Bijlage: Gecontracteerde jeugdhulp per 1 januari 2019
In deze bijlage vindt u het overzicht van gecontracteerde jeugdhulp per 1 januari 2019. Er worden een aantal zorgsoorten onderscheiden:
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1.

Verwijzing nodig?

Preventieve activiteiten
Basis GGZ
Specialistische GGZ
Specifieke specialistische GGZ (inclusief klinische opname)
Ondersteuning en begeleiding
24-uurs zorg (jeugdhulp met verblijf)
Dyslexie

Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja, altijd in overleg met aanmeldcentrum Jeugdcentraal Flevoland
Ja, aanmelding via school

Preventieve activiteiten (basis welzijnsaanbod)

functies
0e lijn

1e lijn

Informele ondersteuning

Info & advies

Opvoed ondersteuning

Ontmoeting

Zelfredzaam

- vrijwilligerswerk
- mantelzorg
ondersteuning
- maatjesprojecten
- lotgenoten kringen
- zelfhulpgroepen
- ouderinitiatieven
- kerkelijke steunkringen
- inloop kerken
- vrijw. terminale
thuiszorg
Coördinatie/bemiddeling:
Caritas
Informele ondersteuning

- opvoeding
- werk
- zorg
- meedoen
- cliënt ondersteuning

- maatjesprojecten

- maatjesprojecten
- verenigingsleven
- sporten
- lotgenotencontact
- huisbezoeken

- vrijwillig vervoer
- administratie
- klussen

Info & advies

Opvoed ondersteuning

Ontmoeting

- opvoeding
- werk
- zorg
- meedoen
- inkomen
- cliënt ondersteuning

- trainingen, cursus
- themabijeenkomst
- consultatiebureau
- opvoedspreekuur
- peuterspeelzaal
- kinderopvang
- VVE
- boekenbas
- schoolmts werk
- kort & praktische
gezinsondersteuning

- activering
- buurtwerk
- dagopvang
- welzijn ouderen
- inloop
- bibliotheek
- aangepast sporten

Coördinatie:
Caritas
Zelfredzaam
- cursussen
- budgetteren/
schuldhulp
- uitleenservice
rolstoelen
- maaltijden

Psychosociaal

Leren & werk

Inkomen
boodschappenhoek

Psychosociaal

Leren & werk

Inkomen

- preventie
verslaving
- preventie GGZ
- psycho educatie
- woonbegeleiding
- afsprakenbeheer
- maatschappelijk
werk
- omgaan met een
beperking
- steunpunt
huiselijk geweld
- slachtofferhulp

- leerplicht en RMC
- sollicitatietrainingen
- huiswerkbegeleiding
- leer werk trajecten
- maatschappelijke
stage

cursus
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2.

Basis GGZ (BGGZ jeugd)

De jeugdige wordt individueel of in een groep behandeld op grond van (of het vermoeden van) een DSM5-benoemde stoornis. Jeugdhulp door de huisarts of het lokale team biedt onvoldoende resultaat/perspectief,
waardoor de inzet van Basis JGGZ noodzakelijk is.
De behandeling is gericht op het verminderen of voorkomen van verergering van psychische problemen, waardoor een blijvende verbetering in het (maatschappelijk) functioneren wordt gerealiseerd. Naast de
verbetering op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg richt de behandeling zich op een verbetering van het functioneren van de jeugdige in het gezin, in sociale relaties en op het vlak van aanpalende
levensdomeinen (bijvoorbeeld onderwijs en vrije tijd). De jeugdhulp wordt lokaal (binnen de gemeentegrenzen van de gemeenten Noordoostpolder en/of Urk geboden). De aanbieder levert bij inschrijving een
overzicht van alle locaties waar jeugdhulp wordt geboden (bijlage 5 Formulier gegevens inschrijver).
Als tijdens diagnostiek/behandeling blijkt dat er toch geen sprake is van een DSM5-benoemde stoornis, wordt de behandeling stopgezet. De jeugdige wordt terug verwezen naar de verwijzer (POH-JGGZ en/of
huisarts en/of een andere hulpverlener zoals maatschappelijk werk). De jeugdhulp die is verleend, valt binnen het product ‘BGGZ kort of omvat maximaal 294 minuten’.
Behandeling is gericht op:
 het vergroten van de zelfredzaamheid van de jeugdige en de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) in de thuissituatie en/of op school (bijvoorbeeld via therapie en/of psycho-educatie);
 het versterken van de opvoedsituatie, zodat de opvoeding, de ontwikkeling en de veiligheid van de jeugdige gewaarborgd zijn.
Doelgroep
Jeugdigen met problemen op grond van (of het vermoeden van) een DSM5-benoemde stoornis. Er is hierbij sprake is van een ziektebeeld met lichte tot matige en/of chronische beperkingen in het dagelijks
functioneren. De jeugdige kan terugvallen op een steunsysteem voor toezicht, zorg en praktische en emotionele steun.

