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Bijlage:

Voorbeelden maatregelen Taskforce Inhoudsgestuurde kostenbeheersing 2017-2018

In de Taskforce Inhoudsgestuurde kostenbeheersing sociaal domein het afgelopen jaren al
verschillende maatregelen ingezet op de kosten bij vooral jeugdhulp te beheersen. Hieronder volgen
drie voorbeelden van ingezette maatregelen.


Relatiebeheer grootste zorgaanbieders
De zes grootste jeugdhulpaanbieders gebruiken ruim 60% van de jeugdhulpmiddelen in Houten.
Via accountmanagement bij de Regionale Backoffice (RBL) onderhouden we relaties met de
grootste zorgaanbieders. De RBL monitort de kosten en de aantallen trajecten per aanbieder. Als
ons lokale sociaal team specifieke signalen over de dienstverlening van een grote aanbieder
ontvangt, kunnen deze in de periodieke overleggen per aanbieder onder de aandacht worden
gebracht en kan daar sturing op plaatsvinden. In de definitieve jaarrapportage RBL over 2017 was
de kostenstijging (ten opzichte van eerdere prognoses, en ten opzichte van andere
Lekstroomgemeenten) relatief laag.



Betere afspraken met ‘leverende’ gemeenten bij instroom in Talita
Talita is een relatief dure voorziening van zorgaanbieder Timon voor verblijf en behandeling voor
tienermoeders en kwetsbare meisjes. Een plaats voor een verblijf in Talita kost per jaar ruim €
80.000 per jeugdige. In totaal zijn er vijftien plaatsen dus totaal gaat het om circa € 1,2 miljoen.
In het recente verleden hadden we verschillende negatieve ervaringen met plaatsing van
kwetsbare jeugdigen uit andere gemeenten. Dan moest de plaatsing vanuit de urgente situatie
van het betreffende meisje snel geregeld worden en bleek het vervolgens niet mogelijk om in
contact te komen met de betreffende gemeenten om afspraken te maken over monitoring en
financiering van zorg na de 18e verjaardag. Daarop hebben we begin 2018 met Timon een proces
afgesproken gericht op het maken van tijdige afspraken (vóór plaatsing) met leverende
gemeenten over monitoring van zorgbehoefte en over financiering van zorg. Sindsdien maken we
met ‘leverende’ gemeenten snelle, duidelijkere en meer gunstige afspraken, onder meer over de
verdeling van de jeugdhulpkosten die gemoeid zijn met deze voorziening.



Inzet en evaluatie Pilot POH-GGZ
De gemeente Houten heeft een relatief hoog aantal jeugdigen dat ondersteuning vanuit de JeugdGGZ ontvangt. Door een praktijkondersteuner huisarts (POH) geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
jeugd in te zetten, willen we op een belangrijke verwijsplek (huisartsen) sneller de juiste hulp
inzetten wat tevens kan leiden tot kostenbeheersing. Hiermee is het afgelopen jaar in twee EMC’s
ervaring opgedaan. Huisartsen geven aan dat door de inzet van de POH-GGZ hun kennis van het
brede pakket aan beschikbaar zorgaanbod is gegroeid. Daarnaast zijn op de betreffende EMC’s
de verwijzingen naar jeugd GGZ (zowel basis als specialistisch) met 14 en 22% gedaald. Dit lijkt
daarmee een goede maatregel om breder in Houten in te zetten. Het gaat daarbij om een
zorgcategorie (GGZ) wat circa 30% van de kosten van jeugdhulp beslaat en waar verder weinig
beïnvloedingsmogelijkheden zijn, in termen van kostenbeheersing. De evaluatie van de huidige
pilot wordt op dit moment afgerond en besproken met de aan de pilot deelnemende huisartsen.

