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Abstract 

Aim: The aim of the youth act (2015) to reduce the use of specialized youth mental health care (SJGGZ) 

by empowering families and strengthening less intensive youth care (LJH) has not been achieved. 

Instead, in the past years the duration of SJGGZ-treatment is longer and the intensity of it is higher, 

causing the SJGGZ waiting lists increase. This study investigates how the downscaling of intensive 

and/or prolonged care offered through the SJGGZ in Nieuwegein can be facilitated while maintaining 

or improving the quality of care. Method: Fourteen semi-structured qualitative interviews were 

conducted with SJGGZ-professionals, referrers (Social District Teams and assistant practitioners for 

mental health care), LJH-professionals, and one parent. Results: To facilitate downscaling of SJGGZ-

care in Nieuwegein, more trust and better organizational coordination is necessary for improving the 

interprofessional collaboration between the SJGGZ, the Social District Teams and the LJH. 

Additionally,  the resilience of families can be reenforced more and the social network can be involved 

more during the SJGGZ-treatment. Discussion: To facilitate the downscaling of SJGGZ-care changes 

need to be made to the SJGGZ, the Social District Team and the LJH. Policy consultants within the 

municipality can support these changes. Furthermore, more research needs to be conducted to 

investigate the effectiveness of the suggestions for improvement that stem from this research on the 

downscaling of SJGGZ-care. 

 Keywords: downscaling, specialized youth mental health care, interprofessional collaboration, 

normalization 

 

Samenvatting 

Doel: Het doel ingegeven vanuit de Jeugdwet om de specialistische jeugd GGZ (SJGGZ) te verminderen 

door de eigen kracht van gezinnen en de lichte jeugdhulp (LJH) te versterken wordt niet gehaald. Er 

wordt de afgelopen jaren in de SJGGZ juist langere en intensievere zorg geboden waardoor er 

onvoldoende cliënten uitstromen en wachtlijsten oplopen. Daarom is onderzocht hoe het afschalen van 

intensieve en/of langdurige trajecten binnen de SJGGZ in de Gemeente Nieuwegein bevorderd kan 

worden met behoud of verbetering van de zorgkwaliteit. Methode: Er zijn veertien kwalitatieve 
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semigestructureerde interviews gehouden met SJGGZ-professionals, verwijzers (wijkteam en POH 

jeugd-GGZ), LJH-professionals, en een ouder. Resultaten: Voor het bevorderen van het afschalen van 

SJGGZ-zorg is er meer vertrouwen en organisatorische afstemming nodig in de interprofessionele 

samenwerking tussen de SJGGZ, het wijkteam en de LJH. Ook kan de eigen kracht van gezinnen worden 

versterkt en kan het sociale netwerk beter betrokken worden tijdens de SJGGZ-behandeling. Discussie:  

Om het afschalen van SJGGZ-zorg te bevorderen zijn veranderingen nodig bij zowel de SJGGZ, het 

wijkteam als de LJH. Beleidsmedewerkers van de gemeente kunnen deze veranderingen ondersteunen. 

Ook is meer onderzoek nodig naar de effectiviteit van de verbeterideeën die uit dit onderzoek zijn 

gekomen.  

Sleutelwoorden: afschalen, specialistische jeugd GGZ, interprofessionele samenwerking, 

normaliseren 
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Specialistische Jeugd GGZ Afschalen met Behoud van Kwaliteit: Visie van Professionals 

Aanleiding voor de invoering van de Jeugdwet (2015) is het vereenvoudigen van het jeugdstelsel 

en het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend 

vermogen van diens gezin en sociale omgeving. Een middel om dit te bereiken is het investeren in lichte 

jeugdhulp (LJH) waardoor het beroep op specialistische jeugd-GGZ (SJGGZ) vermindert (van Rijn & 

Teeven, 2013). 

SJGGZ is intensieve hulp voor jeugdigen en gezinnen met een complexe hulpvraag waarbij 

ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische problemen een rol spelen, en/of waarbij ouders kampen 

met ernstige opvoedproblemen (Expertgroep BGJZ, 2017). LJH omvat de generalistische basis jeugd-

GGZ (BJGGZ) en maatschappelijke ondersteuning. De BJGGZ is voor jeugdigen met lichte tot matig-

ernstige psychische problematiek, met een beperking in het dagelijks functioneren in combinatie met 

een steunend sociaal netwerk, of waarbij herstel te verwachten is na een relatief korte of 

geprotocolleerde interventie. Tevens is het voor jeugdigen met een ernstige psychiatrische stoornis 

met stabiele problematiek en behoefte aan langdurige monitoring (GGZ Standaarden, 2020). 

Maatschappelijke ondersteuning bestaat uit 1) het bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, 

vrijwilligerswerk, veiligheid en leefbaarheid en het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld; 2) 

het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking of 

psychosociale problemen; en 3) het bieden van beschermd wonen en opvang (van Rijn & Opstelten, 

2018). Hieronder valt ook preventieve ondersteuning, welke vrij toegankelijke voorzieningen omvat 

die gericht zijn op het versterken van beschermde factoren en vroegsignalering (GGZ Standaarden, 

2020; RIVM et al., 2019).  

De assumptie van de Jeugdwet is dat de kosten voor de algehele jeugdhulp verminderen wanneer 

een verminderd beroep wordt gedaan op de SJGGZ (Friele et al., 2018). Uit de evaluatie van de Jeugdwet 

blijkt echter dat er geen sprake is van een vermindering van zorg geboden door SJGGZ (Friele et al., 

2018) en dat door de inzet op preventie en vroeg-signalering de kosten in de meeste gevallen juist stijgen 

(Hildering et al., 2020). 



SJGGZ AFSCHALEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT: VISIE VAN PROFESSIONALS
  5 
 

 
 

Ook in de Gemeente Nieuwegein is de landelijke trend (Hildering et al., 2020) zichtbaar dat het 

gebruik van SJGGZ niet vermindert. Een beleidsdoel van de Gemeente Nieuwegein is om te voorkomen 

dat jeugdigen in langdurige en intensieve hulp terecht komen middels preventie en goede toeleiding naar 

jeugdhulp (Gemeente Nieuwegein, 2018). Uit de cijfers blijkt echter dat het versterken van de LJH niet 

leidt tot verminderd gebruik van SJGGZ. Er is in Nieuwegein sprake van een stijging van kosten in de 

SJGGZ (van 2018 tot 2019 met 15%), ondanks een zeer beperkte stijging van het aantal cliënten (2%). 

De behandeltrajecten bij de vier grootste SJGGZ aanbieders in Nieuwegein (Altrecht, Dokter Bosman, 

Psymens en Indigo) duurden in 2019 gemiddeld langer en omvatten meer uren dan in 2018 (Gemeente 

Nieuwegein, 2020). Hieruit blijkt dat cliënten in Nieuwegein langer in zorg blijven. Naast aandacht voor 

toeleiding en preventie is er dus ook aandacht nodig voor het afschalen van langdurige en/of intensieve 

SJGGZ-trajecten. Afschalen betekent het verminderen van de totale behandeltijd (de duur en/of 

intensiteit van de behandeling) met behoud van kwaliteit van zorg (Oberjé et al., 2016). Daarom staat in 

dit onderzoek de vraag centraal hoe, volgens betrokken professionals binnen de Gemeente Nieuwegein, 

het afschalen van SJGGZ-zorg bevorderd kan worden zodat het doel ingegeven vanuit de Jeugdwet om 

het beroep op SJGGZ-zorg te verminderen en de eigen kracht van gezinnen te versterken beter 

gerealiseerd kan worden.  

