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Veel jongeren ervaren mentale gezondheidsproblemen door de coronaperiode. Jeugd-
ggz-instellingen zien het aantal crisismeldingen de laatste maanden fors toenemen. 
Wachtlijsten lopen op, ook voor jongeren die acute hulp nodig hebben. De verwachting is 
dat de situatie door de nieuwe lockdown nog meer zal verslechteren.1

Het CDA heeft hierover de volgende vragen:

1. Zijn de jeugd-ggz-instellingen in de Leidse regio nog in staat jongeren met een 
crisismelding direct hulp te bieden of komen ook onze kinderen en jongeren op een 
wachtlijst terecht?

De GGZ instellingen in onze regio zien inderdaad ook zowel de crisis aanmeldingen en crisis 
contactmomenten met bestaande cliënten toenemen. 

Wanneer sprake is van een crisis situatie kan cliënt gelijk worden aangemeld en is geen sprake 
van een wachttijd. 

Veel aanbieders in de regio hebben geen wachttijd of cliëntenstop door gebrek aan capaciteit, 
maar door een gebrek aan bestedingsruimte. 
Wanneer een cliënt in crisissituatie wordt aangemeld en in zorg genomen boven bestedingsruimte 
is contractueel vastgelegd dat in ieder geval de eerste 4 weken van zorg worden vergoed.
Deze periode moet vervolgens gebruikt worden om gezamenlijk te onderzoeken of er alternatieve 
mogelijkheden voor het voortzetten van zorg zijn of een verhoging van bestedingsruimte bij 
desbetreffende aanbieders noodzakelijk is. 

Binnen de GGZ is dit in 2020 niet voorgekomen. 

2. In geval van wachttijden: wat gebeurt er met kinderen en jongeren als zij acute hulp nodig 
hebben en deze niet kan worden geboden?

1 https://nos.nl/artikel/2361727-crisisopvang-jeugdpsychiatrie-overbelast-suicidale-jongeren-in-de-knel.html 

https://nos.nl/artikel/2361727-crisisopvang-jeugdpsychiatrie-overbelast-suicidale-jongeren-in-de-knel.html


Van aanbieders wordt verwacht dat zij in wachtlijstbeheersing rekening houdend met de ernst en 
spoed van de vraag / problematiek.

Wanneer sprake is van een spoed / acute vraag (maar niet van een crisis) kan eventueel 
overbruggingszorg worden ingezet tot het benodigde aanbod beschikbaar is. 
We zien bijvoorbeeld een groeiende vraag naar overbruggingszorg binnen, bijvoorbeeld, de 
basisGGZ door de groeiende wachttijden binnen de sGGZ. 

3.  In geval van (verwachte) wachtlijsten in de crisisopvang: welke acties worden ondernomen 
om deze lijsten te voorkomen dan wel zo snel mogelijk weg te werken?

Zowel de gemeente als TWO hebben geen signaal ontvangen dat een wachttijd voor crisisopvang 
dreigt.

Aanbieders signaleren echter wel dat door een langere trajectduur door crisissituaties tijdens de 
behandeling de gemiddelde trajectprijs toeneemt en hiermee in 2021 met eenzelfde 
bestedingsruimte minder cliënten in zorg genomen kunnen worden. Daarnaast kan een toename in 
crisisaanmeldingen ervoor zorgen dat de wachttijd voor andere cliënten toenemen met als risico 
dat de problematiek in deze periode verergert.  

4. Instellingen geven aan dat kinderen en jongeren onnodig lang bij de crisisdienst blijven 
hangen, omdat vervolgzorg door administratieve eisen van de gemeenten vertraagd wordt. 
Hoe zit dit in de Leidse regio?

Is voor zover bij zowel gemeente als TWO bekend niet aan de orde in Holland Rijnland.


