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Wat doet Frieslab?
Frieslab signaleert en analyseert knelpunten in zorg en
dienstverlening en zoekt ook naar oplossingen. Het gaat
vooral om problemen in ketenzorg, ketenregie en de overgang tussen de wetten AWBZ, Wmo, Wjz, Zvw en Wpg.

Hoe werkt Frieslab?
Frieslab brengt experts en organisaties bij elkaar om voor
deze knelpunten oplossingen te zoeken. Met de oplossingen
wordt in projecten geëxperimenteerd.
Frieslab ondersteunt bij het opstarten van de projecten en
bundelt de resultaten in een advies aan de staatssecretaris.
Meer info www.frieslab.nl

Frieslab
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden
T: 058 – 750 54 50
E: frieslab@leeuwarden.nl
I: www.frieslab.nl
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1. Inleiding
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Krijgt Kevin waar hij echt behoefte aan heeft?
Kevin is een 9-jarige jongen gediagnostiseerd met autisme. Hij is onder
behandeling bij een Autisme Team. Kevin gebruikt dagelijks medicatie.
Hij woont samen met zijn ouders, 3 broers en een zusje. Zijn vader
werkt volledig en zijn moeder werkt parttime. Kevin gaat overdag naar
het ZMLK.1 Kevin houdt veel van dieren en buiten zijn. Voor Kevin is zijn
moeder erg belangrijk, hij doet een groot beroep op haar. Hij vraagt
voortdurend naar bevestiging en ze moet steeds in de buurt zijn. Kevin
is soms erg boos, slaat en schopt zijn broers. De belasting voor het
gezin is groot en de zorg voor de andere kinderen staat onder druk.
Zijn ouders zijn moe. Kevin heeft een indicatie voor Individuele
Begeleiding, Begeleiding Groep en Kortdurend Verblijf. Zijn ouders
krijgen hier een PGB voor van € 17.454 op jaarbasis. Moeder, opa en
Krijgt Kevin waar hij echt behoefte aan heeft?

oma leveren de begeleiding. Kevin gaat een aantal keren per maand
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logeren op de Zorgboerderij, dat vindt hij geweldig.
Wat doet de gemeente met een dergelijke casus als de transities een feit zijn en zij
de vraag van Kevin krijgen voorgelegd?

Leeswijzer en overdenking:
U kunt het rapport desgewenst in omgekeerde volgorde lezen. De verhalen van de
30 jongeren in de bijlage geven u een indruk van de dagelijkse praktijk van de
kinderen en hun ouders. Deze indrukwekkende verhalen roepen de vragen op
waarom dit zo gebeurt en vooral ook hoe het beter kan. Hoofdstuk 4 beschrijft hoe
moeilijk het is om tot verbetering te komen bij vijf kinderen (bijlage 2). Deze weinig
succesvolle verhalen zijn informatief en illustratief. Het helpt betrokken organisaties
en vooral gemeenten in hun zoektocht naar hoe het beter kan in de toekomst. De
decentralisaties bieden hier kansen voor. Gemeenten bereiden zich voor op de drie
transities. Ze willen niet tekortschieten bij jongeren. Omdat zij nog een leven voor
zich hebben, liggen er nog kansen om bij te sturen of hen dingen te leren. Dat is niet
makkelijk. Veel mensen verkijken zich op de complexiteit van de zorg voor kinderen
met problemen. Dit vergt specialistische kennis. Hiervoor geldt ‘baat het niet, dan
schaadt het wel’, Dit rapport geeft inzicht in het leven van 30 kinderen met
problemen. Het stelt vragen bij de huidige werkwijze. Hopelijk helpt het u met het
maken van de juiste keuzes voor de toekomst. We kunnen de aandoeningen van
kinderen niet veranderen, wel de manier waarop we de zorg en ondersteuning
organiseren.

1

ZMLK-onderwijs is een onderwijsvorm gericht op zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met
een verstandelijke handicap of ernstige leerproblemen.

Inleiding
Jaarlijks worden in Friesland ongeveer 1200 jongeren tussen de 0-18 jaar met een
psychiatrische aandoening geïndiceerd door Bureau Jeugdzorg. Het grootste deel van
deze geïndiceerde jongeren krijgt een indicatie voor begeleiding. Vrijwel alle zorg wordt
geleverd op grond van een Persoonsgebonden budget (PGB).