SJGGZ Afschalen 

Ook binnen de internationale wetenschappelijke literatuur lijkt er weinig aandacht te zijn voor 

het afschalen van GGZ-zorg, terwijl meer aandacht uitgaat naar het opschalen van zorg, bijvoorbeeld in 

het stepped care model (van Straten et al., 2014). Hierbij starten cliënten met (evidence-based) laag-

intensieve zorg waarbij hun voortgang wordt gemonitord en er, indien nodig, wordt opgeschaald naar 

intensievere zorg. Deze methode lijkt in vergelijking met reguliere GGZ-behandeling voor volwassenen 

even effectief of zelfs (kosten)effectiever (Araya et al., 2003; Crow et al., 2013; Ho et al., 2016; Mitchell 

et al., 2011; Muntingh et al., 2013; Oosterbaan et al., 2018; Seekles et al., 2011; Tolin et al., 2011; van 

Straten et al., 2014) waarbij cliënten sneller resultaten boeken (Oosterbaan et al., 2018). In deze studies 

over stepped-care wordt een gelijksoortige methode voor het stapsgewijs afschalen niet onderzocht, 

terwijl afschalen mogelijk ook zou kunnen leiden tot hogere (kosten)effectiviteit.  
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Doordat cliënten te lang in SJGGZ-zorg blijven en er dus weinig uitstroom is, komen er 

onvoldoende plekken vrij voor nieuwe cliënten (Zorg voor de Jeugd, 2020). Gezinnen waarvoor SJGGZ 

noodzakelijk is ontvangen daardoor mogelijk geen hulp en blijven op de wachtlijst. Dit is zowel 

onwenselijk voor de mensen met ernstige problematiek als voor de maatschappij (Beckers et al., 2018), 

aangezien de economische gevolgen van onbehandelde psychische aandoeningen groter zijn dan de 

behandelkosten ervan (Yerramilli & Bipeta, 2012). Daarnaast is langere behandeling niet altijd 

effectiever dan kortere behandeling (Laporte et al., 2018).  

Meer onderzoek naar het bevorderen van afschalen van SJGGZ-hulp is dus gewenst. Er zijn 

enkele Nederlandse studies gedaan naar de belemmeringen in het afschalen van SJGGZ-zorg. Hieruit 

blijkt dat belemmeringen voor het afschalen van SJGGZ-zorg zijn dat er binnen de SJGGZ onvoldoende 

aandacht is voor het normaliseren van problemen (Hildering et al., 2020) en er onvoldoende 

interprofessionele samenwerking plaatsvindt (Friele et al., 2019).  

Normaliseren binnen de SJGGZ 

SJGGZ-professionals bieden mogelijk langer zorg dan nodig omdat zij onvoldoende aandacht 

hebben voor normaliseren en onvoldoende vertrouwen op de eigen kracht van mensen (Hildering et al., 

2020). Normaliseren is een belangrijk doel in de Jeugdwet. Volgens de memorie van toelichting bij de 

Jeugdwet betekent het normaliseren van opvoedvragen dat de hulpverlening zoveel mogelijk wordt 

verleend in de dagelijkse omgeving van de jeugdige, dat wordt uitgegaan van de mogelijkheden en de 

behoeften van jeugdigen en hun ouders en dat hulp en ondersteuning aanvullend is aan wat ouders en 

jeugdigen zelf kunnen (eigen kracht) (van Rijn & Teeven, 2013). Psychiaters onderkennen volgens 

Friele et al. (2019) het belang van normaliseren, maar zijn van mening dat als een jeugdige eenmaal 

SJGGZ-zorg ontvangt normaliseren niet langer mogelijk is. Zo willen SJGGZ-professionals de zorg 

soms niet afschalen omdat ze een verantwoordelijkheidsgevoel ervaren en geen verkeerde afweging 

willen maken, een sterke persoonlijke betrokkenheid bij het gezin voelen, moeilijkheden ervaren in het 

objectief beoordelen van de behoeften van gezinnen en/of er kans is op een terugval bij de jeugdige 

(Hildering et al., 2020; Nooteboom et al., 2020b; Zorg voor de Jeugd, 2020). Deze aspecten passen niet 

bij het normaliseren van problemen.   
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Volgens Friele et al. (2019) draagt het weer verbinden van het gezin met het eigen sociale 

netwerk bij aan het normaliseren van problemen. Couwenbergh en van Weeghel (2020) vonden dat 

GGZ-professionals ter preventie van chronische problematiek onvoldoende systemisch denken, 

onvoldoende aandacht hebben voor het creëren van de juiste context voor veranderingen in het dagelijks 

leven en onvoldoende gebruik maken van de veerkracht van cliënten en de eigen hulpbronnen. Factoren 

die gerelateerd zijn aan het informele sociale steunnetwerk van de cliënt dragen echter bij aan het 

afschalen van specialistische hulp naar minder intensieve behandeling (Becker et al., 2018) en aan het 

herstel van mensen (tussen de 16 en 84 jaar) met ernstige mentale problemen (Hendryx et al., 2009). 

Om het sociale netwerk van een cliënt te versterken kunnen bijvoorbeeld vrijwilligers worden 

ingezet. Bij volwassenen met ernstige mentale problemen blijkt het inzetten van vrijwilligers effectief 

voor het vergroten van de ervaren sociale steun, het subjectieve welzijn en voor de kans op herstel 

(McCorkle et al., 2008; van Ginneken et al., 2013).  

Interprofessionele Samenwerking 

Friele et al. (2019) stelt dat een goede samenwerking tussen wijkteams en SJGGZ-aanbieders 

en tussen jeugdhulpaanbieders onderling kan bijdragen aan het zorgvuldig afschalen van zorg. 

Interprofessionele samenwerking wordt gedefinieerd als de samenwerking tussen verschillende niveaus 

van zorg en verschillende zorgaanbieders die in relatie tot elkaar staan en werken aan het 

gemeenschappelijke doel (Sapag et al., 2015) om continuïteit van zorg te creëren (Friele et al., 2019; 

Oxman, 2008). Met deze definitie kunnen verschillende jeugdhulporganisaties de benodigde hulp ook 

tegelijkertijd bieden, zoals het geval is bij integraal werken (Hetrick et al., 2017; Hildering et al., 2020). 

Integraal werken leidt veelal tot passende en effectieve hulp (Asarnow et al., 2015), maar kan ook juist 

leiden tot hogere kosten voor de jeugdhulp (Hildering et al., 2020).  

Interprofessionele samenwerking wordt zowel door professionals, als door ouders en verzorgers 

gewaardeerd (Maehnder et al., 2020; O’Reilly, 2012). Friele et al. (2019) vond in vijf Nederlandse 

gemeenten dat er bij de wijkteams en gemeentes maar beperkte aandacht is voor interprofessionele 

samenwerking. De intentie om samen te werken is er, maar de reflex is vaak om te werken vanuit de 

oude sectoren en specifieke professies (Friele et al., 2019). Wanneer een gezin bijvoorbeeld gebruik 
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maakt van hulp vanuit verschillende domeinen wordt vaak nog per domein in isolatie een afweging 

gemaakt over de benodigde ondersteuning (Hildering et al., 2020). Dit komt volgens Karam et al. (2018) 

doordat bij samenwerking tussen verschillende organisaties de verschillen in cultuur en werkwijze, de 

fysieke afstand en formele paden van communicatie overbrugd moeten worden. SJGGZ-professionals 

noemen dat problemen in het afschalen van zorg kunnen komen door onvoldoende samenwerking en 

onvoldoende bekendheid met elkaar. Doordat grote aanbieders met veel gemeentes en regio’s te maken 

hebben, weten ze vaak niet wie ze kunnen spreken (Friele et al., 2019). Voor het bewerkstelligen van 

interprofessionele samenwerking is het van belang dat er contact is met elkaar en er een gedeelde visie 

is. Daarnaast is het van belang dat professionals waardering hebben voor elkaars inzet en kennis hebben 

van de beschikbare middelen, van de eigen rol en de rol en het perspectief van de ander (McDonald, 

2007; Ranahan & Thomas, 2016; Tsasis, 2009). 

