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 Product-/Trajectbeschrijving versie 0.4 CONCEPT 

Nr Onderdeel  

1 Domein Jeugd  

2 Segment Ambulant  

3 Naam 

product/traject 

GGZ 

6 Eenheid Traject 

7 Product-/trajectbeschrijving 

8 Doelgroep Jeugdigen met psychische stoornissen en psychosociale en 

gedragsproblemen. De soorten psychische problemen en stoornissen zijn 

zeer divers en kunnen verschillen in ernst en complexiteit. 

We maken een onderscheid tussen mentaal welbevinden, psychische 

problemen en psychische stoornissen. 

 Mentaal welbevinden  

Onder mentaal welbevinden verstaan we een positieve geestelijke 

gezondheid, bepaald door optimisme, zelfvertrouwen, geluk, vitaliteit, 

gevoel van betekenis hebben, eigenwaarde, ervaren van ondersteuning 

uit de eigen omgeving en het goed weten om te gaan met de eigen 

emoties. Het is van belang om in te zetten op het behoud van dit mentaal 

welbevinden, o.a. door de veerkracht en sociale steun te verhogen om zo 

psychische problemen en stoornissen te voorkomen of om hiermee beter 

om te kunnen gaan (RIVM et al., 2019). 

 Psychische problemen  

Psychische problemen zijn problemen die samenhangen met het dagelijks 

functioneren en die niet zo ernstig zijn dat ze voldoen aan de criteria voor 

een psychische stoornis:  

- emotionele problemen zoals angst, teruggetrokkenheid, depressieve 

gevoelens en psycho-somatische klachten  

- gedragsproblemen zoals agressief gedrag en onrustig gedrag  

- sociale problemen; dit zijn problemen die het kind heeft in het maken 

en onderhouden van het contact met anderen   

 Psychische stoornis  

Er is sprake van een psychische stoornis als het gedrag of de emotie van 

een jeugdige/jongere ontregeld is, de jeugdige/jongere hier (ernstig) onder 

lijdt en in zijn ontwikkeling belemmerd wordt (NVVP, 2014). In de 

Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders (DSM V) is een 

beschrijvende lijst opgenomen van psychische stoornissen. In de DSM 

zijn stoornissen zoals ADHD, autisme, depressie, eetstoornis, neurose, 

psychose, obsessieve-compulsieve stoornis, schizofrenie en 

persoonlijkheidsstoornissen beschreven. De  DSM-V classificatie zien wij 

hiermee als eventueel een handreiking voor nadere duiding, maar achten 

wij niet bepalend voor de inzet van zorg.  

 

9 Problematiek/ 

Cliëntvraag 

De soorten psychische problemen en stoornissen zijn zeer divers en 

kunnen verschillen in ernst en complexiteit. De hulp aan deze jeugdigen is 

dan ook heel divers. Wij vragen van onze aanbieders om transparant te 

zijn en inzicht te geven in de hulpverleningstraject die ze bieden aan 

jeugdige en gezinnen, door de gemeentelijke toegang (indien nodig 

betrekken bij toegang door medisch domein) of GI actief te betrekken bij 
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de evaluaties binnen het hulpverleningstraject.  

 

Basis-GGZ  

- De Basis GGZ (GB-GGZ) betreft hulp voor jeugdigen met een lichte 

tot  niet-complexe psychiatrische problemen of stabiele chronische 

problematiek. Hulp wordt zoveel mogelijk dichtbij huis aangeboden en 

is gericht op zowel jeugdige als zijn systeem.  

- Er is een gemiddelde tot lage beperking in het functioneren of er is 

sprake van lichte tot ernstige problematiek, met laag tot matig risico of 

twijfel over verstandelijke vermogens.  

- Uitgangspunt voor de behandeling vormt de hulpvraag van de 

jeugdige en zijn gezin.  

- Er is een goed sociaal netwerk of er is een grote kans op herstel. Te 

allen tijde is het van belang om het sociaal netwerk  te versterken, 

zodat jongere/gezin zelfstandig verder kan en een duurzame 

oplossing wordt gerealiseerd.  

- Basis GGZ is erop gericht passende behandeling op de juiste plaats 

te bieden. Jeugdigen met lichte klachten worden geholpen bij/door de 

huisarts eventueel ondersteunt door de Praktijkondersteuner GGZ of 

de Specialistische Ondersteuner Jeugd (SOJ). Wanneer sprake is van 

niet complexe psychische stoornissen vindt dit plaats in de Basis 

GGZ.  