3.

Specialistische GGZ (SGGZ jeugd)

Verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ (SGGZ) geschiedt als sprake is van een hoog risico en/of hoge complexiteit bij vermoeden van een DSM5-benoemde stoornis. De inzet van dit product bestaat uit twee
delen: diagnostiek en behandeling.
Diagnostiek
Door de inzet van diagnostiek wordt de oorzaak van onderliggende problemen verduidelijkt, de zorgvraag bepaald en zo nodig een persoonlijk behandelplan opgesteld. In het behandelplan wordt aangegeven welke
interventies er worden ingezet om het kind en het gezin te ondersteunen om te komen tot herstel en/of verdere achteruitgang te voorkomen.
Onder diagnostiek worden de volgende activiteiten onderscheiden:









Intake/screening: alle activiteiten gericht op verduidelijking van de zorgvraag;
Verwerven informatie van eerdere behandelaars, de lokale toegang en derde verwijzers;
Anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke diagnostische informatie middels gesprekken en vragenlijsten;
Hetero-anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke diagnostische informatie bij de partner, familie of andere relaties van de cliënt middels gesprekken en vragenlijsten;
Psychiatrisch onderzoek;
Psychodiagnostisch onderzoek;
Contextueel onderzoek: inschatten van de invloed/beperkingen/mogelijkheden van onder andere het gezin en de school voor de jeugdige;
Het terugkoppelen van het advies aan de jeugdige over de in te zetten behandeling.

Behandeling
De jeugdige wordt individueel behandeld op grond van een DSM5-benoemde stoornis. Jeugdhulp door de huisarts of de praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH-er), de lokale toegang en/of behandeling in de
Basis Jeugd-GGZ heeft onvoldoende resultaat geboden of zal naar verwachting onvoldoende resultaat bieden, waardoor de inzet van Specialistische Jeugd-GGZ noodzakelijk is. De behandeling is gericht op
maatschappelijk herstel en op het verminderen of voorkomen van verergering van problemen, waardoor een blijvende verbetering in het functioneren wordt gerealiseerd. Naast de verbetering op het vlak van de
geestelijke gezondheidszorg richt de behandeling zich op een verbetering van het functioneren van de jeugdige in het gezin, in sociale relaties en op het vlak van aanpalende levensdomeinen (bijvoorbeeld onderwijs
en vrije tijd). De jeugdhulp wordt – bij voorkeur – zo dichtbij mogelijk geboden.
Behandeling specialistisch is gericht op:
 het versterken van het netwerk (systeem) van de Jeugdige, zodat het systeem adequaat weet om te gaan met het gedrag van de Jeugdige en hem positief kan ondersteunen in zijn ontwikkeling;
 het beperken van de gevolgen van het ziektebeeld, zowel directe (lichamelijke problemen, zelfverwaarlozing, suïcidaliteit) als indirect (sociale schade);
 het voorkomen van terugval en recidive;
 het zo snel mogelijk afschalen naar behandeling regulier, de praktijkondersteuner jeugd-ggz, de huisarts en/of naar begeleiding.
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Doelgroep
Jeugdigen met een beperking op grond van een DSM5-benoemde stoornis. Er is sprake is van een hoog risico en/of hoge complexiteit, een ernstig ziektebeeld en matige tot ernstige beperkingen in het dagelijks
functioneren. Er zijn duidelijke aanwijzingen die duiden op comorbiditeit, een gevaar voor zelfverwaarlozing, ernstige opvoedingsproblematiek en/of decompensatie.
Aanbieders
Accare
Bosmann GGZ
Centraal Nederland
Eleos
Flevostate B.V.
Lisette Hegge Basic Trust
Progress Flevoland
Psychopraktijk Emmeloord/Harderwijk
Therapeutisch Centrum Flevoland
Wij zijn Broer!
Zo!Zorgoplossingen

