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Het college komt schriftelijk terug op vragen van de LPL die tijdens het politiek forum van 12 november 
zijn gesteld over hoeveel jongeren in de jeugdhulp zitten en hoe lang de wachtlijsten zijn. 
 
 
Antwoord: 
In Leiderdorp kreeg in 2017 ruim één op de acht jeugdigen een vorm van jeugdhulp ten opzichte van één 
op de negen in Nederland gemiddeld. We kunnen niet precies aangeven hoeveel jeugdigen uit Leiderdorp 
lang op jeugdhulp moeten wachten.   
In het voorjaar is onderzoek gedaan door de TWO naar de wachttijdenproblematiek i.v.m. toenemende 
signalen. Uit dit onderzoek bleek er een verschil te zijn tussen de wachttijden van  de basis GGZ en 
specialistische GGZ. De basis GGZ kan binnen 4 weken worden opgestart. Dit valt binnen de landelijk 
gestelde norm.  
De wachttijden binnen de specialistische GGZ varieert tussen 4 tot 37 weken, afhankelijk  van het 
specialisme dat nodig is.  M.n. de specialistische zorg voort jeugdigen met een vermoeden van autisme is 
erg lang. 
De belangrijkste oorzaken van deze wachttijden wordt veroorzaakt door: 

- toegenomen administratieve last 

- toegenomen ernst/complexe problematiek  

- krapte op de arbeidsmarkt (landelijk) te kort aan kinder- en jeugdpsychiaters 

- duur en intensiteit van zorg neemt toe, vaak sprake van complexe problematiek 

- voor jongeren met autisme, complexe trauma en jongeren met ernstige stemmingswisselingen,  

angstproblematiek is nauwelijks vervolghulp voorhanden bij ketenpartners, waardoor minder 

uitstroom uit specialistische jeugdhulp 

- meer acute meldingen 

- toename aantal meldingen door grotere deskundigheid aan de voorkant (JGT)  

De wachttijden fluctueren en gaan vaak om specialistische zorg.  De aanbieders in Holland Rijnland zijn 
gezamenlijk met de TWO en het Regionaal Beleidsteam acties aan het nemen op deze problematiek.  

- Sommige aanbieders hebben intake/screening proces versneld. Hierdoor is sneller duidel ijk of 

jeugdige op de juiste plek is aangemeld. 

- Er wordt meer aandacht besteed aan het mogelijk afsluiten of afschalen van hulp in 

samenwerking met ketenpartners 

- Grote aanbieders investeren in opleidingsplaatsen voor nieuwe psychiaters en psychologen 



 

 

 

 

 

- Verminderen administratieve last 

 

Wachttijden in de jeugdhulp is voorlopig nog niet opgelost, maar heeft voortdurende de aandacht vanuit 
aanbieders, TWO en het Regionaal Beleidsteam 
 


