
 
 
 

 
Samenvatting ontvangen reacties vragenlijst product GGZ Start zorg  

 

Vragen Samenvatting van de reacties 
Q2. Voor welk(e) producten hebt u een 
contract bij Regio Rivierenland?(u kunt 
meerdere antwoorden aanvinken) 

50% Generalistisch 
25% Specialistisch 
25% Generalistisch en specialistisch 

Q3. De 20 uur van het product 
Behandeling GGZ Start zorg moeten 
worden ingezet om aan het begin van de 
behandeling te bepalen hoeveel tijd voor 
de totale behandeling nodig zal zijn. Lukt 
het om binnen deze 20 uur een 
realistische individuele inschatting te 
maken voor de jeugdige?  
 
Geef achter JA of NEE aan hoeveel uren u 
daar gemiddeld voor nodig heeft. 

75% Ja 
17% Ja/Nee 
8 % geen antwoord 
 
 

Gemiddeld aantal uren Gemiddeld 4-10 uur bij behandeltraject 
Gemiddeld 10-25 uur bij diagnostiek 

Q4. Geef (indien gewenst) toelichting bij 
vraag 3 

- Na de intake al wel een grove inschatting 
- Doorgaans wel in 20 uur  
- Diagnostiek bij meervoudige problemen past in het 
algemeen binnen de 20 uur 
- Voor diagnostiek soms langer nodig dan 20 uur 
- niet altijd een scherp onderscheid tussen diagnostiek en 
behandeling (procesdiagnostiek) 

Q5. Als u in minder dan 20 uur 
kunt bepalen hoeveel tijd nodig is voor 
de totale behandeling, en daarna 
vervolgbehandeling noodzakelijk is, wat 
doet u dan? Stopbericht en 315 bericht of 
starten met behandelen tot 20 vol is 

50% starten met behandelen 
17% Stopbericht 
33% anders 

Anders, namelijk ... - Onduidelijk wat de bedoeling was 
- Bijna alle trajecten starten met diagnostisch traject waar 20 
uur echt voor nodig is. 
- Ons is verteld dat vast gestart kon worden 
- Afwijkende werkwijze bij West Maas en Waal 
- indien we GGZ Start Zorg aanvragen dan wordt deze vaak 
afgewezen omdat een andere aanbieder al zorg levert. 
 
  

Q6. Komt het regelmatig voor dat u 
binnen de 20 uur van het product 
Behandeling GGZ Start zorg de 

50% nee 
42% Ja 
8% onbeantwoord 



behandeling met een positief resultaat 
kunt afronden? 

Toelichting Generalistisch 
- Vaak wel  
- Wanneer een behandeltraject volgt na een diagnostisch 
traject dan niet 
- Meestal neemt dit meer tijd in beslag. 
 
Specialistisch 
- Bij Specialistisch zeer zelden 
 
  

Q7. Komt het regelmatig voor dat u 
tijdens Behandeling GGZ Start zorg 
ontdekt dat de jeugdige bij u niet aan het 
juiste adres is? Nee of bijna nooit 

92% Nee of bijna nooit 
8% Ja 

Toelichting - Dossier wordt gescreend voor de intake 
- Meestal wordt de inschatting bij de intake al goed gemaakt 
- Komt soms voor, voornamelijk bij zware casussen. Dan 
verwijzing naar grotere instellingen. 
- Heel soms blijkt tijdens traject dat intensievere 
hulpverlening nodig is. 
 
  

Q8. Wat werkt goed aan het product 
Behandeling GGZ Start zorg wat u 
betreft? 

- Geeft veel comfort 
- Geeft de ruimte om in te schatten hoe traject eruit moet 
komen te zien (zit niet vast aan diagnostiek of 
behandeltraject) 
- Omslachtig dat trajecten uit elkaar zijn getrokken 
- Fijn om de tijd te krijgen een juiste inschatting te maken 
- Vanwege tarief kunnen ook goede onderzoeksmaterialen 
ingezet worden 
- prettig dat zonder tussenkomst van verwijzer nieuwe 
beschikking kan aanvragen 
- Prima werkwijze, liever niet aanpassen want dit 
veroorzaakt administratieve lasten 
- Prettig om met één code te kunnen werken 
- Één product, Flexibiliteit en geen onnodige administratie 

 
Q9. Is verbetering noodzakelijk? Ja of Nee 

 
25 % Ja 
67% Nee 
8 % geen antwoord 



Toelichting - Op z'n minst grondige evaluatie over nu en juiste inzet 
- Geen onderscheid meer maken tussen diagnostiek-en 
behandelfase 
-Duidelijker maken of de 20 uur volgemaakt mag worden 
indien verdere behandeling nodig is. 
- administratief erg onhandig omdat twee keer een traject 
aangemaakt moet worden inclusief alles wat daarbij hoort 
- Graag zo houden, werkt zeer prettig 
- Zou fijn zijn als procedure West Maas en Waal gelik is met 
de andere gemeenten 
- werkt het beter om per cliënt één keer te declareren aan 
het einde van het traject in plaats van iedere maand 
- 54052 niet verplicht voor 54002 

 

 

 

 


