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Voor u ligt de bijlage bij de bijlage bij de rapportage ‘Zorglandschap Jeugdhulp’. Het doel van de rapportage 

‘Zorglandschap Jeugdhulp’ is het geven van inzicht in het zogenaamde zorglandschap van jeugdhulpfuncties in aanloop 

naar de inwerkingtreding van het nieuwe jeugdstelsel op 1 januari 2015. In deze bijlage zijn diverse tabellen en figuren 

opgenomen die een beeld geven van diverse zorgfuncties. Bij ieder figuur is de bron opgenomen. Niet van iedere 

zorgfunctie is even veel informatie beschikbaar. Daarom is per zorgfunctie uitsluitend iets vermeld over ontwikkeling van 

het aantal cliënten, het zorgaanbod en de kosten indien daarover informatie beschikbaar was. Er is voor deze bijlage 

geen eigen onderzoek uitgevoerd.  

Toelichting 

Toelichting 
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1.   Algemene bevindingen 

1.   Algemene bevindingen 
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1.1   Enkele aanleidingen Jeugdwet 

• Meer preventie en eerdere ondersteuning 

• Meer uitgaan van de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders 

• Minder snel problemen medicaliseren 

• Betere samenwerking rond gezinnen 

• Integrale hulp op maat 

• Doordat de jeugdzorg één opdrachtgever heeft, wordt de jeugdhulp  

ontschot en worden perverse prikkels uit het oude systeem weggenomen. 

• Invoering 1 januari 2005. 

• Vermindering van bureaucratie is in de 

praktijk niet, of slechts ten dele gelukt. 

• De financiering en organisatie van de 

zorg was sterk versnipperd. Doordat de 

financieringsstromen voor de 

verschillende regelingen niet onder één 

wet vallen, is een complexe en 

ondoorzichtige financieringsstructuur 

ontstaan.  

• Organisatorisch hebben gezinnen te 

maken met veel verschillende 

regelingen en hulpverleners, doordat de 

verschillende indicatiestellers en de 

diverse vormen van jeugdzorg verkokerd 

zijn. 

• Vanuit de aanbodzijde is er weinig zicht 

op de indicatiestelling. 

• Invoering 1 januari 1968 

• Tot 2003 zijn veel aanvullende regels 

gemaakt om de AWBZ aan te passen 

aan veranderende maatschappelijke 

trends. De regelgeving werd daardoor 

complex en bureaucratisch.  

• Vanaf 2008 wordt gewerkt met  

functiegerichte aanspraak waarbij het 

opheffen/verminderen van een stoornis 

of beperking het uitgangspunt is. 

Vervanging van aanspraak op basis van 

een limitatieve lijst van hulpmiddelen die 

te weinig maatwerk bood. 

• Het systeem kent perverse prikkels bij 

de indicerende, financierende, 

toewijzende en zorg-aanbiedende 

partijen. Hierdoor zijn de zorgvraag, de 

zorgkosten en systeemkosten gestegen.  

• Op 1 januari 2008 is de geneeskundige 

GGZ overgeheveld van de AWBZ naar 

de Zvw. Alle niet-geneeskundige GGZ, 

alsmede zorg met verblijf vanaf het 

tweede behandeljaar viel onder de 

AWBZ. Hierdoor is de perverse prikkel 

ontstaan dat het voor zorgverzekeraars 

nadelig is wanneer behandeling minder 

dan een jaar duren. 

• Per 1 januari 2013 werd volledige 

prestatiebekostiging middels DBC’s 

ingevoerd. Dit betekende een stimulans 

voor calculerend gedrag bij aanbieders 

en heeft tot een stijging van de kosten 

geleid door: het ontbreken van 

budgetplafonds, up- of sidecoding, 

investeringen in ICT en een toegenomen 

administratieve lastendruk.  

