
HOEVEEL JEUGDIGEN ONTVANGEN PSYCHOSOCIALE ZORG? 

 Naar het rapport van: van Eijk, L.M., Verhage, V., Noordik, F.W., Reijneveld, S.A. & Knorth, E.J. (2013). TakeCare provincie 

Groningen. Een onderzoek naar kenmerken van jeugdigen en hun ouders in relatie tot de geboden zorg. 
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Naar welke instellingen worden jeugdigen doorverwezen? 

 
De huisarts verwijst ongeveer 44% van de jeugdigen die bij 

de huisarts komen met psychosociale problemen door naar 

andere instellingen. Jongens worden iets vaker 

doorverwezen dan meisjes (54,1% vs. 45.9%). In 90.6% van 

de gevallen verwijst de huisarts door naar de kinder– en 

jeugdpsychiatrie (jeugd-GGZ). Bureau Jeugdzorg verwijst 

63% van de gevallen door naar geïndiceerde jeugdzorg, 24% 

naar jeugd-GGZ en 13% naar de licht pedagogische 

hulpverlening.  
Hoeveel jeugdigen per gemeente ontvangen zorg? 

Onderstaand plaatje geeft de percentages jeugdigen per 

gemeente weer dat zorg ontvangt. In de gemeenten 

Appingedam, Pekela en Veendam zijn deze percentages het 

hoogst. In de gemeenten Loppersum, Marum en Grootegast 

ontvangen de minste jeugdigen zorg. 

Wat zijn risicokenmerken? 

De aanwezigheid van sommige risicokenmerken hangt 

samen met een hogere mate van psychosociale problemen 

bij jeugdigen. 

In de provincie Groningen heeft een groot deel van de  

jeugdigen dat geïndiceerde jeugdzorg (87,9%), licht 

pedagogische hulp (65,4%) of kinder– en jeugdpsychiatrie 

(jeugd-GGZ) (65,7) ontvangt één of meer van de volgende  

risicokenmerken: 

 laag inkomen (armoedegrens of lager) 

 eenoudergezin 

 niet-westerse herkomst 

 moeder met een laag opleidingsniveau 
 

Een laag inkomen en eenoudergezinnen zijn 

risicokenmerken die relatief vaak voorkomen bij jeugdigen 

die geïndiceerde jeugdzorg ontvangen. 

Welke zorg ontvangen de jeugdigen? 

Het grootste deel van de jeugdigen krijgt licht pedagogische 

hulp, gevolgd door ambulante zorg (samen ruim 96%). Een 

klein deel ontvangt dagbehandeling, pleegzorg, residentiële 

zorg of gesloten/justitiële jeugdzorg (samen ruim 3%).  

Type zorg % van aantal  
jeugdigen dat zorg 

ontvangt 

Licht pedagogische hulp 65,6% 

Ambulante zorg 30,9% 

Dagbehandeling 0,2% 

Pleegzorg 0,8% 

Residentiële zorg 0,9% 

Gesloten/Justitiële jeugdzorg 1,6% 

Is er verschil in problematiek per type zorg? 

Jeugdigen die zorg ontvangen bij de kinder– en 

jeugdpsychiatrie (jeugd-GGZ) scoren hoger op emotionele 

problemen en problemen met leeftijdsgenoten vergeleken 

met jeugdigen die andere typen zorg ontvangen. Jeugdigen 

die geïndiceerde jeugdzorg krijgen, scoren hoger op 

gedragsproblemen en jeugdigen die licht pedagogische hulp 

krijgen laten het meeste pro-sociaal gedrag zien en scoren 

lager op hyperactiviteit.  

Hoeveel jeugdigen in de provincie Groningen ontvangen een vorm van  

psychosociale zorg (in de periode van 1 juni 2011 tot 1 juni 2012)? 

168.505 jeugdigen 

(0-23 jaar) 

34.945 ontvangen 

zorg (20.7%) 

14.735 meisjes 

(42.2%) 

20.210 jongens 

(57.8%) 


