GGZ instellingen
24 uurs zorg overig
Basis GGZ

24 uurs zorg overig

24 uurs zorg overig
Landelijke inkoop
Specialistische GGZ instellingen

DYSLEXIE

DYSLEXIE

Specialistische GGZ instellingen

Specialistische GGZ instellingen
Totaal

crisis
Specialistische GGZ instellingen

Basishulp buiten het wijkteam
24 uurs zorg overig
Specialistische GGZ - instellingen
Daghulp op locatie van de aanbieder
Pleegzorg
Pleegzorg
24 uurs zorg overig
Landelijke inkoop
Specialistische GGZ - instellingen
24 uurs zorg overig
DYSLEXIE
Specialistische GGZ – vrij
gevestigden
DYSLEXIE
Specialistische GGZ - instellingen
Dagopvang / dagbehandeling
Basishulp buiten het wijkteam
Pleegzorg
Specialistische GGZ - instellingen
DYSLEXIE
Gesloten Jeugdhulp
24 uurs zorg overig
24 uurs zorg overig
Landelijke inkoop
DYSLEXIE
24 uurs zorg overig
Specialistische GGZ - instellingen
24 uurs zorg overig
Specialistische GGZ - instellingen
Basis GGZ
Gesloten Jeugdhulp
DYSLEXIE
Specialistische GGZ - instellingen
crisis
Basis GGZ
Basishulp buiten het wijkteam
verblijf
Basis GGZ
crisis
Specialistische GGZ - instellingen
verblijf
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1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
2
1
1
1
1
1
5
6
1
1
1
1
1
1
1
1
56

3.3

Combinaties van VIER jeugdhulpproducten

Ook de combinaties van vier hulptrajecten per jongere hebben we geanalyseerd. In totaal gaat
het om 22 jongeren die hulp krijgen en waarbij meerdere zorgaanbieders zijn betrokken. Deze
tabel ziet er iets anders uit dan de vorige tabellen omdat elke regel één jongere betreft. Wat
opvalt is dat 24-uurs zorg hier het meest voorkomt (vaak heeft een jongere zelfs meerdere 24uurs zorg trajecten). Dyslexie komt minder vaak voor.
Opvallend is verder dat de totale kosten per jongere voor dezelfde combinaties nogal van elkaar
kunnen verschillen (vergelijk regel 1 met 2, regel 3 met 4, en regel 5 met 6).

Tabel 6 Combinaties van jeugdhulpproducten geclusterd in subsegmenten bij 4 trajecten,
per jongere (n=22) en totale kosten per jongere
Combinaties van 4 jeugdhulpproducten

kosten per
jongere
(euro's)

24 uurs zorg overig (4x)

81.812

24 uurs zorg overig (4x)

156.288

24 uurs zorg overig (3x), Pleegzorg

148.626

24 uurs zorg overig (3x), Pleegzorg

180.869

24 uurs zorg overig (3x), ambulante jeugdhulp

139.004

24 uurs zorg overig (3x), ambulante jeugdhulp

106.242

24 uurs zorg overig (2x), Specialistische GGZ - instellingen, Basis GGZ

107.185

24 uurs zorg overig (2x), Pleegzorg, Specialistische GGZ - instellingen

135.168

24 uurs zorg overig (2x), Langdurig verblijf gespecialiseerde voorziening (2x)
24 uurs zorg overig (2x), ambulante jeugdhulp, Langdurig verblijf
gespecialiseerde voorziening
24 uurs zorg overig (2x), ambulante jeugdhulp, landelijke inkoop
24 uurs zorg overig, ambulante jeugdhulp, landelijke inkoop, Specialistische
GGZ - instellingen
Ambulante jeugdhulp (3x), Daghulp op locatie van de aanbieder
Ambulante jeugdhulp (2x), Specialistische GGZ - instellingen, dyslexie

#LEEG!
155.287
102.163
77.056
30.428
9.115

Ambulante jeugdhulp (2x), Daghulp op locatie van de aanbieder, Pleegzorg

32.822

Pleegzorg (4x)
Specialistische GGZ – vrij gevestigden, basis GGZ, Ambulante jeugdhulp,
Gesloten Jeugdhulp

45.152
127.264

Specialistische GGZ – vrij gevestigden (2x), Ambulante jeugdhulp, pleegzorg

26.582

Specialistische GGZ - instellingen, Basis GGZ, Dyslexie, Pleegzorg
Langdurig verblijf gespecialiseerde voorziening (3x), Basishulp buiten het
wijkteam

15.258

Dagopvang / dagbehandeling (2x), Specialistische GGZ - instellingen, Dyslexie
Daghulp op locatie van de aanbieder (2x), Dagopvang / dagbehandeling (2x)
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34.596
#LEEG!
111.590

4 Conclusies
In dit rapport hebben we een antwoord geprobeerd te geven op de vraag hoeveel jongeren in
Rotterdam meerdere vormen van gespecialiseerde jeugdhulp hebben, hoeveel dat kost en om
welke combinaties van hulp dit gaat.
De volgende conclusies willen we trekken:



De antwoorden hebben we gegeven op basis van een bestand van gespecialiseerde
jeugdhulp over de eerste tien maanden van 2016. Dit bestand is niet volledig omdat een
deel van de jeugdhulp hier nog niet in staat. De conclusies zijn daarom slechts indicatief.
De genoemde absolute getallen zullen in werkelijkheid hoger zijn; de genoemde
percentages zullen beter de werkelijkheid weergeven.