1.1 Aanleiding
In 2012 voerden stichting Mienskipssoarch en bureau Van Toepassing bij 245 cliënten
een onderzoek uit naar het gebruik van AWBZ-begeleiding (Het kan ook anders,
Mienskipssoarch 2013). Hiervan waren er 30 personen jonger dan 18 jaar. Van deze groep
zijn uitgebreide gespreksverslagen gemaakt, waarin ook informatie over wensen en
behoeften werd opgenomen. Het gaat om kinderen die veelal thuis bij hun ouders wonen
en begeleiding krijgen.
Het ministerie van VWS vroeg Frieslab om op grond van casuïstiek een analyse te maken
naar het gebruik van een PGB-budget door jonge mensen. Frieslab bakende de vraag af
tot de functie Begeleiding en heeft vervolgens stichting Mienskipssoarch gevraagd
30 portretten te maken van de onderzochte jongeren.

1.2 Doel en vraagstelling
Het doel van dit onderzoek is de jongeren die momenteel een PGB hebben te beschrijven
en hun situaties te analyseren.
De vraagstelling van het onderzoek luidt:
Wat is de werkelijke behoefte van de jonge cliënten? Welke mogelijkheden zijn er om
hierin te voorzien op een wijze die recht doet aan de vraag en die ook past binnen de
maatschappelijke opdracht waarin ‘meer met minder’ het vertrekpunt is?
De volgende vragen staan hierbij centraal:
n Wat is het probleem?
n Welke indicatie hebben de jongeren?
n Welke zorg krijgen ze nu?
n Met welk alternatief pakket zouden ze ook geholpen zijn?
n Beschrijf waar de onderzoekers zich over verbazen.
Voor de lezer is het van belang om zich te realiseren dat bij deze 30 jongeren overwegend gesprekken zijn gevoerd met de ouders en niet met de kinderen of jongeren zelf.

Inleiding
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Redenen hiervoor zijn dat het gaat om hele jonge kinderen die niet in staat zijn om de
eigen behoefte uit te spreken, dat ouders aangeven dat dit te belastend zou zijn, dat het
gaat om jongeren die dermate beperkt zijn dat zij wel kunnen aangeven dat zij willen
computeren of buiten spelen maar zich over het algemeen niet bewust zijn van eigen
wensen en behoeften - of dit niet goed kunnen verwoorden.
Ouders zijn dan ook in deze gesprekken leidend geweest. Dat betekent dat de in dit
rapport verwoorde behoeften en wensen dan ook vooral de wensen en behoeften
volgens de ouders zijn.

1.3 Onderzoeksmethode
De jongeren van dit onderzoek zijn aangemeld na een oproep van Zorgkantoor Friesland.
Deze heeft aan alle cliënten met een indicatie AWBZ-Begeleiding in Boarnsterhim,
Heerenveen en Opsterland een brief gestuurd om medewerking te
vragen voor het onderzoek van Mienskipssoarch. De mensen die hun medewerking
verleenden zijn geïnterviewd aan de hand van een vragenlijst. Er is dus geen sprake van
een aselecte steekproef.

Inleiding

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn op vier manieren gegevens verwerkt:
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1. De gegevens van de 30 jongeren omtrent gemeente, leeftijd, sekse, dominante
grondslag, functie(s), budget, zorgleverancier en Wmo-gebruik zijn ingevoerd in een
matrix.
2. De door de 30 jongeren omschreven wensen, vragen en behoeften uit de gespreksverslagen zijn in kaart gebracht, evenals opvallende hiaten en punten waar de onderzoekers zich over verbazen: verbazing (zie matrix bijlage 1).
3. Van alle cliënten is een geanonimiseerd portret gemaakt, waarin wensen worden
afgezet tegen het huidige voorzieningengebruik.
4. Aan de hand van een matrix (bijlage 1) zijn alle gespreksverslagen geanalyseerd
zodat inzichtelijk wordt om welke jongeren het gaat, welke zorg zij consumeren, wat
wensen en behoeften zijn en waar de verbazing van de onderzoekers ligt.