Daarnaast blijken onvoldoende beschikbaarheid van LJH als vervolgzorg, wachtlijsten bij LJH 

en minder goede bereikbaarheid van LJH-professionals belemmerend te zijn in de samenwerking rond 

het afschalen van zorg (Friele et al., 2019; Nooteboom et al., 2020b; Zorg voor de Jeugd, 2020). Ook is 

het afschalen naar LJH extra lastig bij complexere problematiek doordat kleine GGZ-aanbieders 

terughoudend zijn in het overnemen van cliënten met complexere problemen (Beerepoot et al., 2020; 

Friele et al., 2020).  

GGZ-hulpverleners noemen tot slot dat de privacywetgeving een belemmering is voor goede 

samenwerking met wijkteams, huisartsen en gemeenten (Friele et al., 2019; Zorg voor de Jeugd, 2020). 

Nadelen van de Nadruk op Afschalen 

De nadruk op het bieden van zo licht mogelijke zorg, zoals bij zowel stepped care als het 

afschalen van SJGGZ-zorg, kan een risico zijn voor te late doorverwijzingen, omdat de mogelijkheden 

van LJH kunnen worden overschat en jeugdigen daardoor niet de benodigde gespecialiseerde hulp 

krijgen (Transitie Autoriteit Jeugd, 2017). Volgens GGZ-professionals kan de problematiek daardoor 

verergeren. (Friele et al., 2019). Daarnaast komt de toename van zwaardere zorg volgens een GGZ-

aanbieder onvoldoende terug in de bekostiging (Friele et al., 2019) en kampen jeugdzorgaanbieders met 

capaciteitsproblemen zoals een hoog ziekteverzuim en een tekort aan geschoold personeel (Beerepoot 
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et al., 2020). Het gevolg is dat wachtlijsten oplopen en het langer duurt voordat jeugdigen geholpen 

worden (Beerepoot et al., 2020).  

Een ander nadeel van het afschalen van SJGGZ-zorg naar LJH is dat gezinnen veel moeten 

wisselen van hulpverleners. Hierdoor is opnieuw tijd nodig de cliënt te leren kennen en moeten cliënten 

vaker hun verhaal vertellen (Beerepoot et al., 2020), wat bij hen tot frustratie en stress kan leiden (Jones 

et al., 2009). Dit terwijl continuïteit van zorg een belangrijk aspect blijkt te zijn van kwalitatief goede 

zorg (Biringer et al., 2017; Campbell et al., 2007) en een vertrouwensrelatie met dezelfde behandelaar 

cruciaal is voor het herstel van de cliënt (Le Boutillier et al., 2011). 

Huidig Onderzoek in Nieuwegein 

In de Gemeente Nieuwegein wordt het doel om de SJGGZ-zorg te verminderen door de LJH te 

versterken - vergelijkbaar met de landelijke trend -  niet gehaald. De focus in wetenschappelijk 

onderzoek en het jeugdbeleid van de gemeente Nieuwegein ligt vooral op het verbeteren van de 

toeleiding en het voorkomen van zorg en niet op het afschalen ervan. Ondertussen wordt er in de SJGGZ 

langere en intensievere zorg geboden waardoor er onvoldoende cliënten uitstromen en wachtlijsten 

oplopen (Transitie Autoriteit Jeugd, 2017). Daarom staat in dit onderzoek de volgende onderzoeksvraag 

centraal: hoe kan in de Gemeente Nieuwegein het afschalen van intensieve en/of langdurige trajecten 

binnen de SJGGZ bevorderd worden met behoud of verbetering van de zorgkwaliteit? Deze hoofdvraag 

wordt beantwoord middels de volgende deelvraag: 

Wat zijn volgens SJGGZ professionals, verwijzers, ex-cliënten/ouders en LJH-professionals  

belemmeringen en verbeterideeën om het afschalen van SJGGZ-zorg te bevorderen op de volgende 

thema’s: a) Normaliseren van problemen; en b) Interprofessionele samenwerking.  

De verwachting is dat ook binnen de Gemeente Nieuwegein het afschalen van SJGGZ-zorg wordt 

belemmerd doordat er bij de SJGGZ onvoldoende aandacht is voor het normaliseren van problemen en 

doordat er onvoldoende interprofessionele samenwerking is tussen de SJGGZ, het wijkteam en de LJH. 

Dit zal worden getoetst in de interviews. Nieuw aan dit onderzoek is dat er daarnaast in een concrete 

context, namelijk de Gemeente Nieuwegein, wordt onderzocht welke praktische verbeterideeën volgens 
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alle betrokken professionals en de doelgroep mogelijk zijn om het afschalen van SJGGZ-zorg te 

bevorderen. 

 

Methode 

Type Onderzoek en Procedure 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn elementen van de Delphi-methode (Chalmers & 

Armour, 2019) gebruikt. De Delphi-methode combineert wetenschappelijke kennis met de kennis en 

meningen van experts om consensus te vinden en beslissingen te nemen over actuele vraagstukken in 

meerdere rondes. Dit is ook het doel van het huidige onderzoek. 

In de eerste ronde van het onderzoek zijn elf interviews gehouden met drie verwijzers (waarvan 

één dubbelinterview), acht SJGGZ-professionals van zeven verschillende SJGGZ-organisaties en één 

ouder. Deze drie groepen zijn het meest direct betrokken in het maken van beslissingen over het 

afschalen van SJGGZ-zorg (zie figuur 1). Zij zijn middels semigestructureerde interviews van 45 

minuten gevraagd naar hun ervaringen met en verbeterideeën voor het afschalen van SJGGZ-zorg. 
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De SJGGZ-professionals zijn geselecteerd op basis van de organisaties die ze 

vertegenwoordigen. De zeven SJGGZ-aanbieders die in 2018 tot en met 2020 de meeste jeugdigen uit 

Nieuwegein hebben behandeld nemen deel aan het onderzoek. Zij bieden allen hulp aan gezinnen in de 

regio Lekstroom en zes organisaties werken ook in gemeentes buiten de regio Lekstroom. Drie SJGGZ-
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organisaties hebben een jeugdhulpvestiging in Nieuwegein. Zes SJGGZ-professionals werken ambulant, 

voornamelijk poliklinisch. Ze werken met verschillende leeftijdsgroepen tussen de 0 en 18 jaar. De 

SJGGZ-professionals zijn werkzaam als (GZ-)psycholoog, psychotherapeut, systeemtherapeut, 

(ortho)pedagoog, verpleegkundig hoofd, IMH-specialist, of gezinsbegeleider. 

Daarnaast zijn er drie verwijzers geïnterviewd die werkzaam zijn als gedragswetenschapper of 

praktijkondersteuner bij de Praktijk Ondersteuner Huisarts jeugd-GGZ (POH jeugd-GGZ) of het 

wijkteam Geynwijs. De ouder die heeft deelgenomen aan het onderzoek heeft een kind dat zowel SJGGZ 

als LJH hulp heeft ontvangen en is geworven via een ervaringsdeskundigheidsgroep.  

In de tweede ronde van het onderzoek zijn in een groepsinterview van 60 minuten de resultaten 

uit de eerste ronde voorgelegd aan twee LJH-professionals. Op deze manier is een feedbackstructuur 

gecreëerd over de mate van draagvlak (Delphi; Chalmers & Armour, 2019) voor de verbeterideeën uit 

de eerste ronde. De deelnemers zijn ambulant gezinsbegeleider of orthopedagoog in de basis-GGZ en 

de opvoedingsondersteuning. Ook zij zijn geselecteerd op basis van hun vertegenwoordiging van de 

LJH-organisaties waarmee de gemeente Nieuwegein samenwerkt. Aan alle geïnterviewden is 

voorafgaand aan deelname informed consent gevraagd.  

Meetinstrumenten 

Eerste Ronde Onderzoek 

In de eerste ronde van het onderzoek zijn de vragen in de interviews met verwijzers en SJGGZ-

professionals gebaseerd op het theoretisch kader. Ook een ouder is geïnterviewd over dezelfde 

onderwerpen als in de interviews met de verwijzers en de SJGGZ.  

