Jeugdigen in zorg in de regio Uden/Veghel
Basisaanbod en Specialistische zorg
De zorg voor jeugd bestaat uit basisvoorzieningen en –diensten zoals consultatiebureauzorg, de
algemene opvoed- en opgroei informatie of cursussen over opvoeden en eerstelijns psychologische
hulp, veelal vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin gecoördineerd. Naast het basisaanbod zijn er
zwaardere en meer specialistische vormen van zorg. Deze specialistische zorg wordt aan een klein
deel van de jeugd gegeven. We hebben het dan over de Jeugd & opvoedhulp, jeugd-GGZ en de
jeugd-LVB. Doel van het basisaanbod en specialistische zorg is het bevorderen van de ontwikkeling
en gezondheid van jeugdigen en het voorkomen of hanteerbaar helpen maken van problemen. Alle
aanbod is gericht op herstel van het normale leven en doet zo veel als mogelijk een beroep op eigen
kracht en verantwoordelijkheid.
Jeugd & Opvoedhulp
Jeugd & Opvoedhulp is bestemd voor ouders en/of jeugdigen met opvoed- of opgroei
problematiek, waaronder ontwikkelings-, emotionele-, of gedragsproblemen of –stoornissen,
belastende thuissituatie, gebrekkige opvoedingsvaardigheden en kindermishandeling. Aanbieders
zijn Oosterpoort, Topaze, Combinatie Jeugdzorg, Bijzonder Jeugdwerk Brabant en Amarant.
Jeugd-GGZ
Jeugd GGZ geeft hulp aan kinderen of jeugdigen met problemen in het gedrag of de ontwikkeling
op levensgebieden, zoals thuis, op school of in contact met leeftijdsgenoten. Voor een deel van
deze kinderen zijn de problemen tijdelijk. Aanbieders van jeugd-GGZ voor jeugdigen in Noord Oost
Brabant zijn de Herlaarhof, GGZ Oost Brabant, Novadic-Kentron (verslavingszorg) en de Viersprong.
Daarnaast zijn er ook jeugdigen die gebruik maken van eerstelijns psychologische zorg. Dit betreft
kortdurende behandeling van lichte, niet complexe psychologische problemen, zoals angst,
depressie en opvoedproblemen.
Jeugd-LVB
Kinderen en Jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) hebben niet alleen een
lagere intelligentie met een IQ score tussen de 50 en 85, maar ook een beperkt sociaal
aanpassingsvermogen, waardoor hun sociale redzaamheid laag is. Bij kinderen met LVB is dan
ook sprake van bijkomende problematiek. Zorgaanbieders met aanbod voor jeugd-LVB zijn Amarant
(incl. Leo Kannerhuis Brabant), Cello zorg, Koraalgroep de Maashorst, de Salle en Bureau Maks.
Extramurale zorg is hulp waarbij er geen sprake is van verblijf. Ambulante hulp en dag- en
deeltijdbehandeling vallen onder extramurale zorg. Ambulante zorg, ook wel poliklinische zorg,
bestaat uit periodieke contacten tussen jeugdigen en/of hun ouders met een professionele
hulpverlener, thuis, op school of bij de zorgaanbieder, individueel of in de groep. Daghulp of
deeltijdbehandeling bestaat uit intensieve begeleiding en behandeling doordeweeks overdag, of
een deel van de dag, bij de zorgaanbieder. Eerstelijns psychologische zorg betreft kortdurende
behandeling van licht, niet complexe psychologische problemen, zoals angst, depressie en
opvoedproblemen. Intramurale zorg ofwel residentiele zorg is 24 uurs zorg en biedt in een
therapeutische context verzorging, opvoeding en behandeling. Bij pleegzorg bieden pleegouders
het kind verblijf, verzorging en een opvoedingssituatie. Spoedeisende zorg is zorg dat binnen
24 uur geboden moet worden aan het gezin, het kan zowel ambulante als residentiele zorg zijn.
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3

0,2
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 ijfers van Oosterpoort, Topaze, Maashorst en de Herlaarhof. Hier ontbreken de zorggebruikers van Bijzonder Jeugdwerk Noord Brabant en
C
Combinatie Jeugdzorg.
Afhankelijk van de intensiteit en duur van de behandeling kunnen deze kosten zeer variëren.
3
Bron College voor Zorgverzekeringen en Vektis (bewerking door APE)
4
Er zijn geen cijfers bekend van intramurale jeugd-LVB. Amarant en Buro Maks bieden geen intramurale zorg aan jeugdigen in Noordoost Brabant.
5
Let op: Zeer grote verschillen in gemiddelde kosten per zorgplek over de jaren 2009-2011
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