- Verder is basis GGZ gericht op goede nazorg en/of ondersteuning en 

terugvalpreventie bij jeugdigen die al behandeld zijn, en wordt bij de 

hulp die geboden wordt niet enkel naar de jeugdigen gekeken, maar 

ook naar het systeem. 

- Hierbinnen vallen ook ernstige psychiatrische stoornissen met stabiele 

problematiek die geen behandeling, maar wel langdurige monitoring 

behoeven. 
 

Specialistische GGZ 

- De Specialistische GGZ (S-GGZ) betreft hulp voor jeugdigen met een 

hoge mate van complexiteit van behandeling, waarbij een beroep op 

specialistische kennis vereist is. Er is altijd sprake van een 

multidisciplinaire aanpak.  

- Er is sprake van matige tot ernstige problematiek; aanzienlijke 

beperkingen in het dagelijks functioneren, zowel thuis als elders als 

gevolg van het ziektebeeld. 

- Er is sprake van hoog risico (duidelijke aanwijzingen voor gevaar, 

suïcidaliteit) of hoge complexiteit: ingewikkelde (somatische) co-

morbiditeit, psychosociale problemen in het gezin, geringe daadkracht 

in het netwerk, langdurige schooluitval of ernstige 

opvoedproblematiek als gevolg van psychiatrische problematiek van 

opvoeder(s) of (vermoeden van) ontwikkeling richting criminaliteit bij 

de cliënt (en het gezin) staat de kwaliteit van leven onder druk.  

- De S-GGZ kent een sterke diagnostische functie onder 

verantwoordelijkheid van een kinder- en jeugdpsychiater, klinisch 

psycholoog, psychotherapeut of GZ-psycholoog. 

- Hoewel het altijd gaat over ernstige problematiek die het dagelijkse 
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functioneren verstoort, is het uitgangspunt om de hulp zo veel als 

mogelijk in de thuissituatie aan te bieden. Dit houdt ook in dat bij 

verbetering van de klachten opnieuw samen met het lokale 

team/toegang wordt gekeken hoe lichtere ondersteuning of nazorg 

geboden kan worden. Bij de ondersteuning aan de jeugdige wordt 

altijd, tenzij er goede redenen en onderbouwing is om hiervan af te 

wijken, het systeem meegenomen in de behandeling.  

 

GGZ diagnostiek  

Indien nodig (blijkt op gezamenlijk opgestelde resultaten) is diagnostiek 

onderdeel van het traject.  

De generalistische basis jeugd-GGZ diagnosticeert meestal lichte tot 

matig ernstige problematiek bij kinderen. De gespecialiseerde jeugd-GGZ 

kent een sterke diagnostische functie onder verantwoordelijkheid van gz-

psycholoog, kinderarts, kinder- en jeugdpsychiater, kinder- en 

jeugdpsychotherapeut of klinisch psycholoog. 

 

 

10 (Hulp)inhoud 

(activiteiten 

/behandeling) en 

kenmerken 

(Scope) 

Wat is jeugd ggz?  

Jeugd ggz gaat over psychische stoornissen en psychosociale en 

gedragsproblemen.  

Wij hanteren de uitgangspunten van ‘de nieuwe GGZ’: bij geestelijke 

gezondheidszorg gaat het om regie voeren op het eigen gezin en leven. 

Doel is om bij het ontbreken van de eigen regie deze weer te herstellen. 

Er moet meer worden aangesloten op eigen mogelijkheden en behoeften 

waarbij de focus ligt op het (terug) vinden van eigen kracht (voor ouders 

en kinderen), het om te leren gaan met klachten (kwetsbaarheden en 

ontwrichting die psychische klachten met zich meebrengen), het zelf regie 

voeren op de behandeling en dat de cliënt bezig kan zijn met 

betekenisvolle doelen die voldoening geven. Hulpverlening vanuit contact 

is snel beschikbaar op de momenten dat het echt nodig is. 

 

Omdat we binnen de transformatie bovenstaande uitgangspunten - in het 

kader van normaliseren - centraal stellen, is het logische gevolg dat ook 

dat wij daarmee DSM-V classificatie als basis voor de inzet van zorg 

loslaten en daardoor is de aanbieder niet meer verplicht deze in te zetten 

binnen een behandeling. Behandeling is gericht op het duurzaam herstel, 

genezing, ontwikkeling, stabiliseren en/of hanteerbaar maken van het 

probleem. Het gaat om het hoe te kunnen leven en mee te kunnen doen 

in de maatschappij. Daar hoort het plakken van ‘een etiketje’ niet bij, 

omdat dat niet per definitie bijdraagt aan het versterken van 

weerbaarheid. Het hebben van een diagnose is niet leidend maar kan in 

bepaalde gevallen wel ondersteunend werken. Doe vooral wat nodig is 

om de problemen of vragen op te lossen. 