De regels voor indicatiestelling en zorgtoeleiding zullen na de decentralisaties veranderen. Om echter goed te kunnen begrijpen waarop de verhalen van de 30 jongeren
gebaseerd zijn volgt hier een beknopte uitleg op enkele regels rondom indicatiestelling
en het PGB. Allereerst een verklaring van de afkortingen.
PV
VP
BGI
BGG
KDV
ZZP
PGB
ZIN

Persoonlijke Verzorging
Verpleging
Begeleiding Individueel
Begeleiding Groep
Kortdurend Verblijf
Zorgzwaartepakket
Persoonsgebonden budget
Zorg in natura

2.1 Indicatiestelling
Jongeren krijgen een PGB op grond van een indicatie. Omdat het in dit onderzoek gaat
om een analyse van de jongeren met een PGB wordt in deze paragraaf de wijze waarop
een indicatie voor de AWBZ tot stand komt toegelicht. Centrale begrippen hierbij zijn ‘de
grondslag’ en ‘gebruikelijke zorg’.
Grondslag Psychiatrie2
Om in aanmerking te komen voor een AWBZ indicatie moet er sprake zijn van tenminste
één grondslag. Het Besluit Zorgaanspraken AWBZ (Bza) geeft aan dat er op zorginhoudelijke gronden slechts toegang tot AWBZ zorg kan zijn als er sprake is van een of meer
met name genoemde ‘grondslagen’. We spreken van een ‘grondslag’ als het gaat om een
aandoening, beperking of handicap die tot gevolg heeft dat de verzekerde op een of
meerdere vormen van zorg kan zijn aangewezen.
Grondslag Psychiatrie (PSY)
Bureau Jeugdzorg is verantwoordelijk voor de toegang van zorg bij jeugdigen met een
psychiatrische grondslag. Zij werkt volgens de wijze zoals deze is beschreven in het
‘Protocol Indicatiestelling Jeugdigen met psychiatrische problematiek’ (april 2006) en
stelt vast of er sprake is van een psychiatrische grondslag. Vervolgens wordt in samenspraak met de cliënt bepaald welke zorg passend en nodig is. Onder meer wordt vastgesteld of specifieke Jeugd-GGZ-zorg noodzakelijk is.
Psychiatrische ziektebeelden/aandoeningen worden ook wel psychische stoornissen
genoemd, omdat een of meer symptomen van de stoornis veroorzaakt wordt door in de
psyche gelegen factoren.

2

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Werkinstructie 21 januari 2013 versie 7.
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Een blik
op de huidige regels
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Een blik op de huidige regels

Bij de classificatie van de psychiatrische stoornissen worden vaak internationaal vastgestelde criteria gehanteerd die uitgaan van een groep van symptomen, te weten de DSMIV-TR classificatie (Diagnostical and Statistical Manual of mental disorder, 4th edition. TR
staat voor tekstrevisie van DSM-IV. Deze is in 2000 uitgevoerd).
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Ernstig vermoeden
In uitzonderingsgevallen is het mogelijk dat op het moment dat de zorgvraag wordt
ingediend de samenhang tussen de ziekte/aandoening, stoornissen, handicap of beperkingen nog niet duidelijk is, omdat de diagnose nog niet bekend is. Als er door de aanwezige stoornissen en beperkingen een ernstig vermoeden van de grondslag bestaat,
kan een voorlopige grondslag worden vastgesteld. Op basis van deze voorlopige grondslag kan tijdelijk een indicatiebesluit worden afgegeven, zodat de zorgverlening kan
beginnen.
1. Bij twijfel over de grondslag wordt over aard en ernst van de stoornissen en
beperkingen steeds eerst overleg gevoerd met behandelaars en/of hulpverleners bij
wie de verzekerde bekend is.
2. Als de verzekerde in de actuele situatie geen enkele behandelaar meer heeft, worden
de behandelaars uit het recente verleden geraadpleegd. Hierna kan tot een ‘ernstig
vermoeden’ worden besloten. De basis voor het ‘ernstig vermoeden’ wordt zo
verstevigd. Vanwege het belang te beschikken over relevante gegevens van recente
behandelaars en/of hulpverleners, worden deze gegevens altijd door de indicatiesteller opgevraagd (in het geval van zorgmijders ook bij de hulpverlener OGGZ).
3. Is het niet mogelijk de gewenste informatie te verkrijgen, dan kan het ‘ernstig vermoeden’ worden onderbouwd door de medische voorgeschiedenis van de verzekerde
uit te vragen. Aandachtspunten hierbij zijn: hoe vaak de verzekerde in het verleden
hetzelfde beeld vertoonde en welke medicijnen zijn/worden gebruikt. Ook zijn de
scores op de met deze grondslag verband houdende stoornissen en beperkingen van
belang bij de afweging.
De definitieve grondslag kan worden vastgesteld op basis van de uitkomst van het te verrichten diagnostisch onderzoek in het tweede compartiment (Zorgverzekeringswet).
Hiervoor geeft Bureau Jeugdzorg een indicatiebesluit af.
De geldigheidsduur van een indicatiebesluit op basis van een ‘ernstig vermoeden van, of
voorlopige’ grondslag is drie maanden. Bij kinderen tot 5 jaar en zorgmijders wordt een
periode van zes maanden aangehouden, omdat de diagnostiek dan doorgaans moeilijk
is. Na afloop van de termijn van drie (zes) maanden zal de diagnostiek rond moeten zijn
en de grondslag duidelijk moeten zijn.
Gebruikelijke zorg: zorgen voor elkaar3
Ouders hebben zorgplicht voor hun kinderen, ook als hun kind een gezondheidsprobleem heeft. De gebruikelijke zorg van ouders voor kinderen is afhankelijk van de
leeftijd van het kind. Bij jonge kinderen is de hoeveelheid gebruikelijke zorg groter dan
bij oudere, meer zelfstandige kinderen.