Meer dan één op de vijf jongeren met jeugdhulp (21,4%) heeft twee of meer
verschillende vormen van gespecialiseerde jeugdhulp in de eerste 10 maanden van
2016. Dit percentage komt redelijk goed overeen met eerder onderzoek dat heeft
berekend dat een kwart van de zorggebruikers in de jeugdhulp meerdere voorzieningen
combineert (Combinaties van Zorg bij Jeugdigen; B&A Consulting, 2009).



De kosten die met meervoudige hulp gepaard gaan bedragen meer dan de helft (54,4%)
van de totale kosten van jeugdhulp in Rotterdam. In absolute aantallen gaat het om 536
jongeren en bijna 13 miljoen euro aan meervoudige jeugdhulp in de eerste tien maanden
van 2016. Gezien de beperkingen van het gebruikte bestand zullen de aantallen jongeren
en de verbonden kosten in werkelijkheid hoger zijn.



Een deel van de jongeren met meervoudige hulp (60%) heeft jeugdhulp van meer dan
één zorgaanbieder. Hierbij gaat het in 90% van de gevallen om gelijktijdige trajecten; dus
om vormen van jeugdhulp waarbij op minimaal één dag minstens twee producten
tegelijkertijd worden aangeboden.



Voor twee, drie en vier jeugdhulpproducten per jongere hebben we de combinaties in
kaart gebracht. Het blijkt dat combinaties met dyslexie en 24 uurs zorg het meest
voorkomen (we hebben hierbij geen onderscheid gemaakt tussen gelijktijdige en
volgtijdelijke trajecten; wel hebben we alleen gekeken naar combinaties waarbij meer dan
één zorgaanbieder is betrokken).
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Bijlage

Overzicht van Segmenten, subsegmenten en jeugdhulproducten (niet uitputtend)
Jeugdzorg J en O specialistische hulp
1. Ambulante jeugdhulp
Ambulante Spoedhulp Stek ZIN
Ambulante spoedhulp ZIN1
Beter Beschermd Plus Stek ZIN
Beter Beschermd Plus ZIN
FACT Jeugd ZIN
Families First Stek ZIN
MPG+ ZIN
Omgangshuis ZIN
2. Daghulp op locatie van de aanbieder
Beo Groep Horizon ZIN
Dagb. jonge kind expert.centr.kleine Plantage ZIN
3. Pleegzorg
24-uurs pleegzorg ZIN
Crisispleegzorg Flexus ZIN
Pleegzorg ZIN1
4. Gesloten Jeugdhulp
Capaciteitsplaatsen gesloten jeugdzorg (JZ+) ZIN
Capaciteitsplaatsen gesloten jeugdzorg (JZ+) ZIN1
5. 24 uurs zorg overig
Beh. gr oudere jeugd 24u hulp intens ambul. ZIN
Behandelgroep Uitwijkhuis ZIN
Combinatieproject kamertraining ZIN
Crisishulp 24 uur jongere jeugd ZIN
Crisishulp 24 uur oudere jeugd ZIN
Gezinshuis ZHZ ZIN
Gezinsopname ZIN
leefgroepen ZIN
Res. 24-u.hulp 11-15jr, 15-18jr en Train.gr. ZIN
Residentiële zorg (24-uurs, drie milieu) ZIN
Jeugdzorg JGGZ
AWBZ
Onvolledig behandeltraject ZIN
Basis GGZ
Basis GGZ Intensief ZIN
Basis GGZ Kort ZIN
Basis GGZ Middel ZIN
DYSLEXIE
Diagnostiek, 0 99 min ZIN
Diagnostiek, 1.800 min ZIN
Diagnostiek, 100 199 min ZIN
Diagnostiek, 400 799 min ZIN
Diagnostiek, 800 1.199 min ZIN
Ov. kindertijd, 250 799 min ZIN

Vervolg Jeugdzorg JGGZ
Landelijke inkoop
L-Aand. en gedrag - 12.000 tm 17.999 min.
L-Functional Family Therapy (FFT)
L-Multisysteem Therapie (MST)
Specialistische GGZ - instellingen
Aandachtstekort & gedrag, 3.000 - 5.999 min ZIN
Aandachtstekort -en gedrag - 250 tm 799 min ZIN
Aandachtstekort -en gedrag - 800 tm 1.799 min ZIN
Angst, 250 tm 799 min ZIN
beh. kort, 200 tm 399 min ZIN
beh. kort, 400 min ZIN
Diagnostiek, 0 tm 99 min ZIN
Diagnostiek, 100 tm 199 min ZIN
Diagnostiek, 400 tm 799 min ZIN
Diagnostiek, 800 tm 1.199 min ZIN
Ov. aan een middel - 1.800 tm 2.999 min ZIN
Ov. aan een middel - 250 tm 799 min ZIN
Ov. aan een middel - 800 tm 1.799 min ZIN
Ov. kindertijd - 250 tm 799 min ZIN
Ov. kindertijd - 6.000 tm 11.999 min ZIN
Ov. kindertijd - 800 tm 1.799 min ZIN
Restgr. diagn. 800 tm 1.799 min ZIN
Schizofrenie, 3.000 tm 5.999 min ZIN
Specialistische GGZ - vrijgestigden
Beh. kort, 200 tm 399 min ZIN1
Ov. kindertijd, 250 tm 799 min ZIN
Pervasief, 250 tm 799 min ZIN1
Consult op de polikliniek bij gedragsproblemen
Consult polikliniek bij een psych/gedragsaand
Jeugdzorg Jongeren met een beperking
1. Basishulp buiten het wijkteam
begel. ZIN
beh. Gezin IOG jeugd-lvg ZIN
2. Dagopvang / dagbehandeling
Dagactiviteit VG kind midden ZIN
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