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tie wordt vanaf 2015 een groot deel van de financiering 
en sturing van deze zorg overgeheveld naar de gemeen-
ten, terwijl hierbij eerder de provincies (jeugdzorg), zorg-
verzekeraars (jeugd-ggz) en gemeenten (jeugdgezond-
heidszorg) betrokken waren. Het doel van de 
stelselwijziging is het vereenvoudigen van de sturing van 
deze zorg, zodat de zorgkosten worden gereduceerd en 
barrières tussen zorgsoorten worden weggenomen.3,4 Het 
is nog onzeker of de stelselwijziging tot een betere jeugd-
gezondheid gaat leiden; gaan we wel de goede richting 
uit?
In de Verkenning Jeugdgezondheid wordt opgemerkt dat 
deze transitie past bij een nieuwe jeugdgezondheidszorg, 
die meer vraaggericht werkt, kortere lijnen heeft met de 
andere psychosociale zorgpartijen, en strakker samen-
werkt met scholen en organisaties die de toeleiding naar 
werk faciliteren.2 Dat is terecht. De transitie biedt hier 
kansen en versterking van preventie is een expliciet doel 
van de transitie. Bovendien worden gemeenten vanaf 
2015 aanspreekpunt voor een groot deel van de zorgver-
leners van psychosociale zorg voor jeugd en gelijktijdig 
ook voor de onderkant van de arbeidsmarkt; de sociale 
werkvoorziening, bijstand en arbeidsondersteuning voor 
jonge arbeidsongeschikten. Een koppeling met het beleid 
voor de doelgroep van de huidige Wajong, kwetsbare 
jongeren die de arbeidsmarkt op komen,5 ligt dan voor de 
hand. Dat biedt kansen voor een meer integrale begelei-
ding van jongeren die het door gezondheidsproblemen 
lastig hebben op school en vervolgens ook lastig werk 
vinden.
De Verkenning Jeugdgezondheid gaat echter weinig in op 
de risico’s die de transitie met zich meebrengt wat betreft 
kwaliteit en kosten van preventieve en curatieve zorg 
voor de jeugd. Sinds deze verkenning werd geschreven 
namen de zorgen hierover sterk toe. De wetgever ver-
wacht een kostendaling doordat meer problemen van 
kinderen en gezinnen met eenvoudige zorg zullen wor-
den opgevangen en voorkomen, bijvoorbeeld door wijk-
teams en door versterking van de eigen kracht van gezin-
nen. Dit moet het gebruik van gespecialiseerde, duurdere 
zorg in de jeugdzorg en jeugd-ggz terugdringen bij gelijk-
blijvende kwaliteit.
Het is sterk de vraag of deze combinatie van gelijkblij-
vende kwaliteit en kostendaling gaat lukken. Blijft er wel 
voldoende gespecialiseerde zorg beschikbaar voor kwets-
bare kinderen, bijvoorbeeld kinderen met autisme of in 

De jeugd is de toekomst. Het maatschappelijk rendement 
van preventieve en curatieve zorg voor de jeugd is daar-
door vaak groot. De landelijke Verkenning Jeugdgezond-
heid die recent werd gepubliceerd gaat in op de vraag of 
we wat dit betreft de goede kant uit gaan.1,2 Voor de 
jeugdgezondheid denk ik dat het antwoord ‘ja, zeker’ is, 
voor de preventieve en curatieve zorg is dit nog maar de 
vraag.

Gezondheid van jeuGd: Grote winst, nieuwe vraGen
De Verkenning Jeugdgezondheid laat zien dat Nederland 
qua sterfte en ziekte bij kinderen nog steeds winst blijft 
boeken, en we deden het al goed. De sterfte is verder 
gedaald, kinderen voelen zich gezond, en een heel grote 
meerderheid gaat gewoon naar school. Dat is goed 
nieuws.
De verkenning laat ook zien dat er 2 aandachtspunten 
wat betreft jeugdgezondheid blijven bestaan: leefstijl en 
kwetsbare groepen. In de leefstijl van kinderen zijn er 
echt problemen, zoals hoge prevalenties van overgewicht 
en van excessief drinken. Dit zijn deels heel taaie proble-
men, zoals Hamberg et al. elders in dit nummer bondig 
schetsen.1 Daarnaast blijven kwetsbare groepen aandacht 
vragen. Voorbeelden hiervan zijn kinderen met laagopge-
leide ouders of die leven in armoede. Ook prematuur 
geboren kinderen, inmiddels bijna 10% van alle gebore-
nen, zijn een kwetsbare groep. Vroeggeboorte draagt 
daardoor in belangrijke mate bij aan de ziektelast van 
kinderen en aan participatieproblemen, zoals bij 
instroom in de Wajong.3