3

CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg

Gebruikelijke zorg van ouders voor kinderen met een grondslag.4
Bij de bepaling van de (boven-) gebruikelijk zorg, die ouders moeten bieden aan
jeugdigen met een grondslag, speelt niet alleen extra toezicht en het verrichten van extra
handelingen mee. Ook het uitvoeren van bepaalde handelingen kan veel langer duren
dan bij een gezond kind.
Voorbeeld:
Een meisje van 8 jaar met grondslag Psychiatrie: naast het feit dat moeder vrijwel alle
dagelijkse handelingen van haar moet overnemen (douchen, aankleden), moet elk
stukje van de dag gepland worden (structuur). Moeder moet voortdurend aanwezig zijn
om te sturen, om vragen te beantwoorden, als ze eenvoudige opdrachten moet
uitvoeren, als ze met vriendinnetjes speelt e.d.

Indicatieklasse
Hoeveel uur per week een kind in aanmerking komt voor een bepaald soort zorg, wordt
aangegeven met een klasse (klasse 2 is bijvoorbeeld minstens 2 en hoogstens 3,9 uur).
Een klasse geeft enige speelruimte: de zorgverlener kan de zorg aanpassen aan de persoonlijke situatie van een cliënt5. Het kan zo zijn dat de ene week meer uren zorg nodig
zijn dan de andere week (bijvoorbeeld doordat een kind ziek is en op dat moment meer
zorg nodig heeft).
Functie
PV:
VP:
BGI:
BGG:
KDV:

Klasse minimaal
1 (0-1,9 uur per week)
0 (0-0,9 uur per week)
1 (0,9-1,9 uur per week)
1 (1 dagdeel per week)
1 (1 etmaal per week)

Klasse maximaal
8 (20-24 uur per week)
7 (16-19,9 uur per week)
8 (20-24,9 uur per week)
12 (12 dagdelen per week)
3 (3 etmalen per week)

2.2 Persoonsgebonden budget en wettelijke taak Zorgkantoor6
Jongeren met een PGB op grond van de AWBZ ontvangen dit via het Zorgkantoor. De
ouders ontvangen een budget waarmee zij zelf zorg voor hun kind kunnen inkopen.
Dat kan bij de functies Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Begeleiding en Kortdurend
Verblijf.

