


Aan het College 

Aan de Raad 

  

Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van de fractie CU/SGP inzake brief dokter Bosman / inkoop JGGZ 2017. Conform RvO dient 

het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 29 december 2016. 

  
Met vriendelijke groet, 
  
Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden  
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
T 0348 - 428 510 |M 06 - 20094715 |E geldorp.e@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl  
W gemeenteraad.woerden.nl 
aanwezig: ma, di, wo, do 
  

  

From: Geldorp, Erwin <geldorp.e>
Sent: dinsdag 29 november 2016 14:10:32
To: !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: schriftelijke vragen ex art 40 RvO CU/SGP inzake inkoop JGGZ 2017
Attachments: cusgp inzake jggz inkoop 2017.pdf 





Afz.: Daam Fockemalaan 22,3818 K G Amersfoort 
Wethouders Ronde Venen, Stichtse Vecht, Montfoort, 
Oudewater, Woerden 

Afzender 

Dokter Bosman 

Daam Fockemalaan 22 
3818 KG Amersfoort 
po@dokterbosman.nl 
Tel: (0320) 752 646 

CC: Fractievoorzitters Raadsfracties 

Uw referentie, Uw bericht 
Noodkreet Dokter Bosman 

Onze referentie Telefoon 
0320-752646 

Datum 
23 november 2016 

Betreft: Noodkreet Dokter Bosman 

Geachte wethouders, 

Graag uw aandacht voor deze noodkreet. Door uw opstelling is de zorg voor honderden 
kinderen in uw regio in het geding. Dit probleem speelt in Woerden, Oudewater en 
Montfoort. Voor zover we nu kunnen overzien hebben Ronde Venen en Stichtse Vecht wel 
reëel ingekocht. 

De situatie 
Dokter Bosman levert ambulante geestelijke gezondheidszorg (psychologische en 
psychiatrische diagnostiek en behandeling) - in uw regio aan circa 500 kinderen per jaar. 

Enkele getallen 
» In 2015 zagen we in regio Utrecht-West 470 kinderen voor diagnostiek en 

behandeling. 
» In 2016 hadden we in de regio 477 kinderen in zorg (exclusief instroom 

november/december). 
» Het door Regio Utrecht-West aan Dokter Bosman toegekend budget voor 2017 is 

toereikend voor 343 kinderen, dus we kunnen in 2017 geen nieuwe kinderen 
accepteren. 

Verplichtingen van zorgaanbieder en gemeente 
Voor het zorginhoudelijke en juridische kader verwijs ik u naar het bijgesloten artikel uit 
Binnenlands Bestuur. Samengevat: 

» De huisarts heeft zelfstandig verwijsrecht naar de ambulante jeugd-ggz. 
» Een door de huisarts verwezen kind moet binnen 4 weken gezien worden door de 

medisch-specialist (Treeknorm). 
» De gemeente moet de zorgplicht van de gecontracteerde instellingen borgen, 

inclusief de toegankelijkheid conform de Treeknorm. Hiertoe dient de gemeente 
voldoende zorg in te kopen, danwel te garanderen dat geleverde zorg vergoed zal 
worden. 



Samengevat 
U koopt te weinig ambulante jeugd-ggz in. Daarmee verzaken u en wij onze zorgplicht. 
Kinderen, hun ouders, broertjes, zusjes en klasgenoten zijn hiervan het slachtoffer. 
Zorgplicht prevaleert boven bezuinigingsdoelstellingen. 

Oplossing 
Steeds meer gemeenten kiezen voor "financiering volgt kind", in plaats van "kind zoekt 
instelling met budget". Met andere woorden, een kind met een verwijzing van de huisarts 
voor ambulante jeugd-ggz kan zich melden bij een gecontracteerde zorgaanbieder. 
Zorgaanbieder en ouders hoeven zich niet in bochten te wringen om de geïndiceerde zorg 
vergoed te krijgen, want de gemeente erkent haar zorgplicht en garandeert vergoeding van 
de zorg, ook als dit boven het instellingsbudget uitkomt. 

Tot slot 
Ik ben hoopvol op een positieve uitkomst; op soortgelijke oproepen in o.a. Utrecht, 
Amsterdam, Lelystad en Almere (die laatste zal u in de media niet ontgaan zijn) hebben 
genoemde gemeentes hun beleid fors aangepast - in positieve zin. 

Ik kom deze kwestie graag op korte termijn op bestuurdersniveau (directie/wethouders) 
bespreken. 

Met vriendelijke groet, 

Dr. M. Bosman, psychiater 
Directeur, Dokter Bosman 

Aan: 
F. Langerak-Oostrom, wethouder, Postbus 41, 3417 ZG Montfoort 
J.I.M. (Bob) Duindam, wethouder, bestuurssecretariaat@oudewater.nl 
H.M.M. Haring, wethouder, haring.h@woerden.nl 
J. Koops, wethouder, bestuurssecretariaat@stichtsevecht.nl 
A. Schuurs - Jensema, wethouder, secretariaatwethouders@derondevenen.nl 

Cc: Raadsfracties Woerden, Montfoort, Oudewater: M. Hollemans (fractiesecretaris), Marshallaan 15, 3446 HR Woerden, 
heerdjanhoogeveen@d66woerden.nl, hendrievanassem@inwonersbelangen.nl, mariekevannoort@progressiefwoerden.nl, 
simonbrouwer@cusgpwoerde.nl, LijstvanderDoes@gmail.com, stefan@vvdwoerden.nl, Elias.Bom@sterkwoerden.nl, 
e.verkaik118@gmail.com, erry koning@hotmail.com, bovens.han@gmail.com, madriessewiezer@gmail.com, 
pdejonge@legalbenchmarket.com, jaapvdheuvel@hetnet.nl, Bart 3417@hotmail.com, r.vandenhoogen@oudewater.nl, 
k.debruijn@oudewater.nl, e.vanwijk@oudewater.nl, j.broere@oudewater.nl 
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Gemeenten hebben s inds 2015 de p 
een voorz ien ingvoor jeugdhulp tetreffee a ls een 
jeugdhulp n o d i g e e e f S S t a n t d i v v g o d z a a k e e a m a 
vaet, d a n u u ü e n z e v rvoormeervrc z o r g e n e a t de 
jeugdhulp daadwerkeli jk wotdtveHeend. 