Visie op afschalen SJGGZ: De mening is gevraagd over de aandacht voor het afschalen van 

SJGGZ-zorg en over de belemmeringen en successen in de huidige situatie rondom het afschalen van 

SJGGZ-zorg. Tevens is gevraagd naar verbeterideeën om het afschalen te bevorderen.  

Het normaliseren van problemen: De mening is gevraagd over of het normaliseren van 

problemen kan bijdragen aan het afschalen van SJGGZ-zorg. Ook is gevraagd in hoeverre de SJGGZ-

zorg nu in de dagelijkse omgeving van de jeugdige wordt geboden, of de eigen kracht van het gezin 
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wordt versterkt en of het sociale netwerk wordt betrokken. Vervolgens is gevraagd naar mogelijke 

verbeteringen op deze aspecten. 

Interprofessionele samenwerking: Er is gevraagd of het verbeteren van deze interprofessionele 

samenwerking bijdraagt aan het afschalen van SJGGZ-zorg en hoe de interprofessionele samenwerking 

nu verloopt. Tevens is gevraagd of professionals elkaar voldoende kennen en voldoende contact hebben, 

of ze een gedeelde visie hebben op de problematiek en of de benodigde zorg bij integrale samenwerking 

voldoende integraal wordt afgewogen. Op deze aspecten van interprofessionele samenwerking is 

vervolgens gevraagd naar verbeterideeën. Tevens is gevraagd of afschalen moeilijker is bij complexe 

problematiek en wanneer er sprake is van wachtlijsten bij aanbieders. 

Verbeterideeën: Het interview is afgesloten met de vraag of er buiten deze aspecten nog 

verbeterideeën zijn voor de SJGGZ, het wijkteam en de LJH om het afschalen van SJGGZ te bevorderen.   

Tweede Ronde Onderzoek 

In de tweede ronde van het onderzoek - het interview met de LJH-professionals - zijn de 

belemmeringen en verbeterideeën uit de eerste ronde voorgelegd. Per onderwerp is de LJH-professionals 

gevraagd of ze de belemmeringen herkennen, wat hun mening is over de verbeterideeën, wat er volgens 

hen nodig is om de verbetering in de praktijk te brengen en of ze nog andere verbeterideeën hebben om 

de belemmeringen te verminderen.  

Analysemethode 

Na afname zijn de interviews getranscribeerd en geanalyseerd aan de hand van Nvivo. Er is aan 

de hand van analytische codes (Morling et al., 2018) enerzijds geanalyseerd of de data overeenkomt met 

het theoretisch kader aan de hand van vooraf opgestelde labels. Anderzijds is geanalyseerd of er nieuwe 

of verrassende opmerkingen zijn gemaakt in de interviews. De vooraf opgestelde labels gaan over de 

aspecten van het normaliseren (dagelijkse omgeving, sociale netwerk en eigen kracht) en over 

interprofessionele samenwerking (contact met elkaar, gedeelde visie, integrale samenwerking, afschalen 

bij complexe problematiek en wachtlijsten bij LJH). De resultaten uit zowel de eerste als de tweede 

ronde van het onderzoek zijn in de resultatensectie gezamenlijk weergegeven. Tevens is geanalyseerd 

op welke elementen in tijdspad van het op- en afschalen van zorg (zie figuur 1) verbeterideeën bedacht 
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zijn. In de resultatensectie zijn deze elementen met cijfers weergegeven om aan te geven op welk 

element de belemmeringen en verbeterideeën van toepassing is.  

 

Resultaten 

Normaliseren 

De SJGGZ-professionals zijn niet eensgezind over de vraag of het normaliseren van problemen 

kan bijdragen aan het afschalen van zorg. Drie SJGGZ-professionals benadrukken dat normaliseren niet 

altijd mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de problemen volgens de professional niet normaal zijn of omdat 

er sprake is van zeer kwetsbare mensen. Ook zijn er drie SJGGZ-professionals die zeggen dat er al veel 

aandacht is voor het normaliseren van problemen en dat hier weinig verbetering in mogelijk is. Toch 

zijn er volgens de LJH-professionals, verwijzers en vier SJGGZ-professionals wel verbeteringen 

mogelijk op de onderstaande aspecten.  

Dagelijkse Omgeving 

Belemmeringen. De ouder heeft de ervaring dat de thuisbehandelaar vergeleken met 

poliklinische behandeling beter in staat was om vertrouwen te creëren en een goede diagnose te stellen. 

Meerdere professionals geven echter aan dat ze geen hulp bieden in de thuissituatie. Twee SJGGZ-

professionals noemen dat het vooral bij complexe problematiek beter is om op de polikliniek hulp te 

bieden, omdat het gezin daarmee meer geactiveerd wordt en het gemakkelijker is om over de 

onderliggende problematiek te praten. Ook scheelt het reistijd waardoor er meer gezinnen op één dag 

geholpen kunnen worden. Opvallend is dat drie SJGGZ-professionals regelmatig via het wijkteam een 

andere organisatie vragen voor opvoedingsondersteuning in de thuissituatie (9).  

Verbeterideeën. Slechts één SJGGZ-professional noemt dat de organisatie zelf 

thuisbegeleiding wil gaan bieden.   

Eigen Kracht  

Belemmeringen. Vier SJGGZ-professionals en één LJH-professional noemen dat gezinnen 

soms met de behandeling door willen gaan omdat ze nog problemen ervaren, terwijl de SJGGZ-

professional van mening is dat de behandeling kan stoppen. Goede nazorg is dan ook van belang (10). 



SJGGZ AFSCHALEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT: VISIE VAN PROFESSIONALS
  15 
 

 
 

Eén professional noemt verder dat het niet lukt om minder te diagnosticeren aan de hand van de 

DSM-classificatie (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) omdat scholen, wijkteams 

of LJH’s vragen om een DSM-diagnose voordat ze hulp bieden. 

Verbeterideeën. Eén van de professionals ervaart echter dat wanneer de hulpverlener moet 

stoppen vanwege persoonlijke omstandigheden, gezinnen vaak wel voldoende zelfredzaam zijn om 

zonder hulpverlening verder te gaan, terwijl ze eerder niet met de behandeling wilden stoppen. Als 

verbeteridee wordt genoemd om tijdig een datum te plannen voor de beëindiging van de behandeling 

(7) en al in het begin van de behandeling naar het gezin duidelijke verwachtingen te scheppen over de 

tijdelijkheid van de hulp en dat een LJH-aanbieder het gaandeweg mogelijk over zal nemen (6). Volgens 

één SJGGZ-professional helpt het ook om vooraf duidelijke, afgebakende doelen op te stellen (6). Een 

SJGGZ-professional heeft positieve ervaringen met de inzet van een strippenkaart (10):  

We werken ook soms aan de hand van een strippenkaart. Dan zeggen we nou oké het gaat nu 

goed, maar veel ouders of kinderen vinden het heel spannend om het helemaal gelijk af te 

sluiten. Dan zeggen van nou, we houden het nog 2 maanden open en je mag 3 keer bellen om 

een afspraak te maken. Gebeurt dat niet, dan sluiten we over 2 maanden af. Dus dan hebben ze 

nog even die mogelijkheid omdat ze het dan heel spannend vinden om direct af te sluiten. Maar 

dan zet je dus ook mensen in hun eigen kracht, omdat ze dan zelf aan de bel moeten trekken als 

er iets aan de hand is. En dan blijken er in eens veel minder problemen te zijn dan wanneer je 

zelf door gaat, want je kan altijd nog wel wat vinden. 

Een LJH-professional is positief over dit idee omdat het kan voorkomen dat een jeugdige weer een 

nieuw SJGGZ-traject moet starten bij terugval (9). Een ander noemt dat het wel van belang is dergelijke 

strippenkaart niet meerdere keren te verlengen en zorg ook echt af te sluiten.  