Wet op de Jeugdzorg AWBZ Zvw 
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Bron:   

Jeugdzorg in groeifase - SCP (2011) 

Spoorboekje Transitie Jeugdzorg - Transitiebureau Jeugd (2012) 

Kostenontwikkeling GGZ - RIVM (2012) 

Overheveling langdurige GGZ naar de Zvw Bekostiging van de langdurige GGZ gericht op behandeling en verblijf - Nza (2013)  

Over de toekomst van de AWBZ-SER (2008) 

Voor  

1 -1 - 2015 

Na 

1 -1 - 2015 
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1.   Algemene bevindingen 
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1.2   Ontwikkeling verleende jeugdhulp genormeerd naar het jaar 2000 

Toelichting 

Deze figuur geeft de ontwikkeling van 

verschillende jeugdhulpfuncties aan in 

de periode 2000 tot en met 2011. Dit 

zijn niet de zeven Jeugdzorgfuncties 

die binnen de scope van de 

rapportage Zorglandschap Jeugdhulp 

vallen, aangezien niet alle jeugdigen 

met een beperking in de bron van het 

SCP (2013) zijn opgenomen (enkel 

jeugdigen met een verstandelijke 

beperking). 

Bron: 

Groeit de jeugdzorg door? - SCP (2013) 
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Ontwikkeling van jeugdhulpfuncties in de periode 2000 tot en met 2011 genormeerd naar het jaar 2000 

1.   Algemene bevindingen 
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1.3   kosten- en budgetverschillen  

 

Aantal inwoners per 

gemeente 

Aantal gemeenten 
Gemiddelde kosten per kind  

(euro per jaar) 

Aandeel kinderen  

(%) 

< 20.000 141 €770 12 

20.000 - 50.000 189 €850 37 

50.000 - 100.000 46 €1.070 20 

100.000 - 150.000 14 €1.030 10 

150.000 - 250.000 9 €1.120 9 

> 250.000 4 €1.030 12 

Alle gemeenten 403 €950 100 

Aantal jeugdigen Gemiddeld bedrag per jeugdige Totaal budget 

Amsterdam 144.042 €1.365 €196.630.588 

Den Haag 103.959 €1.086 €112.936.507 

Rotterdam 120.646 €1.268 €153.032.142 

Utrecht 61.917 €1.104 €68.380203 

Nederland 3.486.770 €1.109 €3.868.400.000 

Bron:  

Gemeentefonds Meicirculaire 2014 - Ministerie van BZK (2014) 

Kostenverschillen in de Jeugdzorg - SCP (2014) 

Toelichting 

Deze tabellen geven de gemiddelde 

kosten per kind aan jeugdhulp per jaar 

weer in relatie tot het aantal inwoners 

per gemeente. Hieruit blijkt dat de 

grote gemeenten meer gemiddelde 

kosten hebben per kind aan jeugdhulp 

dan de kleinere gemeenten. De 

grootste gemeenten (> 250.000) 

hebben in verhouding echter minder 

kosten dan de gemeenten tussen de 

150.000 en 250.000 inwoners.  

1.   Algemene bevindingen 
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1.4   Kosten per kind per jaar (2012) 

Bron:  

Kostenverschillen in de Jeugdzorg - SCP (2014) 

Jeugdmonitor - CBS (http://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-nl/indicatoren/publicaties/2014/ruim-honderdduizend-jongeren-met-jeugdzorg/) 

Toelichting 

De linker kaart geeft het aandeel jongeren tot en met 18 

jaar met jeugdzorg per gemeente weer in het jaar 2012. 

De rechter twee kaarten geven inzicht in de verschillen 

in historische jeugdzorgkosten per kind, per jaar, per 

gemeente en per jeugdzorgregio in het jaar 2012. 