 

Kenmerken behandeling  

- De behandeling is gericht op het kind én het gezin (systemische 

aanpak). Van belang om de hulpverlening op het hele gezin te 

betrekken, niet alleen op het kind. Rekening houden met problematiek 
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van ouders en hun draaglast.   

- De behandeling, altijd multidisciplinair (samenwerking met andere 

aanbieders is verplicht!) ingebed, is gericht op herstel, verbetering, 

gedragsverandering teweegbrengen, het versterken van de 

opvoedvaardigheden van het systeem en netwerk en leren omgaan 

met gedrag van het kind of acceptatie van het probleem bij het kind en 

organiseren van terugvalpreventie.  

- Oog hebben voor normaliseren en aandacht hebben voor het 

gegeven dat ‘problemen’ bij het leven horen. Uit de 

ontwikkelingspsychologie is bekend dat het ontwikkelingspad van 

kinderen een aantal 'taken' of 'opgaven' kent: kenmerken en 

vaardigheden die kinderen zich eigen moeten maken. Op dat pad 

laten kinderen kenmerkende gedragingen zien die pittig kunnen zijn 

voor de opvoeders (bron: NJI, het groeiend jeugdzorggebruik, 2019). 

Ouders en kind  bewust maken dat deze ‘obstakels’ in het opgroeien 

en opvoeden van jeugdigen.  

- De behandeling duurt een afgebakende periode, met een start en 

eindpunt. Hierbij is van belang om waar mogelijk tijdig af te schalen 

naar ondersteuning/behandeling vanuit de lokale POH GGZ 

jeugd/SOJ of het lokaal team/toegang/sociale basis of lichtere vormen 

van jeugdhulp.  

- Bij verlenging: altijd eerst onderzocht of soj/poh/sociale basis geen 

optie is.  

- De expertise van de jeugd-GGZ kan ook worden ingezet om mogelijke 

psychische problemen en stoornissen eerder te herkennen 

(vroegsignalering) en waar mogelijk te voorkomen, én om de 

beschermende factoren en bijvoorbeeld de veerkracht van en de 

sociale steun rond jongeren te versterken.  

 

11 Vastgesteld 

einddoel/resultaat 

(SMART) 

De jeugdige (en zijn of haar ouders) ervaart een vermindering van de 

problemen en kan zonder gespecialiseerde hulp (of m.b.v. een lichtere 

vorm) verder. Jeugdige, ouders en andere betrokkenen, als bijvoorbeeld 

het onderwijs, weten adequaat om te gaan met het gedrag van de 

jeugdige en weten zijn/haar ontwikkeling te stimuleren. 

 

13 Wat is inclusief?  - Behandeling jeugdige en contact met ouders/sociale netwerk 

- Indirect cliëntcontact gerelateerd aan behandeling jeugdige en 

contact met ouders/sociale netwerk 

14 Wat is exclusief?  -  

- Reistijd ondersteuner/begeleider 

- Indirecte uren cliëntgebonden (administratie/registratie) 

- Niet-clientgebonden uren (organisatie) 

- Intake en opstellen Plan van aanpak 

 

15 Gevraagde 

expertise: mix 

van 

opleidingsniveaus 

van benodigde 

De directe behandelaar heeft minimaal een relevante opleiding op post-

hbo of wo-niveau (zie norm van verantwoorde werktoedeling en het Model 

Kwaliteitsstatuut GGZ). Daarnaast is er een regiebehandelaar betrokken 

conform het Model Kwaliteitsstatuut GGZ. Voor het regiebehandelaar-

schap volgen we de afspraken die zijn gemaakt in het kader van de ZVW. 
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medewerkers   

Functiemix t.b.v. berekening intensiteiten: 

Basis-GGZ: 30% HBO+, 45% WO, 20% WO+, 5% WO++ 

Specialistische GGZ 1: 30% HBO+, 40% WO, 20% WO+, 10% WO++ 

Specialistische GGZ 2: 30% HBO+, 32,5% WO, 20% WO+, 10% WO++, 

7,5% KJP 

 

Intensiteiten i.r.t. mix van opleidingsniveaus 

Licht: 94% Basis-GGZ + 6% Specialistische GGZ 1 

Midden: 32% Basis-GGZ + 68% Specialistische GGZ 2 

Zwaar: 2% Basis-GGZ + 98% Specialistische GGZ 2 

 

16 Intensiteit inzet 

(uren per 

tijdseenheid) 

medewerkers 

GGZ Licht: 10 uur 

GGZ Midden: 23 uur 

GGZ Zwaar: 45 uur 

Daarnaast zal er een P*Q variant mogelijk worden voor een klein 

percentage cliënten, waar bovenstaande gemiddelden niet passend voor 

blijken. Dit altijd in overleg met de gemeentelijke toegang. 