Sociale Netwerk 

Belemmeringen. De SJGGZ-professionals betrekken het netwerk door wekelijkse gesprekken 

met ouders, door met de jeugdigen te bespreken wie kan ondersteunen of door ook zelf actief andere 

netwerkleden te betrekken, zoals de school, kinderopvang en vrijwilligers. Eén professional noemt dat 



SJGGZ AFSCHALEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT: VISIE VAN PROFESSIONALS
  16 
 

 
 

hulpverleners soms de neiging hebben om zorg te veel over te nemen. Drie SJGGZ-professionals geven 

aan dat het soms lastig is het netwerk te betrekken omdat ouders dit weigeren of omdat geen netwerk 

beschikbaar is. Een andere professional noemt echter dat het altijd mogelijk is netwerkleden te vinden 

die betrokken kunnen worden.  

De geïnterviewden zijn verdeeld over de inzet van vrijwilligers om zo het netwerk van een gezin 

te versterken. Een SJGGZ-professional zegt dat vrijwilligers goed ingezet kunnen worden voor het 

bieden van praktische ondersteuning, maar niet om de SJGGZ-zorg eerder af te schalen. Een andere 

SJGGZ-professional zoekt liever naar een persoon in het informele netwerk dan naar vrijwilligers. Twee 

SJGGZ-professionals en een verwijzer ervaren de inzet van vrijwilligers wel als positief maar maken er 

nog weinig gebruik van. Voor één professional is onduidelijk welke mogelijkheden hiervoor zijn.  

Verbeterideeën. Alle geïnterviewden onderschrijven het belang van het betrekken van het 

netwerk. Vier geïnterviewden noemen dat het sociale netwerk soms nog beter betrokken kan worden, 

bijvoorbeeld door de inzet van Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) en eigenkrachtconferenties. Eén 

professional zegt al regelmatig vrijwilligers in te zetten. Twee SJGGZ-professionals zien het als een 

taak van het wijkteam om vrijwilligers in te zetten en het sociale netwerk te betrekken  (3,8,9). Een 

wijkteammedewerker vindt echter dat de SJGGZ vaker dergelijke voorstellen aan het wijkteam kan 

voorleggen. 

Interprofessionele Samenwerking: SJGGZ - Wijkteams 

Vertrouwen 

Belemmeringen: Er is niet altijd een gedeelde visie over de aandacht voor het afschalen van 

SJGGZ-zorg. De verwijzers en vier SJGGZ-professionals zien het afschalen van SJGGZ-zorg als een 

middel om de eigen kracht van het gezin te versterken, hulp zoveel mogelijk in de dagelijkse omgeving 

te bieden, de kosten houdbaar te houden, te zorgen voor een goede doorstroom van cliënten of om te 

voorkomen dat cliënten lang moeten wachten op vervolgzorg. Er zijn echter ook SJGGZ-professionals 

die minder positief zijn. De nadruk op het afschalen van SJGGZ-zorg leidt volgens twee SJGGZ-

professionals tot wantrouwen vanuit het wijkteam naar de SJGGZ. Een verwijzer noemt dat het gesprek 

over financiën misschien te weinig wordt gevoerd, terwijl volgens vier SJGGZ-professionals het 
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financiële aspect van de jeugdhulp prioriteit lijkt hebben boven de behandelinhoud. Zo noemt één 

SJGGZ-professional:  

En het gevoel dat wij als hulpverlening soms hebben, en dat is niet lullig bedoeld naar sociale 

teams, maar door die structuur krijg je een soort wrijving dat wij moeten verantwoorden dat 

het werk wat wij doen wel echt goed is... Dus er ontstaat toch een soort van wantrouwen waar 

je voor je gevoel heel hard moet werken voordat je de financiering kan krijgen, dat je de zorg 

mag bieden.  

Ook moet volgens drie SJGGZ-professionals niet vergeten worden dat afschalen niet altijd 

mogelijk is omdat langdurige behandeling (meerdere jaren) nodig is vanwege complexe problematiek. 

Daarbij is de vraag gesteld of professionals ook het idee hebben dat de problematiek zwaarder wordt. 

Volgens enkele geïnterviewden worden de zorgvragen van gezinnen zwaarder door de coronapandemie 

en/of doordat er vaker sprake is van vechtscheidingen. Anderen noemen dat hulpvragen bij de SJGGZ 

zwaarder worden doordat de LJH meer zorgvragen op zich neemt en doordat de SJGGZ zich meer richt 

op onderliggende problematiek in plaats van symptoombestrijding.   

Daarnaast is er soms geen gedeelde visie over de benodigde hulp. Het wijkteam wil soms 

lichtere zorg dan de SJGGZ adviseert (3). Twee professionals zijn van mening dat het vaak beter is om 

te starten met intensievere zorg en dit vervolgens af te schalen in plaats van andersom. Een verwijzer 

heeft juist de ervaring dat de SJGGZ soms te lichte hulp adviseert (9). 

Andere genoemde belemmeringen zijn het grote verloop van medewerkers waardoor het lastig 

is vertrouwen op te bouwen en het volgens twee SJGGZ-professionals gebrek aan kennis over 

psychiatrische problematiek bij wijkteammedewerkers waardoor ze adviezen van de SJGGZ niet goed 

overnemen.  

Verbeterideeën: Vier SJGGZ-professionals en één verwijzer noemen expliciet dat een goede 

samenwerking met het wijkteam van belang is voor het afschalen van SJGGZ-zorg. Voor deze 

samenwerking is het volgens de geïnterviewden nodig dat professionals elkaar kennen en persoonlijk 
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contact met elkaar hebben. Elkaar kennen zorgt voor gemakkelijker onderling contact, meer vertrouwen 

in elkaars expertise, een betere overdracht en minder dubbelop werk.  

Drie SJGGZ-professionals en een verwijzer denken dat de samenwerking tussen het wijkteam 

en de SJGGZ verbetert als er vaker werkoverleg is over de onderlinge verwachtingen, aangezien deze 

per wijkteam verschillen. Twee andere SJGGZ-professionals noemen echter dat algemeen overleg over 

de samenwerking niet nuttig is, maar overleg op casusniveau wel.  Een belemmering hierbij is volgens 

verwijzers dat het lastig is om een overleg te plannen met de SJGGZ. Vooral bij grotere SJGGZ-

organisaties loopt het contact veelal via het secretariaat en niet rechtstreeks met de behandelaar.  

 Tevens vinden twee SJGGZ-professionals het wenselijk als het wijkteam voorafgaand aan het 

afgeven van een beschikking eerst overlegt met de SJGGZ-behandelaar om te bespreken of er ook 

gelijktijdig opvoedingsondersteuning ingeschakeld moet worden en om de behandeldoelen gezamenlijk 

te bespreken (3). Nu stelt het wijkteam volgens één SJGGZ-professional soms met het gezin doelen op 

die niet altijd passend zijn, waardoor het gezin verkeerde verwachtingen heeft over de SJGGZ-

behandeling (3). 

Organisatorische Afstemming 

Belemmeringen: Een veelvuldig genoemde belemmering in het afschalen van SJGGZ-zorg is 

dat het wijkteam niet participeert tijdens het SJGGZ-traject. Hierdoor is het moeilijker om een gedeelde 

visie te hebben op de problematiek en de benodigde hulp. Ook moet er, wanneer andere hulp nodig is, 

steeds opnieuw een aanmelding gedaan worden wat veel tijdrovende verslaglegging met zich meebrengt 

(9). Twee SJGGZ-professionals vinden dat het wijkteam in Nieuwegein minder vaak betrokken is dan 

in andere gemeentes (8). De betrokkenheid van het wijkteam stopt vaak wanneer de SJGGZ start. 

Hiervan is volgens de SJGGZ voornamelijk sprake bij minder complexe casuïstiek (8).  