Aandeel jongeren t/m 18 jaar met jeugdzorg  

per gemeente in 2012 

Verschillen in historische jeugdzorgkosten  

per kind per jaar, per gemeente in 2012 

Verschillen in historische jeugdzorgkosten  

per kind per jaar per jeugdzorgregio in 2012 

1.   Algemene bevindingen 
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2.   24-uurs verblijf, ambulante jeugdhulp, deeltijd verblijf 

24-uurs verblijf, 
ambulante jeugdhulp 

en deeltijd verblijf 
Pleegzorg Jeugd-GGZ 

Jeugdigen met een 
beperking 

JeugdzorgPlus Jeugdbescherming 

Jeugdreclassering 

2.   24-uurs verblijf, ambulante jeugdhulp, deeltijd verblijf 
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2.1   Gemiddelde zorgduur 

Bron: 

Brancherapportage Jeugdzorg - Jeugdzorg Nederland (2010) 

Toelichting 

Uit deze figuur blijkt dat de 

gemiddelde zorgduur in maanden van 

ambulante jeugdhulp, deeltijd verblijf 

en 24-uurs verblijf, los van kleine 

schommelingen, constant is gebleven 

in de jaren 2007 tot en met 2010.  
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Gemiddelde zorgduur in maanden in de jaren 2007 tot en met 2010 

2.   24-uurs verblijf, ambulante jeugdhulp, deeltijd verblijf 
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2.2   Gebruik en ontwikkeling  

Bron:  

CBS Statline 

Toelichting 

Deze figuur geeft het gebruik en de ontwikkeling van voorheen provinciaal gefinancierde Jeugdzorg weer. Deze indeling is door het CBS 

gehanteerd. In de rapportage is enkel ingezoomd op de specialistische producten,; ambulante jeugdhulp, 24-uurs verblijf en deeltijd verblijf.   

2.   24-uurs verblijf, ambulante jeugdhulp, deeltijd verblijf 
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3.   Pleegzorg 

24-uurs verblijf, 
ambulante jeugdhulp 

en deeltijd Verblijf 
Pleegzorg Jeugd-GGZ 

Jeugdigen met een 
beperking 

JeugdzorgPlus Jeugdbescherming 

Jeugdreclassering 

3.   Pleegzorg 
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3.1   Kosten: pleegvergoeding 

3.   Pleegzorg 
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Pleegzorg - Ontwikkeling van pleegvergoeding per maand voor 
pleegouders 

0 t/m 8 jaar 9 t/m 11 jaar 12 t/m 15 16 t/17

Bron:  

Staatscourant 2007 - 2014 

Toelichting 

Uit deze figuur blijkt dat de 

maandelijkse pleegvergoeding voor 

alle leeftijdscategorieën ongeveer met 

€ 100,- is toegenomen in de periode 

2008 tot en met 2015. De 

pleegvergoeding is slechts één aspect 

van de kosten van de pleegzorg. 

Naast de wettelijk vastgestelde 

pleegvergoeding, zijn er kosten voor 

de te leveren prestaties door de 

pleegzorgaanbieder en de inzet van 

specialistische jeugdhulp.  
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3.2   Gemiddelde zorgduur 

3.   Pleegzorg 

Bron: 

Brancherapportage Jeugdzorg-Jeugdzorg Nederland (2010) 

Toelichting 

Uit deze figuur blijkt dat de 

gemiddelde zorgduur binnen 

pleegzorg, los van kleine 

schommelingen, constant is gebleven 

in de jaren 2007 tot en met 2010.  
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4.   Jeugd-GGZ 

24-uurs verblijf, 
ambulante jeugdhulp 

en deeltijd verblijf 
Pleegzorg Jeugd-GGZ 

Jeugdigen met een 
beperking 

JeugdzorgPlus Jeugdbescherming 

Jeugdreclassering 
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4.1   Ontwikkelingen aanbod 
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Fig. 1. Aantal mensen werkzaam in 
 Jeugd-GGZ 

Aantal mensen werkzaam in Jeugd GGZ

4.   Jeugd-GGZ 

Bronnen: 

Sectorrapport 2010 - GGZ Nederland 

Cijfers over Jeugd en Opvoeding - NJI (2014) 

Toelichting 

De linker figuur geeft per sector binnen de GGZ de 

spreiding van de hoofdlocaties aan. Het betreft 

hoofdlocaties van zowel 18- als 18+ GGZ. De rechter 

figuur geeft inzicht in het aantal mensen werkzaam in de 

jeugd-GGZ. Het aantal mensen werkzaam in de jeugd-

GGZ is in de jaren 2006 tot en met 2010 met ruim 10% 

gegroeid, waarbij de groei in 2010 stagneerde.  
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4.2   Kosten dyslexiezorg 

4.   Jeugd-GGZ 

Toelichting 

“Sinds 2009 wordt de behandeling van 

ernstige enkelvoudige dyslexie vergoed 

binnen de DBC-systematiek. 