4
5
6
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CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg
CVZ College voor Zorgverzekeringen/Persoonsgebonden Budget
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Voor de gebruikelijke zorg van kinderen met een grondslag (in dit geval een
psychiatrische stoornis) geldt dat er 1 uur per dag extra wordt gerekend. Stel dat de
gebruikelijke zorg voor een gezond kind van 8 jaar 4 uur per dag is. Voor een kind met
een grondslag wordt dit dan 5 uur. Als blijkt dat het kind niet voldoende heeft aan deze 5
uur, dan kan er bekeken worden of er recht is op AWBZ zorg en kan een indicatie worden
gesteld.
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Toegangsvoorwaarden
De verzekerde komt in aanmerking voor het PGB-AWBZ:
1. als hij is geïndiceerd voor Persoonlijke Verzorging of Verpleging, of
2. als hij is geïndiceerd voor Langdurig Verblijf, of als het PGB wordt aangevraagd
3. aansluitend aan een eerdere PGB-toekenning.
De verzekerde komt niet in aanmerking voor het PGB-AWBZ:
1. als de zorgvraag korter duurt dan een jaar, of
2. als hij is geïndiceerd voor minder dan 10 uur begeleiding per week en niet is
geïndiceerd voor de functies Persoonlijke Verzorging of Verpleging. (Maar als een
medegezinslid al een PGB heeft dan kan de verzekerde wel een PGB krijgen. De
verzekerde kan ook een PGB krijgen als de verzekerde samen met een medegezinslid is
geïndiceerd voor minstens 10 uur begeleiding per week).

Een blik op de huidige regels

Verder gelden nog de volgende aanvullende voorwaarden:
n de verzekerde moet voordat hij de aanvraag indient eerst onderzoeken of er zorg in
natura beschikbaar is, en
n de verzekerde mag niet van plan zijn om het PGB uitsluitend te gebruiken voor het
inkopen van zorg bij door het Zorgkantoor gecontracteerde zorgaanbieders.
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Uitbetaling en besteding
Het PGB wordt uitbetaald in voorschotten. Aan de hand van de omvang van het PGB
bepaalt het Zorgkantoor of dit in één keer, per half jaar, per kwartaal of maandelijks
plaatsvindt. Voor de budgethouder zelf geldt het PGB niet als inkomen, voor degene die
ermee wordt betaald wél. Het PGB is niet geoormerkt voor de geïndiceerde functie(s).
Dat wil zeggen dat de budgethouder het PGB ook aan andere zorg mag uitgeven.
NB: De verzekerde die is geïndiceerd voor Langdurig Verblijf, mag het budget ook besteden aan huishoudelijke hulp (zie ook Frieslab 2010: Wie financiert de Huishoudelijke
Hulp voor mensen met een indicatie voor verblijf ).
Verantwoording aan Zorgkantoor
De budgethouder moet jaarlijks één of tweemaal – afhankelijk van het toegekende PGB
– een verantwoordingsformulier invullen. Het Zorgkantoor controleert de verantwoording
en kan eventueel zorgovereenkomsten, declaraties en bankafschriften bij de budgethouder opvragen.
Daarnaast moet de budgethouder jaarlijks een opgaafformulier loonbelasting invullen
waarop hij de zorgverlener vermeldt voor wie alsnog belasting en premies moet worden
afgedragen. Het Zorgkantoor stuurt het formulier door naar de Belastingdienst.
Niet besteed PGB terugbetalen
Het deel van het PGB dat de budgethouder niet heeft besteed aan zorg, moet hij terugbetalen aan het Zorgkantoor. Hierbij geldt echter een zogenoemd ‘vrij besteedbaar
bedrag’, dat 1,5% van het budget – na aftrek van eigen bijdragen – bedraagt. Voor dit
bedrag geldt een minimum van € 250 en een maximum van € 1.250 per jaar. De budgethouder hoeft dit bedrag niet terug te betalen.

Bevindingen
3.1 Algemene gegevens
Aan het onderzoek hebben 24 jongens meegedaan en 6 meisjes. De deelnemers zijn
tussen de 6 en 18 jaar oud.

Figuur 1: Leeftijdsopbouw jongeren onderzoek
Bevindingen
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Indicaties
De opbouw van de indicaties van de 30 jongeren ziet er als volgt uit:

Functie

Aantal

Gem. aantal uren
per week

PV
VP
BGI
BGG
KDV
Totaal

4

5,4 uur
0
4,9 uur

29
21
13

Gem. aantal
dagdelen per
week

Totaalbedrag
per jaar7

€ 25.953

2 dagdelen
1,2 etmalen

7 Bedragen op basis van de vastgestelde PGB tarieven Per Saldo 2012.

€ 225.117
€ 107.105
€ 36.360
€ 394.535
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In figuur 2 is de samenstelling van de indicaties van de 30 bezochte kinderen weergegeven.
In deze figuur is te lezen of een kind één of meerdere functies in zijn indicatie heeft en
welke combinaties er zijn.