 

Maatwerk 

Buiten deze 3 intensiteiten zal er ook een mogelijkheid tot maatwerk zijn 

(middels P*Q). Dit biedt een uitweg voor die cliënten (10%) die met hun 

complexiteit of door life-changing-events niet passen binnen de geijkte 

intensiteiten. Ook biedt dit een mogelijkheid om aan het einde van een 

traject een KORTE verlenging van enkele uren af te geven, indien blijkt 

dat bepaalde variabelen hebben geleidt tot het nog niet bereiken van de 

afgesproken resultaten. 

 

17 Gemiddelde 

doorlooptijd van 

het traject 

Maximale doorlooptijd van een traject is één jaar.  

 

18 Productspecifieke 

kwaliteitseisen, 

incl. specifieke 

registraties 

In de Jeugdwet zijn meerdere kwaliteitseisen opgenomen. In artikel 4.1.1 

van de Jeugdwet is opgenomen dat jeugdhulpaanbieders verantwoorde 

hulp moeten bieden, dat wil zeggen hulp van goed niveau die in ieder 

geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en 

afgestemd is op de reële behoefte van de jeugdige of ouder. Ook wordt in 

de wet en het Besluit Jeugdwet (artikel 5.1.1) gesproken over de norm 

van de verantwoorde werktoedeling. Dit houdt in dat jeugdhulp-

aanbieders het werk in beginsel moeten laten uitvoeren door 

professionals die zijn geregistreerd in het BIG-register of het 

Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Deze registratie-eis is een middel om het 

verlenen van verantwoorde hulp te borgen ("Kwaliteitskader Jeugd," 

2016). 

 

GGZ Behandeling 

 Aanbieders houden zich aan het Model Kwaliteitsstatuut GGZ. 

 BIG registratie voor de regiebehandelaar.  

 Multidisciplinair team in dienst* hebben dat betrokken is bij de 

behandeling; tenminste bestaan uit een K&J psychiater en/of 
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klinisch psycholoog.(*) In dienst hebben van de genoemde 

functie-inzet, m.u.v. de K&J psychiater, hiervoor geldt: 

aantoonbare formele en vastgelegde beschikbaarheid bij de 

behandeling, gelet op de vereiste functie-inzet 

 Eventueel aangevuld met minimaal SKJ/BIG-geregistreerde HBO 

geschoolde professionals, zoals geformuleerd in het 

Kwaliteitskader Jeugd. 

 

Regiebehandelaarschap 

Bij GGZ-behandeling moet er, vanwege kwaliteitswaarborgen, sprake zijn 

van een regiebehandelaar (conform Model Kwaliteitsstatuut GGZ) die 

(een deel van) de behandeling daadwerkelijk zelf verleent. Het 

regiebehandelaarschap is voorbehouden aan bepaalde beroepsgroepen. 

In onderstaand overzicht wordt weergegeven welke professionals in de 

generalistische en specialistische GGZ als regiebehandelaar mogen 

fungeren. Daarbij is een onderscheid gemaakt in regiebehandelaars in 

een vrijgevestigde praktijk en in een GGZ-instelling. Het overzicht is 

gebaseerd op het Model Kwaliteitsstatuut GGZ. 

 

 GGZ-behandeling 

generalistisch 

GGZ-behandeling 

specialistisch 

Vrijgevestig

de praktijk 

GZ-psycholoog 
Psychotherapeut 
Klinisch psycholoog 
Klinisch neuropsycholoog 
Psychiater 
Orthopedagoog generalist 

Kinder- en 

jeugdpsycholoog 

Psychotherapeut 
Klinisch psycholoog 
Klinisch neuropsycholoog 

Psychiater 

GGZ-

instellingen 

GZ-psycholoog 
Psychotherapeut 
Klinisch psycholoog 
Klinisch neuropsycholoog 
Psychiater 
Orthopedagoog generalist 
Kinder- en 
jeugdpsycholoog 
Verslavingsarts 

Verpleegkundig specialist 

GGZ 

GZ-psycholoog 
Psychotherapeut 
Klinisch psycholoog 
Klinisch neuropsycholoog 
Psychiater 
Orthopedagoog generalist 
Kinder- en 
jeugdpsycholoog 
Verslavingsarts 

Verpleegkundig specialist 

GGZ 

 

Specifieke eisen behandeling 

De uitgangspunten die een aanbieder dient te hanteren bij de behandeling 

zijn: 

 De vraag van de cliënt en het versterken van zijn omgeving. 