Verzekeraars kunnen op dit moment op 

de factuur niet zien dat het om dyslexie 

gaat, maar zien alleen de hoofdgroep 

aanduiding ‘overige kindertijd’. De 

kostenontwikkeling van de hoofdgroep 

‘overige kindertijd’ is weergegeven in 

deze figuur. In het DBC 

informatiesysteem is binnen deze groep 

ook de diagnose ‘leesstoornissen’ 

zichtbaar, waar dyslexie onder valt. 

‘Overige kindertijd’ stijgt van ruim 55 

miljoen in 2009 tot ruim 82 miljoen in 

2011. Dit wordt vrijwel geheel 

veroorzaakt door een toename bij 

‘leesstoornissen’ van bijna 15 miljoen in 

2009 naar ruim 40 miljoen euro in 2011. 

Dit is circa 1% van de totale kosten van 

de tweedelijns ggz.” (DBC trends, 2013) 

Bronnen: 

Explosie van dyslexie - DBC trends (2013) 
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4.3   Klachten en diagnoses 

Bron: 

1. Sectorrapport 2010 - GGZ Nederland 

2. Beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging - GGZ Nederland (2014) 

3. Jeugd - GGZ: Investeren in de toekomst! - GGZ Nederland (2011)  

Toelichting 

De figuur linksboven (1) geeft inzicht in de 

top 10 aanmeldklachten in het circuit jeugd-

GGZ in het jaar 2009. Bijna de helft van de 

aanmeldingen vloeit voort uit 

gedragsklachten. De figuur linksonder (2) 

geeft inzicht in de top 10 primaire diagnoses 

in de leeftijdscategorie 0 tot 17. Ook hier 

beslaat het cluster 

aandachttekortstoornissen en 

gedragsstoornissen een groot deel van de 

diagnoses (37%). De figuur rechtsonder (3) 

geeft inzicht welk aandeel welke verwijzers 

hebben in de toewijzing naar jeugd-GGZ in 

het jaar 2009.  

4.   Jeugd-GGZ 
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Toelichting 

In de linker figuur staat de verdeling van de ambulante DBC’s beschreven en in de rechter de klinische. Achter de DBC in de legenda staat het aantal en de 

totale kosten van desbetreffende DBC in 2012. In de figuur staat het percentage van desbetreffende DBC van het totale aantal DBC’s. Tussen haakjes staat 

het percentage van de totale kosten van de DBC’s.  

Bron: 

Sectorrapport 2010 - GGZ Nederland 
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Afgesloten klinische DBC's in circuit kinderen en jeugd in 2012 

stoornissen in de kindertijd (1.525; 101.786.099)

andere aandoeningen en problemen (328;
15.916.080)
stemmingsstoornissen (294; 14.839.760)

angststoornissen (264; 14.144.506)

persoonlijkheidsstoornissen (151; 8.016.065)

schizofrenie en andere psychotische stoornissen
(133; 7.054.250)
eetstoornissen (120; 6.812.940)

aan een middel gebonden stoornissen (68;
3.100.120)
aanpassingsstoornissen (43; 2.157.303)

somatoforme stoornis (24; 1.061.956)

stoornissen in de impulsbeheersing (16; 954.889)

dissociatieve stoornissen (9; 893.158)

slaapstoornissen (4; 230.953)

anders (4; 216.543)

bijkomende codes, geen diagnose (3; 137.099)

psychische stoornissen door somatische
aandoening (3; 115.251)