Bevindingen

Figuur 2: Samenstelling van de indicaties; N=30
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Persoonlijke Verzorging
Kosten: € 25.953 voor 4 kinderen.
Persoonlijke Verzorging is ondersteuning bij de dagelijkse verzorging. Denk daarbij aan:
n douchen
n aankleden
n hulp bij het eten en drinken
n het naar de wc gaan
n het aanbrengen van prothesen
n het doen van oefeningen
Niet alleen de zorg voor het kind staat centraal bij Persoonlijke Verzorging, maar ook de
zorg die daar indirect mee te maken heeft, zoals het opmaken van het bed of het klaar
zetten van het eten. Bij elk van de 4 kinderen wordt de persoonlijke verzorging door de
ouders geboden.
Verpleging
Geen van de kinderen ontvangt Verpleging.
Begeleiding Individueel (BGI)
Kosten: € 225.117 op jaarbasis voor 29 kinderen.
Begeleiding is erop gericht de zelfredzaamheid van verzekerde te handhaven of te bevorderen. Begeleiding is bestemd voor verzekerden met matige of zware beperkingen. Het
doel is het voorkomen van verwaarlozing of opname in een instelling. Maatschappelijke
participatie is géén doelstelling van de AWBZ.8
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ZMLK-onderwijs is een onderwijsvorm gericht op zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met
een verstandelijke handicap of ernstige leerproblemen.

De activiteiten bestaan uit:
1. Het ondersteunen bij of het oefenen met vaardigheden of handelingen
2. Het ondersteunen bij of het oefenen met het aanbrengen van (dag)structuur of
het voeren van regie
3. Het overnemen van toezicht
4. Aansturen van gedrag
29 kinderen ontvangen Begeleiding Individueel.
n In 12 situaties wordt de zorg geleverd door moeder/ouders/andere familieleden.
n In 10 situaties wordt de zorg geleverd door een PGB aanbieder.
n In 4 situaties wordt de zorg gedeeltelijk door de moeder en gedeeltelijk door een
zorgaanbieder geleverd.
n 1 maal wordt de zorg geboden als Zorg in Natura (ZIN).
n 1 maal wordt de indicatie ingezet voor huiswerkbegeleiding en 1 maal wordt er
begeleiding bij paardrijden ingezet.

Vragen
Begeleiding wordt in meer dan de helft van de gevallen geboden door de ouders, opa en
oma of oudere broer of zus. Dit roept de volgende vragen op:
n Wat moet het effect zijn van de begeleiding? Wat wordt het kind geleerd? Is er sprake
van doelmatigheid?
n Wat betekent de inzet van begeleiding voor de (over)belasting van de ouders?
n Wat betekent de begeleiding en de gekozen vorm voor de broertjes of zusjes?
n Zijn er mogelijkheden om de begeleiding op een andere wijze in te vullen, is er
voldoende passend aanbod?
n Hoe kan het dat iets wat niet mag, in de praktijk toch gebeurt?
n In de casussen krijgt het kind begeleiding, maar worden de ouders niet geholpen.
Veel problemen zijn erfelijk. Dat betekent dat ouders ook problemen kunnen hebben.
Is alleen het kind begeleiden voldoende of hebben ouders meer ondersteuning
nodig?