 Daarnaast is een belemmering dat het wijkteam zelf geen hulp biedt. Hierdoor moeten gezinnen 

vaker wisselen van hulpverlener. Dit terwijl zes SJGGZ-professionals, één verwijzer en een LJH-

professional noemen dat ouders/jeugdigen soms niet willen afschalen omdat ze niet van hulpverlener 

willen wisselen. Redenen hiervoor zijn dat ze (eindelijk) tevreden zijn over de huidige behandeling en/of 
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behandelrelatie, omdat ze de hoogst mogelijk expertise willen of omdat ouders bang zijn dat de 

vervolghulp te licht zal zijn en opschalen bij moeilijke situaties niet mogelijk is door wachtlijsten. 

 Ook is het volgens de SJGGZ de taak van het wijkteam om een actieve casusregie te hebben bij 

integrale hulp (8). Een verwijzer, SJGGZ- en LJH-professional geven aan dat deze regierol niet altijd 

voldoende actief wordt ingevuld. Het wijkteam kan de regierol volgens een LJH-aanbieder alleen goed 

uitvoeren als het ook een behandelrelatie heeft met het gezin. Naast goede casusregie noemt een LJH-

professional dat er bij integrale hulp te weinig samenwerking is met de hulpverlening van ouders en dat 

er soms teveel verschillende hulpverleners bij een gezin worden betrokken zonder dat de effectiviteit 

hiervan kritisch wordt afgewogen.   

Volgens meerdere professionals zijn er capaciteitsproblemen bij het wijkteam waardoor ze niet 

actiever betrokken kunnen worden. Drie SJGGZ-professionals zeggen dat ze ook zelf actiever het 

wijkteam zouden kunnen betrekken. Een andere reden die vaker wordt genoemd voor afwezigheid van 

het wijkteam is dat de verwijzing verloopt via de huisarts (2). Wanneer de SJGGZ de jeugdige dan 

aanmeldt bij het wijkteam om LJH aan te vragen, komt deze eerst op een wachtlijst (9). Een verwijzing 

van de huisarts heeft ook als nadeel dat deze weinig zicht heeft op de sociale kaart in de gemeente en 

dat deze soms weinig informatie geeft over de problematiek en hulpverleningsgeschiedenis. Hierdoor is 

de SJGGZ langer bezig om dit goed in kaart te brengen.  

 Verbeterideeën: Alle SJGGZ-professionals willen dat het wijkteam actiever betrokken is bij 

de SJGGZ-intake, tijdens de SJGGZ-behandeling en daarna. Vooral aanwezigheid bij de tussentijdse 

behandelevaluaties is gewenst omdat het wijkteam de SJGGZ dan alert kan houden op het afschalen van 

zorg en kan meedenken over de beste vervolgzorg in die gemeente (7).   

Wanneer het wijkteam daarnaast niet alleen de toeleiding naar zorg bewerkstelt, maar ook zelf 

hulp biedt, hoeft een gezin minder te wisselen van hulpverlener. De wijkteammedewerker kan dan 

(langdurige) monitoring en coaching bieden na afloop van een SJGGZ-behandeling ter preventie van 

een mogelijke terugval. Doordat de wijkteammedewerker bij het gehele hulpverleningsproces betrokken 

is kan deze een vertrouwensrelatie opbouwen en gemakkelijker casusregie voeren. Ook kost het zoeken 

naar LJH minder tijd en worden wachtlijsten bij de LJH omzeild zodat de SJGGZ-behandeling eerder 
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kan stoppen. Volgens meerdere professionals past deze manier van werken ook beter bij de visie van de 

Jeugdwet.  

 Om goede casusregie te voeren kan het volgens een SJGGZ-professional en een LJH-

professional helpend zijn om de digitale tool van Psynet in te zetten (8). Hiermee hebben ouders de 

regie, worden de betrokken hulpverleners in kaart gebracht en kunnen zij laagdrempelig contact met 

elkaar hebben. LJH-aanbieders noemen ook dat de verwijsindex een middel is om te zien welke partners 

betrokken zijn. Eén LJH-aanbieder noemt het nadeel van dergelijke tools dat ze onvoldoende gebruikt 

worden en daarmee niet nuttig zijn. 

Interprofessionele Samenwerking: SJGGZ – LJH 

Vertrouwen 

Belemmeringen: De ouder heeft de ervaring dat er onvoldoende expertise is over bepaalde 

diagnostiek bij de SJGGZ, terwijl dit wel aanwezig is bij de LJH. Drie SJGGZ-professionals missen 

echter bij de LJH soms expertise in het omgaan met bepaalde diagnoses of in het voldoende betrekken 

van gezinssystemen (9, 4). Volgens SJGGZ-professionals is tevens een belemmering voor het afschalen 

van SJGGZ-zorg dat LJH-aanbieders sommige complexe problematiek niet willen overnemen, 

bijvoorbeeld wanneer er sprake is van suïcidaliteit, systeemproblemen of bij kinderen onder de zes jaar. 

Een SJGGZ-professional noemt echter dat ook zij jongeren met suïcidale gedachten weigeren. Daarnaast 

weigeren niet alle LJH-aanbieders jongeren met suïcidaliteit, zo is dit voor de POH-JGGZ geen 

belemmering voor overname.  

Uit de antwoorden van de SJGGZ-professionals lijkt er naast onvoldoende expertise ook 

onvoldoende vertrouwen te zijn in elkaars expertise. Wellicht komt dit doordat de overdracht van 

SJGGZ naar LJH niet altijd goed verloopt doordat via verslaglegging wordt gecommuniceerd in plaats 

van persoonlijk contact. Ook de privacywetgeving is volgens de geïnterviewden een belemmering voor 

een goede overdracht, omdat bij weigering van ouders het wijkteam of het (in)formele sociale netwerk 

niet betrokken kan worden of doordat geen uitgebreide overdracht gegeven kan worden. Tot slot geven 

een SJGGZ- en LJH-professional aan dat de overdracht van de SJGGZ naar de LJH soms onvoldoende 

toereikend is wanneer deze via het wijkteam loopt (9). 
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Verbeterideeën: Vijf professionals willen meer van elkaars expertise gebruikmaken door bij 

complexe problematiek multidisciplinaire overleggen te houden of door laagdrempelig beschikbaar voor 

elkaar te zijn ter consultatie. Een LJH-professional noemt dat dergelijke consultatie kan helpen in het 

omgaan met complexe problematiek. Ook kan het voorkomen dat een jeugdige opnieuw bij de SJGGZ 

moet worden aangemeld en met een nieuwe hulpverlener te maken krijgt. Ook kan de LJH de SJGGZ 

coachen op het beter betrekken van het netwerk. Daarnaast vindt een verwijzer het wenselijk dat SJGGZ-

organisaties flexibeler zijn in het bieden van hulp aan gezinnen. Volgens een SJGGZ-professional en 

twee LJH-professionals is een belemmering hierbij echter dat financiering voor consultatie alleen 

mogelijk is wanneer een nieuwe beschikking aangevraagd wordt bij het wijkteam. Door de 

administratieve last is er een te hoge drempel om hiervan gebruik te maken. Een LJH-professional 

ervaart het dan ook positief dat een SJGGZ-professional voor hun een vast aantal uur per week 

beschikbaar is voor consultatie. Ook zou een hulpverlener consultatie van een andere professional aan 

willen kunnen vragen zonder tussenkomst van het wijkteam (9).  

Om na afschalen de ervaringen van de SJGGZ-behandelaar mee te kunnen nemen tijdens de 

LJH-begeleiding, willen drie geïnterviewden dat er na het afschalen blijvend contact is tussen de 

hulpverleners. Ook helpt het als de LJH al start voordat de SJGGZ stopt (9). Hiervoor zijn de 

wachtlijsten echter wel een belemmering. Daarnaast hebben twee SJGGZ-professionals en een LJH-

professional de wens om een gezamenlijke intake te houden met zowel de betrokken SJGGZ, het 

wijkteam en de LJH bij de start van de LJH- of SJGGZ-behandeling (9, 4). Een LJH-professional noemt 

daarbij wel de voorwaarde dat hier dan ook het sociale netwerk bij aansluit. 

