KINDERGENEESKUNDE

Jeugdzorg naar gemeente
Vanaf januari 2016

In 2015 werd de Jeugdwet1 van kracht en vanaf 1 januari 2016 zijn
gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp voor jongeren tot 18
jaar. Dit betekent dat psychosociale zorg - zoals zorg bij ADHD door
de kinderarts - niet meer door de zorgverzekeraar maar door de
gemeente wordt betaald. Het Laurentius Ziekenhuis heeft hiervoor
een overeenkomst met de gemeenten in Midden- en Noord-Limburg
afgesloten.

Wat gaat voor u veranderen?
Als een kind of jongere en zijn/haar ouders hulp nodig hebben,
wordt deze hulp vergoed door de gemeente waar het kind woont. In
veel gevallen hebben beide ouders het ouderlijk gezag. Ook voor
gescheiden ouders met beiden het gezag, is vastgelegd waar het
woonadres (hoofdverblijfplaats) van het kind is. Er wordt uitgegaan
van de situatie op 31 december 2014 om te bepalen welke
woonplaats dit is en daarmee welke gemeente verantwoordelijk is.

¹ Wet van 1 maart 2014 inzake regels over de gemeentelijke
verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan
jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische
problemen en stoornissen (Jeugdwet)
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-105.html)
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Komt uw kind bij de kinderarts voor zorg bij ADHD of psychosociale
zorg, dan melden wij dit bij de betreffende gemeente. Daarnaast
wordt de gemeente geïnformeerd over:
a. woonplaats van gezagsdrager;
b. start van de hulpverlening;
c. frequentie van hulpverlening;
d. termijn van hulpverlening;
e. inhoud van de hulpverlening;
f. omvang van de hulpverlening;
g. locatie van de te leveren hulpverlening;
h. te bereiken resultaten;
i. afstemming met derden.
Wij stellen samen met u en uw kind een behandelplan op, waarbij
ook wordt gekeken naar samenwerking met andere, bij u en uw kind
betrokken, hulpverleners of instanties. Bijvoorbeeld het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG).
Bij een verhuizing, een wijziging in het ouderlijk gezag of als de
jongere meerderjarig wordt, verandert de situatie.
Woont u niet (meer) in een van de gemeenten waarmee wij een
overeenkomst hebben, dan wordt de zorg niet (meer) vergoed en
zullen wij samen met u moet zoeken naar een gepaste behandelaar.
Dit geldt bijvoorbeeld als u in België of Duitsland woont of buiten de
regio Midden en Noord Limburg.

Privacy
Net als het ziekenhuis zijn gemeenten gebonden aan
privacybeschermende maatregelen. In de overeenkomst zijn
afspraken gemaakt over de elektronische uitwisseling van gegevens
tussen ziekenhuis en gemeenten en over plichten en
verantwoordelijkheden van werknemers binnen de instellingen. Er
wordt alleen inhoudelijke informatie overgedragen over de diagnose.
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Samenwerken
Veel gemeenten hebben vanaf 2015 een Centrum Jeugd en Gezin
(CJG). Hier kunnen ouders en kinderen/jongeren tot 18 jaar terecht
met vragen over gedrag en ander zaken. Wij zullen meer gebruik
gaan maken van het CJG. Het huidige uitgebreide hulpaanbod
vanuit ziekenhuis door o.a. orthopedagoge en pedagogische
medewerkers wordt wel voortgezet, maar in nauwere samenwerken
met de CJG. Een voordeel hiervan is dat hulp op maat ook in de
thuissituatie mogelijk wordt.

Wat verandert niet
Ook in 2016 blijft uw kinderarts de behandelaar van uw kind, als u in
Midden of Noord Limburg woont.
In Laurentius Ziekenhuis werken wij sinds 2013 nauw samen met
Buro van Roosmalen als tweedelijns GGZ instelling. Wij zetten deze
samenwerking voort omdat de samenwerking voordelen biedt voor u
als ouder en voor uw kind. Zo hebben wij meer psychologische
ondersteuning en kunnen wij sneller verwijzen naar een breed scala
van zorg binnen Buro van Roosmalen.
Uiteraard neemt u als ouder de uiteindelijke beslissing over verdere
hulpverlening.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust telefonisch contact op
met de poli kindergeneeskunde om een afspraak te maken met uw
kinderarts. De poli is te bereiken van maandag tot en met vrijdag,
van 8.30 uur tot 17.00 uur, telefoon (0475) 382025.
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