Inventarisatieformulier initiatieven Sociaal Domein Limburg-Noord
Naam initiatief: Pilot hoog-specialistische Jeugd-GGZ Limburg-Noord
Tijdperiode:

2018 en 2019

Gebied:

Regio Limburg-Noord, uitgezonderd de gemeente Venlo

Deelnemers:

Gemeenten: Bergen, Beesel, Gennep, Horst aan de Maas,
Peel en Maas en Venray
Aanbieders:
Mutsaersstichting en GGZ Oost Brabant
Burgers, stichtingen e.d.: n.v.t.
Onderwijs- en kennisinstituten: n.v.t.

Doel/te beantwoorden vraag:

Het doel van de pilot is om op basis van een aantal
producten in 2018 te analyseren of er in de regio LimburgNoord een aparte categorie GGZ-behandeling hoogspecialistisch nodig is.

Te behalen resultaat:

Onderzoek of er op basis van bovenstaande producten:

één beschrijving kan worden gemaakt van wat hoogspecialistische Jeugd-GGZ inhoudt voor deze regio of
dat we één model hanteren waarover consensus wordt
bereikt;

welke voorwaarden hiervoor gelden;

welke eisen hieraan gesteld moeten worden;

of hiervoor ook één vast tarief kan gelden en wat het
tarief dan moet zijn.
Het eindresultaat kan helpen bij een besluit over de vraag
of en zo ja op welke wijze hoog-specialistische Jeugd-GGZ
vanaf 2020 in Limburg-Noord wordt ingekocht.

Beschrijving initiatief:

GGZ-behandeling is primair gericht op het behandelen van
psychiatrische stoornissen met als doel het voorkomen of
beperken van stagnatie in de ontwikkeling en de gevolgen
daarvan voor het dagelijks functioneren. Een (vermoeden
van een) DSM 5-benoemde stoornis is een voorwaarde
voor inzet GGZ-behandeling.
Met het verdwijnen van de DBC’s per 1-1-2018 is er in
Limburg-Noord voor gekozen binnen de jeugd-GGZ
onderscheid te maken in 5 categorieën.
1. GGZ-behandeling generalistisch
2. GGZ-behandeling specialistisch
3. GGZ diagnostiek
4. GGZ-diagnostiek behandeling dyslexie
5. GGZ-behandeling kinderarts

Hoog-specialistische GGZ producten vallen in principe
onder GGZ-behandeling specialistisch. In een aantal
gevallen zijn het echter producten waarvoor zeer hoog en
specialistisch opgeleid personeel wordt ingezet voor een
doelgroep met zeer ernstige, complexe, of zeldzame
problematiek. Het gaat dan om producten die qua inhoud,
vorm en bekostiging niet lijken te passen binnen de
systematiek van GGZ-behandeling specialistisch.
Contactpersoon gemeente:

Naam: Claudia Wijnhoven, Senior Adviseur
Maatschappelijke Ontwikkeling
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claudia.wijnhoven@peelenmaas.nl

Telefoonnummer: 077 – 306 66 66 (algemeen nummer)