ALMERE^A\MľJIETOOM^A I 
S E O P P E N M E T E H U G D H U P F 

PLICHT 
TOT 
ZORG 

MICHIFI ROSMAN 

'De gemeente 
is verplicht 
voldoende zorg 
in te kopen' 

Over de vaststelling van de noodzaak voor 
jeugdhulp (indicatie) zegt de Jeugdwet dat 
daarbij alleen zorginhoudelijke gronden een 
rol mogen spelen. Financiële belangen mo¬

gen hierbij niet worden betrokken. Betekent 
dit ook dat deze financiële belangen vervol¬

gens geen rol mogen spelen bij het daad¬

werkelijk inzetten van jeugdhulp? 
Hierover en over de vraag wat de omvang 
van de zorgplicht van gemeenten is, wordt 
al een paar maanden gediscussieerd. Deze 
discussie richtte zich tot voor kort vooral op 
de vraag of de op gemeenten rustende 
zorgplicht van hen eist dat zij de zorg in 
moeten kopen waarvoor kinderen geïndi¬

ceerd zijn. Dit is het geval. De Jeugdwet 
bepaalt namelijk dat gemeenten moeten 
zorgen voor een kwalitatief én kwantitatief 
toereikend aanbod van jeugdhulp. Dit bete¬

kent uiteraard niet dat gemeenten te allen 
tijde alle vormen van jeugdhulp beschikbaar 
moeten hebben. Wel betekent deze plicht 
dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat 
als een kind een bepaalde vorm van jeugd-

hulp nodig heeft, hij deze ook moet kunnen 
krijgen. Hieruit volgt ook dat de jeugdhulp 
binnen een aanvaardbare termijn moet 
worden ingezet. Wat die termijn is kan per 
type jeugdhulp verschillen. Voor de jeugd-

ggz zijn hier van oudsher richtlijnen voor: de 
Treeknormen. Deze normen bepalen dat de 
wachtt i jd niet meer dat een week of vier mag 
duren. Ook zonder deze normen is het ech¬

ter evident dat enkele maanden wachten op 
een eerste intake, zeker bij kinderen, niet 
aanvaardbaar is. 
Sinds kort heeft de discussie een nieuwe 
dimensie gekregen door de - inmiddels door 
de gemeenteraad teruggedraaide - keuze 
van Almere om jeugdhulpaanbieders kort 
gezegd te verbieden in 2016 nog residentiële 
jeugdhulp of jeugd-ggz aan kinderen te 
verstrekken, tenzij er sprake is van een 
crisissituatie. Deze keuze, om op voorhand 
bepaalde categorieën kinderen van noodza¬

kelijke (immers geïndiceerde) jeugdhulp uit 
te sluiten voor de komende drie maanden, 
staat uiteraard haaks op de plicht die de 
Jeugdwet aan gemeenten oplegt om over 
een toereikend aanbod aan jeugdhulp te 
beschikken, waardoor Almere evident niet 
voldoet aan haar zorgplicht en dus in strijd 
met de Jeugdwet handelt. 
Dit probleem speelt nog sterker bij de toe¬

gang tot jeugdhulp via de huisarts. Naast het 
college van burgemeester en wethouders is 

HWOPIISHE 
IN BINNEN

LANDS 
B E S E H H R ? 
De rubriek opinie staat 
open voor leesbare, 
opiniërende bijdragen 
die betrekking hebben 
op actuele zaken in het 
openbaar bestuur. 
De maximale lengte 
voor inzendingen is 
500 woorden. 
Inzendingen graag 
naar info@binnen-

landsbestuur.nl o.v.v. 
'rubriek opinie'. 
Via dit e-mailadres 
kunt u ook reageren. 

de huisarts namelijk zelfstandig bevoegd 
om een indicatie voor jeugdhulp te stellen 
(verwijsbrief). De gemeente kan hieraan niet 
tornen. Dit brengt mee dat jeugdhulpinstel-

lingen zoals Dokter Bosman kinderen met 
een geldige verwijsbrief zonder meer in zorg 
moeten nemen binnen de daarvoor vastge¬

stelde Treeknormen. Zij zijn namelijk verplicht 
verantwoorde zorg te bieden binnen aan 
aanvaardbare termijn. Bovendien moet de 
zorg van voldoende kwaliteit zijn en moeten 
zij de zorgcontinuïteit borgen. Indien zij hier 
niet toe overgaan kunnen zij hierop (tucht¬

rechtelijk) worden aangesproken. Dit brengt 
mee dat die instellingen uiteraard ook de 
mogelijkheid moeten krijgen deze verant¬

woorde zorg te kúnnen leveren. Ook gelet 
hierop is de gemeente verplicht voldoende 
zorg in te kopen. 

Mr. dr. drs. Lieske de Jongh, advocaat 
Gezondheidszorg, Dirkzwager advocaten 
Å notarissen 
Dr. Michiel Bosman, psychiater, 
Dokter Bosman 
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