4.4   Afgesloten ambulante en klinische DBC’s in circuit kinderen en jeugd 
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Afgesloten ambulante DBC's in circuit kinderen en jeugd in 2012 

stoornissen in de kindertijd (93.424; 222.237.661)

andere aandoeningen en problemen (15.761;
40.625.882)
angststoornissen (10.808; 33.037.323)

anders (10.360; 19.540.963)

stemmingsstoornissen (6.128; 6.207.824)

aanpassingsstoornissen (2.600; 6.204.892)

eetstoornissen (1.388; 5.424.689)

persoonlijkheidsstoornissen (1.203; 5.137.732)

somatoforme stoornis (852; 2.647.444)

stoornissen in de impulsbeheersing (738; 2.471.246)

schizofrenie en andere psychotische stoornissen (673;
1.862.181)
bijkomende codes, geen diagnose (585; 1.253.274)

aan een middel gebonden stoornissen (452; 976.091)

psychische stoornissen door somatische aandoening
(219; 483.423)
slaapstoornissen (103; 265.699)

seksuele stoornissen en gender-identiteitsstoornissen
(97; 212.868)
dissociatieve stoornissen (67; 196.939)

delirium, dementie, cognitieve stoornissen (37;
78.925)
nagebootste stoornis (6; 27.181)

4.   Jeugd-GGZ 
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4.5   Wachttijden 

4.   Jeugd-GGZ 

Verwijzing 

Intake, 

eerste 

zorgcontact 

Eventueel 

vervolg 

intake 

Diagnostiek 
Start 

behandeling 

Wachttijd 

Aanmelding 

Wachttijd 

Behandeling 

2010  2014 

Gemiddelde wachttijd tot intake  7 weken 6 weken 

Gemiddelde wachttijd vanaf intake tot behandeling  8 weken 7 weken 

Treeknorm van 14 weken van verwijzing tot start behandeling 

Bron:  

Marktscan en beleidsbrief Geestelijke Gezondheidszorg, Deel A: Betaalbaarheid en wachttijden 2009-2014-NZA (2014) 

Toelichting 

Deze figuur geeft inzicht in de wachttijden binnen de Jeugd-GGZ. In 2010 werd de treeknorm overschreden. In 2014 blijft 

men met 13 weken binnen deze norm.  
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5.   Jeugdigen met een beperking 

24-uurs verblijf, 
ambulante jeugdhulp 

en deeltijd verblijf 
Pleegzorg Jeugd-GGZ 

Jeugdigen met een 
beperking 

JeugdzorgPlus Jeugdbescherming 

Jeugdreclassering 

5.   Jeugdigen met een beperking 
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5.1   Specificatie verdeling jeugdigen met een beperking 

+/- 3.500.000  

Totaal aantal kinderen 

450.000 

Aantal kinderen met IQ 

tussen de 50 en 85 

200.000 

Aantal kinderen met 

bijkomende problemen 

15% 

44,4% 40.000 

Aantal kinderen met  

bijkomende meervoudige 

problemen 

20% 
13,2% 

Bron:  

Visiedocument - VOBC (2014) 

Kinderen en jongeren met een beperking van AWBZ naar Jeugdwet - Stelselwijziging Jeugd (2014) 

Jeugdzorgplus.nl (2015) 

 

5.295 

Aantal geïndiceerde 0-18 

jarigen met ZZP1-ZZP5  

5.   Jeugdigen met een beperking 
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5.2   Verdeling jeugdigen met handicap 

59,9% 

26,5% 

13,6% 

Handicap naar soort 

Verstandelijke handicap

Lichamelijke handicap

Zintuigelijke handicap

57,4% 
19,6% 

13,4% 

9,6% 

Kinderen naar soort handicap 

Verstandelijke handicap
Lichamelijke handicap
Zintuigelijke handicap
Meervoudige handicaps

