va n vas tlop e n naar doorlopen
Knelpunten en oplossingsrichtingen voor tijdige, goede en passende acute mentale hulp voor kinderen en jongeren

‘Covid-19 zorgt
de afgelopen jaren
voor een enorme
druk op de zorg.’

Knelpunten
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Inhoudelijke knelpunten
Geen gemeenschappelijke definitie
Gemiste kansen
Onvoldoende expertise beschikbaar
Weinig integraliteit
Verbroken verbindingen
Eerder beschikbaarheid dan passende hulp
Onvoldoende systemische blik
Focus op veiligheid en vermijden risico’s
De keten raakt verstopt
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Knelpunten in de organisatie en logistieke processen
Schaal van organisatie en crisisfunctie
Geen gemeenschappelijke crisisverantwoordelijkheid
Een slecht vormgegeven ambulantiseringsproces
Personele krapte
Wachttijden
Onvoldoende gestructureerd werkproces

16.
17.
18.
19.

Knelpunten in de kaders en randvoorwaarden
Transitieleeftijd
Financiering
Regio-indeling
Informatie stroomt niet

‘De acute zorg verdringt de reguliere
zorg omdat deze voorgaat. Zo ontstaat
een neerwaartse spiraal van jeugdigen die te
lang moeten wachten op hulp, hierdoor in crisis
raken, crisishulp krijgen en vervolgens weer moeten
wachten op reguliere zorg, waardoor de volgende crisis
zich alweer aandient.’

‘Oplossingen die al zijn ingezet of in
de maak zijn noemen we werkzame
ingrediënten in de verdere ontwikkeling
van acute mentale hulp voor kinderen en
jongeren, die tijdig, passend en goed is.’

oplossingsrichtingen

werkzame ingrediënten

crisishulp
als vak

centraal
aanmeldpunt

integraal
(samen)werken

spelverdeler

potentiële en goede ideeën
Landelijk
coördinatiepunt
voor (crisis)
opnameplekken

Intensiveren van
de consulatie
telefonisch en via
beeld

afspraak is
afspraak

methodisch
werken

meerjarenafspraken
en financiering

Versterking van
de integrale
outreachendehulp
als crisisinterventie

Expertise naar
voren brengen
in een
netwerkaanpak

Intensief
Casemanagement

aanbevelingen

meer financiële
ruimte

outreachend
crisisteam

• Zet in op andere, vernieuwende manier van
werken
• Maak meer gebruik van de ‘wisdom of the crowd’
• Werk samen over de grenzen van je eigen
organisatie
• Bied peer support
• Erken de noodzaak voor samenwerking
• Geef medewerkers handelingsruimte in
domeinverbindende en multidisciplinaire
samenwerkingen
• Bewaak het bieden van super- en intervisies
•
•
•
•

Heb oog voor bestaande netwerkverbanden
Zorg voor overzicht over de ingekochte acute hulp
Zorg voor landelijke monitoring
Vergroot toezicht op kwaliteit ingekochte acute
hulp
• Onderzoek knelpunten en oplossingen
• Leer in regionaal verband
• Voer de regie
• Maak een meerjarenagenda
• Bied een kader voor samenwerking
• Maak heldere financieringsafspraken
• Onderzoek en deel effecten financiële prikkels
• Maak goede financiële regeling tav consultatie
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• Doe wat nodig is om versnippering in het veld
tegen te gaan en trek op met andere ministeries.
• Adviseer over een landelijk coördinatiepunt
• Draag bij aan kwaliteitsontwikkeling crisishulp
• Stimuleer en verbind onderzoek naar ‘gestapelde’
problematiek