BGGZ

√
√
√
√
√
√
√
√

SGGZ
√
√
√
√

√
√

Doelgroep
Psychische problematiek
Psychische problematiek
Psychische problematiek
Psychische problematiek
Psychische problematiek
Hechtings en adoptie problematiek
Psychische problematiek
Psychische problematiek
Psychische problematiek
Verslavingsproblematiek
Hechtings en adoptie problematiek

e-mailadres
info@accare.nl
gemeente@dokterbosman.nl
Info@centraalnederland.nl
zorgverkoop.noord@eleos.nl
info@flevostate.nl
Lisette.hegge@basictrust.com
Info@progress-flevoland.nl
info@pph-ppe.nl
info@therapeutisch-centrum.nl
info@wijzijnbroer.nl
info@zo-zorgoplossingen.nl

Website
www.accare.nl
www.dokterbosman.nl
www.centraalnederland.nl
www.eleos.nl
www.flevostate.nl
www.basictrust.com
www.progress-flevoland.nl
www.pph-ppe.nl
www.therapeutisch-centrum.nl
www.wijzijnbroer.nl
www.zo-zorgoplossingen.nl

4. Specifieke specialistische GGZ (jeugd)
Onder specifieke specialistische GGZ worden die specialistische psychiatrische behandelingen verstaan, die specifiek zijn ingekocht om hun functie. Dit zijn:






Verslavingsproblematiek
Forensische psychiatrie
Interculturele psychiatrie
Eetstoornissen
Hoogcomplexe psychiatrie, in combinatie met klinisch verblijf en een 24-uurs crisis-bereikbaarheidsfunctie.

Bij hoogcomplexe psychiatrie gaat het om een combinatie van een hoge mate van complexiteit van psychische problematiek, een hoge mate van beperkingen in het dagelijks functioneren, en/of een hoge mate van
risico op het in gevaar brengen van zichzelf of de omgeving.

Aanbieders
Accare, bestuursbureau en centrale diensten
Cumulus Home B.V.
Familysupporters Amsterdam B.V.
GGz Centraal
Parnassia Groep
Stichting De Forensische Zorgspecialisten
Stichting Inspiratie Inc
Stichting Tactus Verslavingszorg
Stichting Wij zijn BROER! GGZ

P1

P2

P3

P4

P5

Forensisch

Verslaving

Intercultureel

eetstoornis
√

klinisch/crisis/hoogcomplex

Plaats
ASSEN
Amsterdam Zuidoost
AMSTERDAM
AMERSFOORT
'S-GRAVENHAGE
UTRECHT
Almere
DEVENTER
ALKMAAR

√
√
√
√
√
√
√
√
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5.

Ondersteuning en begeleiding

Aanbieders

Adres

Postcode Plaats

Dagactiviteiten ondersteuning PV

Aardema thuiszorg

Schoterlandseweg 104

8414 LZ

Nieuwehorne

√

Adullam

Theaterplein 5

3772 KX

Barneveld

√

Allerzorg

Holleblok 44

1273 EG

Huizen

√

Amethist verslavingszorg

Randstad 22 183

1316 BM

Almere

√

Concern voor Werk

Vaartweg 67

8243 PD

Lelystad

√

√

De Houtgrutter

Bouwerskamp 11

8301 AE

Emmeloord

√

√

Flevostate

Meldestraat 2

8302 VB

Emmeloord

Hof van Schokland / Aventurijn Zorg

Oud Emmeloorderweg 24

8319 AE

Schokland

√

√

√

Interakt Contour

Postbus 128

8070 AC

Nunspeet

√

√

√

Intermetzo

Postbus 94

7200 AB

Zutphen

√

JP van den Bent Stichting

Postbus 361

7400 AJ

Deventer

√

√

Kwaliteitsrijke Zorg

Hopweg 50

8313 RK

Rutten

√

√

√

Kwintes

De Meent 2A

224 BR

Lelystad

√

√

√

√

Lelie Zorggroep - Agathos

Wormerhoek 14g

2905 TX

Capelle a/d IJssel

√

√

√

Omega Groep BV

De Stelling 13-01

8232 EJ

Lelystad

√

√

√

Panta Rhei

Riepel 1

8303 KP

Emmeloord

√

√

Papillon

Graafschap 31

8302 KN

Emmeloord

√

√

Perspectiev

Spoorstraat 15

8271 RG

Ijsselmuiden

√

Philadelphia (Werk & Begeleiding Noord Nederland B.V.)