Preventie en zorG: veel veranderinGen, uitkomst noG onzeker
De Verkenning Jeugdgezondheid gaat ook over de pre-
ventieve en curatieve zorg voor de jeugd.2 Dit zijn onder-
werpen die op dit moment enorm in de belangstelling 
staan vanwege de veranderingen in de psychosociale zorg 
voor kinderen en jongeren, de zogenoemde ‘transitie van 
de jeugdzorg’ of ‘stelselwijziging jeugd’. Door deze transi-
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multiprobleemgezinnen? En is lichte zorg wel zo effectief 
dat de instroom naar meer gespecialiseerde zorg 
afneemt? Wat betreft dit laatste is het gesternte niet gun-
stig. De psychosociale zorg voor jeugdigen wordt danig 
overhoop gehaald. Daardoor zal in de beginfase van de 
transitie de effectiviteit van de lichte zorg zeker niet opti-
maal zijn. Dat kan zelfs leiden tot juist meer doorverwij-
zing en dus hogere kosten. Preventie kan dan juist onder 
druk komen te staan. Dit is een belangrijk risico voor de 
jeugdgezondheidszorg, de belangrijkste leverancier van 
preventie in dit veld.
Een tweede punt van zorg is dat sommige barrières voor 
de preventieve en curatieve zorg voor kinderen verdwij-
nen, maar dat er ook nieuwe bij komen. Bijvoorbeeld voor 
huisartsen, namelijk bij verwijzing naar de jeugd-ggz, de 
belangrijkste instelling waar de huisarts naar toe verwijst 
voor psychosociale zorg aan kinderen.6 Tot nu toe kon dit 
via een reguliere verwijzing binnen het gezondheidszorg-
systeem, waarvoor de kosten waren gedekt via de basis-
verzekering. Vanaf 2015 moet dit via een verwijzing naar 
gemeentelijk gefinancierde zorg. Er zijn zorgen over de 
beschikbaarheid van deze gemeentelijk gefinancierde 
zorg voor huisartsen en andere medische professionals, 
zoals kinderartsen. Deze verandering zou er bijvoorbeeld 
toe kunnen leiden dat huisartsen een kind met druk 
gedrag naar de kinderarts gaan verwijzen omdat een 
consult bij de kinderarts wordt vergoed via de basisver-
zekering, waar huisartsen nu nog verwijzen naar de kin-
der- en jeugdpsychiater of -psycholoog.

Gaan we de Goede richtinG uit? monitorinG Gewenst
De Verkenning Jeugdgezondheid gaat maar in beperkte 
mate over de toekomst – voor echte voorspellingen 
waren er veelal te weinig gegevens beschikbaar. Daar is 
nog een slag te maken, bijvoorbeeld omdat de registratie-
gegevens uit de jeugdgezondheidszorg niet bruikbaar 
bleken te zijn voor deze verkenning.2

In die toekomst is heel gerichte monitoring nodig, gezien 
de enorme omslag die in gang gezet is in de psychosoci-
ale zorg voor kinderen. Krijgen kwetsbare groepen nog 
wel voldoende zorg? Leidt de transitie inderdaad tot 
versterking van preventie en tot de beoogde stroomlij-
ning van jeugdzorg en jeugd-ggz, en tot minder draai-
deurproblematiek tussen de sectoren? En zal zwaardere 
zorg niet juist meer gebruikt worden als de jeugdge-
zondheidszorg en preventieve zorg in het gedrang 
komen? Het zijn zaken om strak in de gaten te houden 
– de gezondheid van de jeugd is te belangrijk voor de 
toekomst van ons allemaal.
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