Toelichting 

Deze figuren geven inzicht in de verdeling van handicaps. De linker figuur geeft inzicht in het relatieve voorkomen van de 

drie soorten handicaps. Deze figuur is niet helemaal zuiver, omdat het ook voor kan komen dat kinderen meerdere soorten 

handicaps hebben. In de linker figuur is elk kind met elke soort handicap meegeteld. Kinderen die meervoudig gehandicapt 

zijn, zijn dus dubbel meegeteld in de figuur. In de rechter figuur is daarvoor gecorrigeerd. Ruim 90% van de kinderen heeft 

te maken met een enkelvoudige handicap. We zien dat meervoudige handicaps vooral combinaties zijn van lichamelijke 

handicaps en verstandelijke handicaps (het percentage zintuiglijk neemt nauwelijks af tussen de linker en rechter figuur.  

Bron:  

Kinderen met een handicap in Tel-B. Tierolf; D. Oudenampsen (2013) 

5.   Jeugdigen met een beperking 
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5.3   Ontwikkeling budget LVB-sector (in miljoenen) 

5.   Jeugdigen met een beperking 

Bron:  

Trendrapportage LVG-zorg 2005 - 2009 - Vereniging Orthopedagogische behandelcentra licht verstandelijke gehandicapten 

Toelichting 

Deze figuur geeft inzicht in de 

ontwikkeling van de budgetten binnen 

de LVG-sector in miljoenen. De eerste 

jaren laten een geleidelijke groei zien 

van het LVG-budget. In 2008 steeg 

het budget boven gemiddeld, in 2009 

is de groei weer afgezwakt tot 4,2%. 

In vijf jaar tijd is het budget gestegen 

met 48%. De procentuele stijging over 

de zes jaren is het grootst bij het 

extramurale budget, dat ten opzichte 

van 2004 met 83% gestegen is. Het 

totale budget is in 10 jaar tijd met 94% 

gestegen.  
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5.4   Ontwikkeling gemiddeld budget per cliënt LVB-sector 

Bron:  

Trendrapportage LVG-zorg 2005 - 2009 - Vereniging Orthopedagogische behandelcentra licht verstandelijke gehandicapten 

Toelichting 

Deze figuur geeft inzicht in de 

ontwikkeling van het gemiddeld 

budget per cliënt in de LVB-sector. Het 

gemiddelde budget per cliënt, is in de 

loop der jaren sterk afgenomen, zowel 

voor intramurale als extramurale zorg. 

In 2009 zet deze trend niet door, 

omdat het aantal cliënten niet meer 

gestegen is. 
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5.5   Verdeling producten intramurale zorg LVB binnen OBC’s 

Bron:  
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Toelichting 

Deze figuur geeft inzicht in 

ontwikkeling van de intramurale 

producten binnen OBC’s. In de jaren 

2005, 2006 en 2007 was de verdeling 

over de intramurale zorgproducten 

redelijk stabiel in termen van aantallen 

cliënten. Ruim de helft van de cliënten 

maakte gebruik van ‘behandeling met 

verblijf’. Vanaf 2008 is gevraagd naar 

het aantal ZZP-dagen per ZZP. De 

ZZP’s zijn vergelijkbaar met de 

zorgproducten uit de voorgaande 

jaren (kleuren in de legenda’s komen 

overeen). Mogelijk vertroebelt dit 

verschil in registratie wel de 

vergelijking met de voorgaande 

jaren. Zowel in 2009 als in 2008 was 

ZZP3, overeenkomend met 

“intensieve behandeling, kleine groep” 

het grootste product met ruim een 

derde van het totaal aantal ZZP-

dagen. 
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5.6   Verdeling producten extramurale zorg LVB binnen OBC’s 

Bron:  
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Toelichting 

Deze figuur geeft inzicht in 

ontwikkeling van de extramurale 

producten binnen OBC’s. Tot en met 

2008 zijn activerende begeleiding en 

(dag)behandeling met activerende 

begeleiding de belangrijkste 

extramurale producten. Deze 

producten zijn in termen van uren in 

vier jaar tijd met respectievelijk 24% 

en 17% gestegen. 
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