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Nieuwegein, 5 februari 2019


Betreft: Schriftelijke vragen art. 42 inzake jeugdhulp


Geacht College,


Via de media bereiken ons de afgelopen week verontrustende berichten over de jeugdhulp. De PvdA 
Nieuwegein maakt zich hier grote zorgen over.

Het betreft o.a.:

- ‘Psychiaters slaan alarm’ (Nieuwsuur, 27 januari 2019).

- ‘Hulp na huiselijk geweld laat te lang op zich wachten’ (Trouw, 2 februari 2019)

- ‘Jeugdzorgexperts waarschuwen: ‘Plaats kinderen niet te makkelijk in een pleeggezin’ (De Monitor, 

3 februari 2019).


De PvdA wil van het College weten 

1. of zij deze zorgen met ons delen, 

2. in welke mate deze problemen in onze gemeente en regio spelen 

3. welke stappen het College gaat ondernemen om deze problemen aan te pakken en

4. op welke wijze de raad hierover wordt geïnformeerd en hierbij wordt betrokken?


‘Psychiaters slaan alarm’ (Nieuwsuur, 27 januari 2019)

Er was een reportage over suïcidale jongeren die ‘noodgedwongen’ in de gesloten jeugdzorg verblij-
ven. Jeugdpsychiaters zeggen dat deze jongeren gespecialiseerde psychiatrische zorg nodig hebben 
en dat het personeel van de instelling volgens hen niet is toegerust om met zulke zware problematiek 
om te gaan. Suïcidale jongeren die noodgedwongen in de gesloten jeugdzorg verblijven, zijn daar niet 
op hun plek. Ze hebben gespecialiseerde psychiatrische zorg nodig en moeten niet - zoals nu wél 
gebeurt - na pogingen in een separeercel belanden.

Het aantal jongeren dat zichzelf van het leven berooft, is de afgelopen jaren toegenomen. Met een 
dieptepunt in 2017 van 81 suïcides bij jongeren tussen de 10 en 20 jaar. Ongeveer een kwart van die 
jongeren kreeg jeugdhulp. Zes zaten ten tijde van hun zelfmoord in een gesloten jeugdzorginstelling. 
De Inspectie onderzocht onlangs 26 zelfdodingen in de jeugdhulp in 2016 en 2017 en concludeert 
dat passende zorg in veel gevallen ontbrak. Volgens hen is snelle verandering nodig, anders wordt 
het beschadigende gedrag nog erger.

Jeugdpsychiatrie en jeugdzorg zijn in de praktijk nog altijd twee gescheiden werelden. Jeugdzorgin-
stellingen richten zich vooral op het opvoeden van jongeren met (voornamelijk) gedragsproblemen 
die geen thuis meer hebben. Jeugdggz-instellingen behandelen met name jongeren met psychiatri-
sche problemen. Terwijl er dus ook een groep is die beide vormen van zorg nodig heeft en langdurig 
moet worden opgevangen.

De gesloten jeugdzorg probeert wel steeds vaker expertise van psychiaters en psychologen in huis te 
halen en nauw samen te werken met de ggz. Maar deze ontwikkeling staat zwaar onder druk omdat 
gemeenten via aanbestedingen de zorg zo goedkoop mogelijk proberen in te kopen en die dus 
steeds aan een andere aanbieder kunnen gunnen.




                                                                                                                              

Hulp na huiselijk geweld laat te lang op zich wachten (Trouw, 2 februari 2019)

Uit gegevens die het Landelijk Netwerk Veilig Thuis verzamelde op verzoek van Trouw blijkt dat  Mel-
dingen van kindermishandeling en huiselijk geweld blijven te lang liggen. Dat komt doordat de ver-
antwoordelijke regionale instanties Veilig Thuis te maken hebben met een nieuwe meldcode en met 
een nieuwe werkwijze. 

De stelregel is dat 90 procent van de meldingen binnen vijf dagen wordt beoordeeld op hun ernst. De 
ambitie is ook dat 80 procent van de onderzoeken die volgen op de melding binnen tien weken moet 
zijn afgerond.


‘Jeugdzorgexperts waarschuwen: ‘Plaats kinderen niet te makkelijk in een pleeggezin’ (De Monitor, 3 
februari 2019)

Jeugdzorgexperts maken zich in de uitzending over Uithuisgeplaatste kinderen grote zorgen over de 
uitval van pleegouders, en het hoge percentage plaatsingen dat voortijdig beëindigd wordt, waarbij 
het kind wéér moet verhuizen. Volgens hen moet er veel kritischer gekeken worden welke kinderen 
baat hebben bij een pleeggezin en welke kinderen een professionelere setting nodig hebben, zoals 
bijvoorbeeld een gezinshuis.

Volgens lector residentiële jeugdzorg Peer van den Helm gaat het om kinderen met een licht verstan-
delijke beperking, die verwaarloosd of mishandeld zijn én hechtingsproblemen hebben. ‘Die kun je 
niet zomaar in een pleeggezin plaatsen. Pleegouders gaan eraan ten onder. Bovendien verergert zo’n 
negatieve ervaring het probleemgedrag van een kind en creëer je een lopende band waarbij het kind 
uiteindelijk alsnog in een instelling of zelfs in de gesloten jeugdzorg terecht komt, omdat geen pleeg-
gezin hem of haar meer wil hebben.’ Ongeveer 45 procent van de plaatsingen eindigt in een break-
down, een onwenselijke voortijdig afgebroken plaatsing. Als je dit systeem wil doorbreken, zijn er 
volgens Van der Helm maar liefst 3.000 extra gezinshuizen nodig. Het grote verschil met pleegzorg zit 
'm erin dat gezinshuisouders op professionele wijze verzorging, opvoeding en begeleiding geven, en 
daar ook voor betaald worden. De opvang van een kind in een gezinshuis is met gemiddeld 148 euro 
per dag ook een stuk duurder dan de 40 euro voor een kind in een pleeggezin.


De PvdA wil in aanvulling op de algemene vragen van het College weten 

5. hoeveel suïcides in in onze gemeente/regio het afgelopen jaar in de jeugdzorg hebben plaatsge-

vonden, 

6. in hoeverre de betrokken gesloten jeugdzorg samenwerkt met de ggz en voldoende expertise van 

psychiaters en psychologen in huis haalt, 

7. of leefklimaat-onderzoeken bij de betrokken instellingen betrokken zijn geweest bij de aanbeste-

ding,

8. hoe zij denkt over de wens om naast pleegzorg meer in te zetten op kleinschalige opvang in een 

gezinshuis, 

9. hoe lang in onze regio meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld bij Veilig Thuis blijven 

en binnen hoeveel weken de onderzoeken die volgen op de melding zijn afgerond? 


In afwachting van uw reactie verblijven wij,


Met vriendelijke groet, 




Emiel Holtermann

Raadslid PvdA Nieuwegein

Arabellaplantsoen 3, 3438 VM Nieuwegein

e.holtermann.pvda@gmail.com

06 - 51476036


https://demonitor.kro-ncrv.nl/onderzoeken/uithuisgeplaatste-kinderen