Schotbalk 2

8322 BG

Urk

√

√

PI-groep

Urkerweg 1

8303 BX

Emmeloord

√

√

√

Praktijk Speltherapie Emmeloord (Boons)

Johannes Postweg 1

8309 PE

Tollebeek

√

√

Praktijk voor groei en ontwikkeling

Schans 64

85312 DX Lemmer

√

√

√

Priva Zorg

Hardwareweg 14

3821 BM

Amersfoort

√

√

√

Professionals in NAH

Postbus 23

7240 AA

Lochem

√

s Heerenloo

Bossuslaan 37

8301 BJ

Emmeloord

√

√

√

Siloah (Stichting Gehandicaptenzorg van de Gereformeerde Gemeenten)

Gieterijstraat 120

2984 AB

Ridderkerk

√

√

√

Stichting Chr. So en VSO NOP e/o / Zonnebloemschool

Europalaan 148

8303 GM

Emmeloord

√

√

Stichting Het Heft

Hoefblad 1

8265 GM

Kampen

Talmahaven (Zorgcentrum Talma Urk)

Ankerplaats 2

8321 RT

Urk

Ter Wille Verslavingszorg

Postbus 1497

9701 BL

Groningen

Vitree

Grietenij 17-05

8233 BP

Lelystad

YoungForce

Nagelerstraat 25C

8301 XE

Emmeloord

ZONL

Kometenlaan 1

8303 CN

Emmeloord

√

Zorg & Woonboerderij ’t Boerenerf

Urkerweg 10

8303 BX

Emmeloord

√

√

Zorgboerderij Buitengewoon Fit-inn

Leemringweg 22

8317 RE

Kraggenburg

√

√

Zorgboerderij De Boterbloem

Karel Doormanweg 58

8309 PC

Tollebeek

√

√
√

√

kortdurend verblijf
√

√

Wmo

√

√

√

√

√

√
√

√

√

Jeugd

√
√

√
√
√
√

√
√

√
√

√

√
√

√

√
√

√

√

√
√

√
√

√
√

√

√

√
√

√

√
√

√

√

Zorgboerderij De Zonnestraal

Uiterdijkenweg 30

83115 PR Luttelgeest

√

Zorgboerderij Op de Wurf

Havenweg 14

8308 RJ

Nagele

√

Zorgboerderij Reemzorg/Meerzoo

Steenwijkerweg 15

8316 RG

Marknesse

√

√

Zorgboerderij Z!N

Uiterdijkenweg 7

8315 PK

Luttelgeest

√

√

√

√
√

√

√
√

√
√
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6. 24-uurszorg (Jeugdhulp met verblijf)
Alle vormen van jeugdhulp met verblijf zijn vanaf 2019 ondergebracht bij één samenwerkingsverband onder de naam “Jeugdcentraal Flevoland”. Het samenwerkingsverband voor jeugdhulp met verblijf bestaat uit
drie aanbieders Triade/Vitree, ’s Heerenloo en Intermetzo. Vitree is eerste aanspreekpunt van de drie. Dit samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor alle Flevolandse jeugdigen die een 24-uurs zorg of
ondersteuningsvraag hebben, de aanbieder heeft een acceptatieplicht. Vanaf 2 januari is er één aanmeldpunt voor alle 24-uurszorgvragen.
Het samenwerkingsverband biedt de volgende vormen van jeugdhulp met verblijf :
1. Pleegzorg;
2. Residentieel verblijf: begeleiding of behandeling op een groep of in een gezinshuis (inclusief crisisopvang);
3. Gesloten jeugdzorg (Jeugdzorg Plus);
4. Vanuit het Landelijk Transitie Arrangement: de functie jeugd sterk gedragsgestoord, licht verstandelijk gehandicapt (SG-LVG) en de functie Multidimensional Treatment Foster Care Program (MTFC-p);
5. Intensieve Ambulante jeugdhulp als alternatief voor de hierboven genoemde verblijfsvormen.

Waarvoor neemt u contact op met Jeugdcentraal Flevoland?
 Laagdrempelige consultatie voor zorgverleners en de gemeente.
 De aanmelding voor een 24-uurs jeugdhulp.
Deze aanmeldingen voor 24-uurszorg lopen in principe via het sociaal team. Graag eerst contact opnemen met team NOP of Urk.

Aanbieders
Jeugdcentraal Flevoland

Telefoonnummer
Residentieel e-mailadres
Website
√
info@jeugdcentraalflevoland.nl www.jeugdcentraalflevoland.nl 088 – 323 2133
(operationeel vanaf 11
januari)

7. Dyslexie
Jeugdigen met een vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) worden via hun school aangemeld. Via de site www.urk.nl zorg en ondersteuning kan een aanmeldformulier ingevuld worden.
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