Bevindingen

Constatering
n Bij geen van de 30 kinderen is er een zorgdossier voor handen waarin doelen en
evaluaties beschreven staan.
n De uren begeleiding die geboden worden door ouders of andere familieleden zijn in
de dagelijkse praktijk niet te onderscheiden van de dagelijkse zorg en opvoeding van
het kind, met andere woorden van gebruikelijke zorg. Ze lopen dwars door elkaar
heen.
n Van de 12 ouders die zelf begeleiding aanbieden geven 9 aan overbelast te zijn.
n AWBZ zorg wordt ingezet t.b.v. huiswerkbegeleiding en begeleiding bij paardrijden.
Dit is niet toegestaan.
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Begeleiding Groep (BGG)
Kosten: € 107.105 op jaarbasis voor 21 kinderen.
Begeleiding in groepsverband kan aangewezen zijn omdat de verzekerde vanwege de
aard, omvang en duur van zijn beperkingen niet in staat is om tot een vorm van dagstructurering te komen, ook niet door onderwijs of arbeid. Deze begeleiding (in dagdelen) wordt aangeduid met de term ‘BG-groep’. BG-groep is een integraal pakket, dat
alle persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling op de achtergrond en individuele
begeleiding (BGI) omvat, die tijdens de BG-groep moet worden gegeven.9
21 kinderen ontvangen Begeleiding Groep met een gemiddelde van 2 dagdelen per week.
n 17 van hen bezoeken een Zorgboerderij.
n Bij 1 jongere wordt Begeleiding Groep ingezet als stage. Deze jongen loopt stage bij
een hoveniersbedrijf en wordt hierbij begeleid met het budget van Begeleiding
Groep.
n Bij 1 kind wordt Begeleiding Groep geleverd door de ouders.
n Bij 2 kinderen wordt de indicatie niet gebruikt omdat de ouders aangeven dat het niet
aansluit bij de behoefte van het kind. Het budget voor Begeleiding Groep wordt
ingezet t.b.v. Begeleiding Individueel.
n 20 kinderen hebben naast de indicatie BGG ook een indicatie voor BGI.

Bevindingen

Constatering
De indicatie BGG wordt 2 keer niet verzilverd omdat de ouders aangegeven dat er geen
geschikt aanbod is en hun kind zou niet kunnen functioneren in een groep. In één
situatie wordt Begeleiding Groep individueel aangeboden door de ouders. Dit is toegestaan.
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Vragen
Ouders trekken niet aan de bel als blijkt dat er geen gebruik gemaakt wordt van de
indicatie Begeleiding Groep omdat het kind bijvoorbeeld volgens de ouders niet tegen de
drukte kan. De uren en het bijbehorende budget worden ingezet voor Begeleiding
Individueel. Hoe kan het dat een indicatie aangeeft dat een kind belang heeft bij
Begeleiding Groep?
n Als ouders het aanbod niet geschikt vinden, komt dat dan omdat het aanbod
inderdaad niet aansluit of komt het omdat het voor ouders moeilijk is om de zorg uit
handen te geven?
n Voldoet het aanbod niet aan de wens van het kind of de ouders?

9

CVZ College voor zorgverzekeringen

Kortdurend verblijf (KDV)
Kosten: € 36.360 op jaarbasis voor 13 kinderen
Kortdurend Verblijf is logeren in een instelling gedurende maximaal drie etmalen per
week om degene die de gebruikelijke zorg of de mantelzorg levert, te ontlasten.
De verzekerde moet aangewezen zijn op permanent toezicht. Bij Kortdurend Verblijf is er
geen sprake van behandeling tijdens dat verblijf.10
13 kinderen hebben een indicatie voor Kortdurend Verblijf.
n 6 kinderen logeren bij een zorgboerderij.
n 2 maal wordt het logeren niet ingezet. In beide gevallen geven de ouders aan dat het
kind niet kan logeren omdat de kinderen niet van huis kunnen en niet aan andere
kinderen kunnen wennen.
n 5 maal wordt de zorg geleverd door familie, zoals opa en oma, oom of tante.

Vragen
n Logeren bij opa en oma wordt betaald uit het PGB. Is hier sprake van mantelzorg of
van AWBZ zorg? Waarom kiezen ouders hier voor? Krijgen ouders informatie over
andere mogelijkheden om de indicatie te verzilveren?
n Is er voldoende aanbod voor deze kinderen? Is er voldoende maatwerk als het gaat
om specifieke problematiek?
n Hoe kan het dat er een indicatie is afgegeven voor logeren terwijl de ouders
aangeven dat het kind niet kan of wil logeren?
n Is de problematiek van het kind dermate specifiek dat logeren geen optie is of willen
de ouders liever niet dat het kind gaat logeren?
n Wat wil het kind zelf?
PGB of Zorg In Natura
Alle indicaties worden verzilverd met een PGB. Bij één jongere is er sprake van een
combinatie van PGB met ZIN.
Vragen
Is het feit dat ouders kiezen voor een PGB een noodgedwongen oplossing omdat er te
weinig “passend” aanbod is binnen de Zorg in Natura?
Het gaat hierbij om het afstemmen van de zorg op de specifieke vraag van het kind, het
kunnen omgaan met de problematiek, het flexibel inzetten van de zorg.
Hebben ouders te weinig vertrouwen in het aanbod en kunnen ouders overzien wat het
beste is voor hun kind op de lange termijn?