Tevens is het helpend dat, wanneer het gezin in zorg was bij een LJH-aanbieder, deze ook tijdens 

de SJGGZ-behandeling betrokken blijft, zodat gemakkelijker naar deze LJH afgeschaald kan worden 

(5, 6). Zo zegt de POH jeugd-GGZ monitoring en coaching te kunnen bieden na het afschalen van 

SJGGZ-zorg mits zij ook de verwijzer waren en dus al een behandelrelatie hebben opgebouwd met de 

cliënt (1).   



SJGGZ AFSCHALEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT: VISIE VAN PROFESSIONALS
  22 
 

 
 

Tot slot wordt door de SJGGZ het verbeteridee genoemd om (LJH-)teams te organiseren die 

bestaan uit professionals van verschillende disciplines. Een SJGGZ-professional geeft voor dergelijke 

teams het volgende voorbeeld: 

Omdat Utrecht stad af wilde van al die zorgaanbieders … werken ze eigenlijk nog maar met één 

partij. … Nu is het zo: in heel de stad ben je of verbonden aan KOOS of Spoor030. In die teams 

… zitten heel veel verschillende mensen met expertise op verschillend gebied. Ja en dat is 

natuurlijk wat je nodig hebt. Als je wilt afschalen dan heb je expertise nodig. Ook al is het 

laagdrempelig, eerstelijns, vrijwillig, opvoedingsondersteuning, hé, opvoedingsinformatie. Je 

moet van heel veel markten thuis zijn. Je gaat het echt niet redden met één wijkpedagoog.  

Het voordeel hiervan is dat er van elkaars expertise geleerd kan worden. Een nadeel is volgens een LJH-

professional echter dat hierdoor teveel specialistisch in plaats van generalistisch gewerkt gaat worden.  

Organisatorische Afstemming 

Belemmeringen: De aanwezigheid van wachtlijsten wordt door elf geïnterviewden genoemd 

als een belemmering voor het afschalen van SJGGZ-zorg. Door wachtlijsten bij de LJH kan de SJGGZ-

zorg niet op tijd worden afgeschaald (3, 4, 9). Als alternatief wordt er daarom soms te lichte hulp door 

het wijkteam ingezet. Eveneens is er een terughoudendheid bij de SJGGZ om af te schalen door de 

wachtlijsten bij de SJGGZ, omdat het daardoor niet mogelijk is om bij een crisis of terugval weer op te 

schalen naar SJGGZ (3, 5, 6). Volgens een LJH-professional is het door de wachtlijsten extra belangrijk 

dat een jeugdige direct bij de juiste jeugdhulporganisatie wordt aangemeld, omdat aanmelding bij een 

andere organisatie vaak tot dubbele wachttijd leidt (2, 3). Tot slot worden wachtlijsten bij het wijkteam 

als belemmering genoemd om snel te kunnen schakelen tussen soorten hulpverlening (3, 5, 9). 

Een andere belemmering is volgens SJGGZ-professionals en de ouder dat er onvoldoende 

geschikt LJH-aanbod is. Vier geïnterviewden missen voldoende langdurige LJH, zoals thuisbegeleiding 

of woonvoorzieningen. De ouder noemt het belang hiervan voor het afschalen van SJGGZ-zorg. Bij dit 

gezin is SJGGZ niet meer nodig doordat ze langdurige, laag intensieve zorg met expertise over de 
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diagnose ontvangt. Ook is er onvoldoende maatschappelijk aanbod, een SJGGZ-professional licht dit 

toe:  

Ik denk ook zoiets maatschappelijks als een zorgboerderij weet je wel, dagbesteding, 

laagdrempeliger beginnen met sporten. Dat je niet gelijk in een ingewikkeld team hoeft waar je 

moet presteren, maar waar je weer de lol daarvan mag ontdekken met andere jongeren die dat 

ook ingewikkeld vinden. Zulk soort meer maatschappelijk aanbod vind ik soms lastig te vinden. 

Een andere belemmering is dat er in de verschillende gemeentes een veelheid is aan LJH-

aanbieders. Hierdoor heeft de SJGGZ zelf geen zicht op alle beschikbare hulp in de verschillende 

gemeentes waar het werkzaam is. 

Verbeterideeën: Een SJGGZ-professional noemt dat wachtlijsten soms omzeild kunnen 

worden door al eerder in het behandeltraject LJH aan te vragen (7, 9). Daarnaast zou het volgens vier 

SJGGZ-professionals en de twee verwijzers ideaal zijn als de SJGGZ een terugnamegarantie kan bieden, 

waardoor het gezin bij een terugval snel opnieuw door de SJGGZ geholpen kan worden, wat de  drempel 

om SJGGZ-zorg af te schalen lager maakt(5).  

Voor een minder versnipperd LJH-aanbod zou een duidelijkere sociale kaart helpen en is actieve 

betrokkenheid van een wijkteammedewerker met kennis over het LJH-aanbod in de gemeente van 

belang (8).  

 

Discussie 

In tegenstelling tot de assumptie van de Jeugdwet (Friele et al., 2020) verminderd het beroep op 

de SJGGZ-zorg in de Gemeente Nieuwegein niet door het versterken van de LJH. Daarom staat in dit 

onderzoek de vraag centraal hoe volgens betrokken professionals en de doelgroep het afschalen van de 

intensieve en/of langdurige trajecten binnen de SJGGZ-zorg bevorderd kan worden met behoud of 

verbetering van de zorgkwaliteit. In figuur 2 is weergegeven hoe het op- en afschalen van SJGGZ zou 

verlopen als de genoemde verbeteringen uit de interviews zouden worden doorgevoerd.  
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Normaliseren 

SJGGZ-professionals zijn niet eenduidig of het normaliseren van problemen bijdraagt aan het 

afschalen van SJGGZ-zorg. Wel zijn ze van mening dat er voldoende aandacht is voor het normaliseren 

van problemen. Dit is tegenstrijdig met Hildering et al. (2020), welke stelt dat onvoldoende aandacht bij 

SJGGZ-professionals voor het normaliseren van problemen een belemmering is in het afschalen van 

SJGGZ-zorg. Uit de antwoorden van SJGGZ-professionals lijkt het waarschijnlijk dat, net zoals Friele 

et al. (2019) stelt, de SJGGZ-professionals wel het belang van normaliseren onderkennen, maar de 

kansen voor normaliseren niet zien door de aanname dat normaliseren en afschalen van zorg niet 

mogelijk is bij complexe problematiek. Toch zijn er door verwijzers en een enkele SJGGZ-professionals 

een aantal verbeterideeën genoemd voor het normaliseren van problemen. Deze sluiten aan op de 

verbeterideeën voor interprofessionele samenwerking, welke hieronder worden besproken.  

Interprofessionele Samenwerking SJGGZ en Wijkteam 

Zoals verwacht is onvoldoende interprofessionele samenwerking een belemmering in het 

afschalen van SJGGZ-zorg. Zowel verwijzers, SJGGZ- als LJH-professionals willen dat de 
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samenwerking tussen de SJGGZ en de wijkteams verbetert. Zoals Friele et al. (2019) ook stelt is de 

intentie om samen te werken aanwezig, maar is de reflex nog vaak om te werken vanuit de oude sectoren 

en specifieke professies. Voor betere samenwerking is volgens zowel de SJGGZ-professionals als 

onderzoek van Tsasis (2009) meer vertrouwen in elkaar nodig. Overeenkomstig met onderzoek van 

Ranahan & Thomas (2017), Nooteboom et al. (2020a) en Koelen et al. (2012) blijkt uit de interviews 

dat betere samenwerking, meer vertrouwen in elkaar en een meer gedeelde visie kan worden bereikt 

door meer persoonlijk contact en meer uitwisseling over de wederzijdse verwachtingen, voornamelijk 

op casusniveau. Enkele SJGGZ-professionals hebben daarbij de visie dat het vaak beter is om te starten 

met intensievere zorg en dit vervolgens af te schalen in plaats van andersom. Deze visie komt echter 

niet overeen met het stepped care model (van Straten et al., 2014).  

