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Datum  29 januari 2019 
 

Aanwezig D. van Mourik (Leliezorggroep), R. Bakker (ASVZ), Dewi Newalsing (Boba),                  

M. Letterman (Cavent), J. Besuijen en M. Spelt (De Hoop), Arie Kuperus 

(Eleos), Christel Nienhuis (Enver), Joke Bakker (Gemiva), Johannke Smeding 

(Horizon), Paul du Jour (Neuroscan), H. Noordzij (Parnassia), Christina Oskam 

(Psychologenpraktijk perspectief), Jacques van de Ven en Cynthia Scheurkogel 

(Stichting Jeugdteams), M. Bouter(ZBZH), E. van den Berg en J. van der Hoek 

(Syndion), J. Hartog (Timon),  Peter Peeters (De Viersprong), Yvonne Roelands 

(Yulius), Henk Salet (JB-West), Arti Balgobind en Jannie Storm (SO) 

 

Afwezig Marion van Hal en Shirley Fehr (Enver), Albert Leutscher (Cavent) 

  

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Van de vorige bijeenkomst zijn geen notulen gemaakt. 

 

Aan de agenda wordt een punt toegevoegd : nieuwe aanmeldformulieren G.I. 

 

2. Aanmeldingsformulieren G.I. 

Een aantal aanbieders hebben het verzoek gedaan om het aanmeldformulier te laten 

ondertekenen door ouders. Dit is een vereiste in het kader van o.a. de WGBO en AVG. 

Henk Salet geeft aan dat het verkrijgen van een handtekening, door de problematiek die 

er speelt, vaak lastig is om voor elkaar te krijgen en dat dit voor veel vertraging in de 

aanmeldprocedure zorgt. 

 

Jannie en Henk bespreken dit punt na de werkgroep bijeenkomst en gaan na of en zo ja 

op welke wijze aan het verzoek van aanbieders tegemoet gekomen kan worden. Mocht 

dit tot een aanpassing van het huidige formulier leiden dan wordt dit t.z.t. opnieuw 

voorgelegd aan de werkgroep. Tot dat moment gebruiken de GI's het huidige formulier.  

 

3. Optimalisatie proces zorgprofielen. 

Tot nu toe zijn er 2 bijeenkomsten geweest en in de 3e bijeenkomst staat gepland voor 

begin februari. De leanmethode wordt door de deelnemers als nuttig ervaren en lijkt ook 

bruikbaar voor andere procedures. 

 

4. Pleegzorg 

De SO merkt pleegzorg aan als gezinsvervangend verblijf en wil dit los van de profielen 

bekostigen. Individuele aanvullende jeugdhulp valt wel onder een profiel. Pleegzorg 

aanbieders uit regio ZHZ worden uitgenodigd om de aandachtspunten bij het 

overstappen naar een andere bekostigingsvorm te bespreken. In de eerstvolgende 

bijeenkomst van de werkgroep zal de stand van zaken verteld worden. 
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5. Medicatiecontrole 

Aan het eind van een GGZ traject is er vaak een periode  medicatiecontrole. Het is niet 

zinvol om hier een profiel of onderaannemerschap voor af te geven. 

 

De bedoeling is om medicatiecontrole als los product te bekostigen  zodat het mogelijk is 

om dit naast een bestaand profiel af te geven. Jannie zal de SGGZ aanbieders die 

deelnemen aan de werkgroep per mail een aantal vragen stellen. Als er vanuit deze 

aanbieders geen bezwaren zijn kan de wijziging wellicht al voor 1 juli ingevoerd worden. 

 

6. Voortgang werkgroep 

Het aantal agendapunten voor de werkgroep neemt af, daarom wordt in overleg besloten 

om de vergaderfrequentie te verlagen naar eenmaal per 2 maanden.  

 

7. Stand van zaken jeugdteams 

Beschikkingen met terugwerkende kracht 

 

De aanwezigen hebben documentatie van Jacques ontvangen over de oorzaken achter  

het afgeven van beschikkingen met terugwerkende kracht. De Stichting is bezig met een 

verbeterplan. Aanbieders snappen dat met terugwerkende kracht niet meer wordt 

geaccepteerd door de SO, tenzij er sprake is van crisis of oorzaken die buiten de 

verantwoordelijkheid van de aanbieder liggen. Dit uitgangspunt heeft wel effect op de 

klantvriendelijkheid richting de cliënten. Aanbieders  willen de jeugdige gelijk kunnen 

helpen en dat kan nu niet meer als dee papieren niet in orde zijn.  

De afspraak dat een jeugdige verantwoording is van de aanbieder op het moment dat 

jeugdige op de wachtlijst staat, blijft van kracht. 

 
Einde zorgprofiel 

 

In het document onder 2b. staat dat zorgprofielen niet worden afgesloten omdat 

aanbieder nog niet uit gedeclareerd is. 

Jannie geeft aan dat einde zorg los staat van het declareren. Je kunt ook nog declareren 

als het zorgprofiel al is afgesloten. Zo zorg je ervoor dat er al wel een nieuw zorgprofiel 

aangevraagd kan worden. 

 

Het probleem ligt waarschijnlijk niet aan het ' declareren '  maar aan de administratieve 

afhangeling van het dossier door de aanbieder zoals een brief versturen naar ouders etc. 

Parallelle inzet is hier niet altijd een oplossing, omdat je te maken hebt met een 

maximale periode van 3 maanden. Feit is wel dat parallelle inzet nog veel te weinig wordt 

ingezet terwijl dit juist veel administratieve last voorkomt.  

 

Wellicht is het een optie dat de juiste mensen van de aanbieders met elkaar aan tafel 

gaan om hier over te sparren. Jannie laat dit aan de aanbieders over om dit verder op te 

pakken. 
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8. W.v.t.t.k. 

 

• Kunnen de tarieven 2019 en budgetten zorgprofielen 2019 verstuurd worden 

o Dit is inmiddels als gemaild naar alle aanbieders. 

 

• Yvonne  geeft  aan dat in de format ophoging zorgprofiel geen klinische tarieven 

staan. 
o SO is bezig met een aangepaste format.  

 

• Christina  vraagt  zich af of zij als aanbieder zelf mogen verlengen als Jeugdteam niet 

meer betrokken is. 

o Zij zijn medisch verwijzer en mogen inderdaad verlengen. Het is nog wel even 

een discussiepunt wanneer het Jeugdteam wel of niet geïnformeerd dient te 

worden. De ene aanbieder vindt het fijn om altijd het Jeugdteam te informeren 

zodat zij op de hoogte zijn, de andere aanbieder doet dit alleen maar als het 

Jeugdteam betrokken is.  

o Aan de andere kant ontvangt Jeugdteam soms berichten ter kennisname 

terwijl zij het dossier al hebben afgesloten omdat zij niet meer betrokken zijn. 

o Afspraak is dat het jeugdteam altijd wordt geïnformeerd als zij betrokken zijn 

bij de jeugdige. 

 

• Als het jeugdteam niet betrokken is hoeft dit in principe niet. Henk wil graag een lijst 

van aanbieders ontvangen met meerder contactpersonen.  

o Er is een uitvraag geweest door SO. Hier is toen weinig respons op gekomen. 

SO zal dit weer doen. Verzoek is om allemaal nu wel te reageren. 

 