 Dat de hulpverlening ambulant werkt, in een groep of in de 

leefomgeving van de cliënt is. 

 Zo kortdurend en zo nabij als mogelijk met een duidelijke begin- 

en eindtijd. 

 Het durven afsluiten van een traject onder de voorwaarde dat er 

mogelijkheden zijn om opnieuw een product in te zetten. 

 De ontwikkeling, de problematiek en het perspectief van de cliënt 
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en/of systeem in kaart brengen. 

 De aanbieder levert een ondersteunings- of behandelplan aan die 

de aanbieder toepast bij de behandeling van een cliënt en waaruit 

blijkt dat de principes/uitgangspunten van ‘de nieuwe GGZ’ en/of 

‘positieve gezondheid’ tot uiting komen en waarin de 

uitgangspunten zijn opgenomen. 

 

Specifieke eisen GGZ behandeling 

 Aanbieders die niet zijn gecontracteerd bij de zorgverzekeraar 

waar de klant is verzekerd dienen dit voor aanvang van zorg te 

melden indien verwacht wordt dat de zorgbehoefte ook bestaat na 

het 18e levensjaar. De aanbieder faciliteert de jeugdige en/of 

huisarts om contact op te nemen met de toegang om te bepalen 

welke aanbieder de ondersteuning aan de inwoner kan bieden. 

 Indien blijkt dat binnen het eerder gekozen Basis GGZ traject de 

noodzakelijke behandeling niet volledig kan worden afgerond kan 

de behandelaar in overleg met de initiële verwijzer om een 

aanvullend Basis GGZ traject kort vragen met een schriftelijke 

opgaaf van reden aan de verwijzer. Doel is het voorkomen dat de 

cliënt bij geen aanvullende behandeling doorverwezen wordt naar 

de S-GGZ. Het aanvullende Basis GGZ traject kan alleen 

toegepast worden indien zicht op herstel met een aanvulling 

haalbaar wordt geacht. 

 Voor de jeugd GGZ aanbieders wordt  verwacht dat ze op 

jaarbasis inzicht verschaffen in de werkelijke inzet van de 

opleidingsniveaus (hbo, hbo+, wo, wo+, wo++ en Ams) op basis 

van de professionals die worden ingezet t.b.v. een traject van een 

cliënt. 

 

19 Tijdsvenster 

dienstverlening 

Dagvenster 7.00u – 18.00u. Indien GGZ-behandelaar ook gecontracteerd 

is voor crisishulpverlening, is er sprake van een continue dienstverlening 

(24-7). 

20 Extra vragen 

t.b.v. 

groepsverblijfsvor

m/logeren 

N.v.t. 

23 Aanvullende info Aansluiten bij de uitgangspunten van ‘de nieuwe GGZ’. 

Bij de geestelijke gezondheidzorg gaat het om regie voeren op het eigen 

gezin en leven. Doel is om bij het ontbreken van de eigen regie deze weer 

te herstellen.  

- Er wordt meer aangesloten op eigen mogelijkheden en behoeften 

waarbij de focus ligt op het (terug) vinden van eigen kracht (voor 

ouders en kinderen),  

- het om te leren gaan met klachten (kwetsbaarheden en ontwrichting 

die psychische klachten met zich meebrengen), het zelf regie voeren 

op de behandeling en dat de jeugdige en gezin bezig kan zijn met 

betekenisvolle doelen die voldoening geven.  

- Nauwe afstemming met alle betrokkenen in de directe omgeving van 

de jeugdige en het gezin (denk aan school, kinderopvang, andere 
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familieleden, sportvereniging etc.)  

- Versterken van beschermende factoren ( want die dragen eraan bij 

dat er, ondanks de aanwezigheid van risicofactoren, op het 

ontwikkelingspad geen problemen ontstaan, dat problemen niet erger 

worden of dat ze sneller vanzelf overgaan. Beschermende factoren 

zorgen er na een ingrijpende gebeurtenis vaak voor dat kinderen − na 

een 'dip' in welzijn of functioneren − hun ontwikkelingspad weer 

normaal vervolgen. ) 

 

Voor kindergeneeskunde en medicatiecontrole worden aparte 

afspraken gemaakt m.b.t. kostprijsberekeningen 

 

 