Volgens de SJGGZ kan de samenwerking verbeteren als een vaste wijkteammedewerker actief 

betrokken is tijdens het hulpverleningsproces door overleg te hebben voorafgaand aan het afgeven van 

de beschikking, aanwezig te zijn bij de intake en behandelevaluaties van de SJGGZ-behandeling en door 

na afloop van de behandeling zelf monitoring en coaching te bieden. Op dit moment blijft er alleen een 

wijkteammedewerker als casusregisseur betrokken bij de SJGGZ-behandeling als er sprake is van 

complexe casuïstiek (zie figuur 1) (Gemeente Nieuwegein, 2021). Door meer betrokkenheid kan het 

wijkteam de SJGGZ alert houden op afschalen en normaliseren, bijvoorbeeld door het sociale netwerk 

te versterken middels de inzet van JIM, eigenkrachtconferenties of vrijwilligers. 

Wanneer het wijkteam zelf hulp biedt hoeft het gezin minder te wisselen van hulpverlener, wordt 

het versnipperde LJH-aanbod beperkt en worden de jeugdhulptrajecten volgens Hildering et al. (2020) 

goedkoper omdat de tarieven voor wijkteammedewerkers gemiddeld lager liggen en het lokaal team 

eerder afschaalt (Hildering et al., 2020). Tevens kan het wijkteam een actieve regierol hebben bij 

integrale hulp. Hierbij kan het helpend zijn om af te stemmen middels een digitale tool. Volgens Karam 

et al. (2018) is echter het risico bij een dergelijke tool dat het niet aansluit op de behoefte van 

professionals waardoor er weerstand bij hen is om de tool te gebruiken. Wanneer daarnaast de wijkteams 

bestaan uit verschillende specialismen in één team kan er meer laagdrempelige zorg worden geboden en 
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kan de samenwerking tussen professionals worden versterkt doordat er meer onderling contact en 

waardering voor elkaar is (Nooteboom et al., 2020a; Rousseau et al., 2017).  

Interprofessionele Samenwerking SJGGZ en LJH 

Voor een betere samenwerking tussen de SJGGZ en de LJH is de wens om het onderlinge 

contact te verbeteren en zo het afschalen van SJGGZ-zorg te bevorderen. Geïnterviewde SJGGZ-

professionals ervaren een gemis aan expertise bij sommige LJH-aanbieders om bepaalde 

(systeem)problematiek over te nemen. Dit zou kunnen duiden op het ontbreken van waardering voor 

elkaars inzet en rol, een van de aspecten van goede interprofessionele samenwerking (McDonald, 2007; 

Ranahan & Thomas, 2016; Tsasis, 2009). Als oplossing voor deze belemmering wordt meer uitwisseling 

van expertise voorgesteld in de vorm van multidisciplinaire overleggen en consultatie. Dergelijke 

samenwerking kan volgens van den Steene et al. (2018) inderdaad bijdragen aan het beter aankunnen 

van complexere casuïstiek. 

Ook wordt het afschalen volgens geïnterviewden bevorderd als er een terugnamegarantie door 

de SJGGZ kan worden geboden. Mogelijk kan dit in de vorm van een strippenkaart waarin het gezin 

voor een bepaalde tijd voor een bepaald aantal afspraken de SJGGZ kan inschakelen na het afsluiten 

van de behandeling. Op deze manier wordt de drempel verlaagd om bij kans op terugval af te schalen 

en wordt de eigen kracht van het gezin versterkt. Tevens is de wens van de SJGGZ dat er na het afschalen 

contact blijft tussen de hulpverleners en dat LJH al start voordat de SJGGZ stopt.  

Tot slot wordt het afschalen van SJGGZ-zorg bevorderd wanneer er voldoende beschikbare 

langdurige LJH (waaronder woonvoorzieningen) en maatschappelijk ondersteuningsaanbod is dat voor 

SJGGZ-aanbieders goed te vinden is middels een duidelijke sociale kaart. Het gemis aan 

maatschappelijk ondersteuningsaanbod wijst op een wens om een pedagogische civil society (de Winter, 

2011) te creëren waarin burgers in de eigen sociale netwerken en het publieke domein de 

verantwoordelijkheid delen rond het opgroeien en opvoeden van kinderen in de vorm van informele 

wederzijdse sociale steun en informele sociale controle (Kesselring et al., 2013). 

Sterke Kanten en Limitaties 
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Innovatief aan dit onderzoek is dat er binnen een specifieke context, de Gemeente Nieuwegein, 

interviews zijn gehouden met alle partijen die betrokken zijn bij het afschalen van SJGGZ-zorg. Hiermee 

is enerzijds getoetst of de internationale/landelijke literatuur toepasbaar is in de praktijk. Anderzijds is 

onderzocht voor welke praktisch toepasbare verbeterideeën draagvlak is bij de uitvoerende 

professionals. 

Wel is voorzichtigheid geboden in het trekken van bindende conclusies vanwege de beperkte 

onderzoeksgroep. Er zijn per SJGGZ-organisatie maximaal twee behandelaren geïnterviewd. Ook zijn 

geen managers gesproken. Dit zou een reden kunnen zijn waarom niet meer organisatorische 

verbeteringen voor het bewerkstelligen van interprofessionele samenwerking zijn genoemd, zoals 

gezamenlijke training, commitment van het management, protocollen, een verbindende persoon en het 

werken vanuit dezelfde locatie (Cooper et al. 2016). Tevens is door de beperkte onderzoeksgroep het 

perspectief van LJH-professionals en ouders onderbelicht.  

Implicaties voor Praktijk en Onderzoek 

Zowel de SJGGZ, de wijkteams, als de LJH kunnen bijdragen aan het versterken van de 

interprofessionele samenwerking en daarmee het bevorderen van het afschalen van SJGGZ-zorg. 

Wanneer deze samenwerkingsrelaties eenmaal zijn gecreëerd is het gemakkelijker om ook 

samenwerking te bewerkstelligen op nieuwe onderwerpen (Koelen et al., 2012). Ook beleidsmakers bij 

de gemeente hebben hierin een rol door het verspreiden van positieve ervaringen en door kleinschalige 

projecten met elkaar in contact te brengen. Daarbij is het belangrijk dat de beleidsmaker bekend is met 

de werkwijze en taal van beide organisaties om zo vertrouwen tussen hen te bevorderen Super et al. 

(2020).  

 Om zicht te krijgen op de daadwerkelijke effectiviteit van de verbeterideeën op het bevorderen 

van het afschalen van SJGGZ-zorg is vervolgonderzoek nodig. Het is aan te bevelen om de 

verbeterideeën geïsoleerd van elkaar in de praktijk te brengen en middels een pre-/posttest-onderzoek te 

onderzoeken of na invoering van het verbeteridee meer jeugdigen uitstromen uit de SJGGZ en of de 

behandelduur en/of intensiteit korter is.  
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Concluderend is voor het bevorderen van het afschalen van SJGGZ-zorg van belang dat het 

vertrouwen en de organisatorische afstemming tussen SJGGZ-professionals, verwijzers en LJH-

professionals verbetert. Wanneer er betere interprofessionele samenwerking is wordt het 

hulpverleningstraject een meer op elkaar aansluitend geheel in plaats van een aaneenschakeling van 

geïsoleerde trajecten (zie figuur 2). Hierdoor wordt de eigen kracht van gezinnen versterkt, kunnen er 

meer cliënten (tijdig) van de GGZ gebruikmaken en wordt er voldaan aan de doelstellingen van de 

Jeugdwet.  
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