10 CVZ College voor zorgverzekeringen.

Bevindingen

Constatering
Kortdurend Verblijf is bedoeld voor logeren in een instelling. In de praktijk logeert meer
dan de helft van de kinderen bij familie of blijft thuis.
Een kind heeft de indicatie KDV terwijl het drie keer per week alleen van school in
Drachten naar de huiswerkbegeleiding gaat en dan weer naar huis fietst. Is permanent
toezicht dan werkelijk nodig? (Casus 23.)
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3.2 Aanvullende behoefte
In een aantal casussen is door de ouders aangegeven dat zij nog niet tevreden zijn of
zich nog onvoldoende geholpen voelen. Zij hebben nog behoeften, naast de zorg die op
dit moment geboden wordt.
Ik zou willen dat:
n mijn kind meer tijd met de professionele begeleider door zou kunnen brengen, dat
geeft hem rust. Ik heb zelf behoefte aan erkenning, voel me erg alleen staan in de
zorg voor mijn kind.
n er betere hulp zou zijn voor mijn kind. Iemand die goed met hem om kan gaan en
hem kan corrigeren in zijn gedrag.
n er een juiste vorm van hulpverlening zou zijn voor mijn kind.
n er een ruimere indicatie voor begeleiding en vervoer zou zijn en dat er een speciale
vergoeding was voor speciale muziekles.
n er een indicatie voor logeren zou zijn.
n dat er een maatje voor mijn kind zou zijn waarmee hij op één golflengte zit.
n dat we als gezin meer ontlast zouden worden
Constatering
24 van de 30 ouders geven aan dat zij meer behoefte hebben aan (betere) ondersteuning en ontlasting van de thuissituatie

3.3 Verbazing

Bevindingen

Naast informatie over de AWBZ indicaties en het PBG daarbij is er uit de casussen ook
informatie te halen over het onderwijs. Bij 4 van deze 30 kinderen lijkt het onderwijs niet
te passen. Het is te hoog of te laag gegrepen. Dit vraagt om verder onderzoek.
In de matrix uit bijlage 1 is het kopje ‘verbazing’ opgenomen. Bij het doornemen van de
gespreksverslagen van de 30 casussen hebben de onderzoekers gemarkeerd waarover
ze zich verbaasden.
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We verbazen ons over het feit dat:
n zoveel kinderen zorg krijgen middels het PGB.
n dat er functies worden geïndiceerd die volgens de ouders niet ingezet kunnen
worden omdat de problematiek van het kind dit niet toelaat.
n dat we niet terug kunnen halen wat behandeldoelen, interventies en resultaten zijn
van de ingezette zorg (doelmatigheid).
n dat het in bijna alle gevallen niet duidelijk is wat het kind zelf wil, omdat we het niet
hebben kunnen vragen.
n dat een budget dat bedoeld is voor de inzet van Begeleiding Groep gebruikt kan
worden voor de inzet van Begeleiding Individueel.
n dat er in de onderzochte casussen geen eisen worden gesteld aan de wijze waarop
het PGB wordt ingezet en de doelmatigheid hiervan.
n dat er geen inhoudelijke toetsing plaats vindt van middel en resultaat.

Bevindingen

Verder valt op dat er ouders met een verstandelijke beperking begeleiding bieden aan
hun kinderen op grond van een PGB. Datzelfde geldt voor ouders met psychiatrische
problematiek die hun kind begeleiden op grond van een PGB.
Ook zijn er ouders die schulden hebben, hiervoor in de schuldsanering zitten en een
PGB ontvangen voor één of meerdere kinderen. In enkele gevallen zijn de (pleeg)gezinnen waarin de begeleiding geboden wordt groot en onrustig terwijl de problematiek van
het kind vraagt om rust, regelmaat en stabiliteit.
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4

Reacties
van betrokken partijen
4.1 Het Zorgkantoor Friesland
De kracht van het PGB is dat een PGB-houder er voor kiest om zelf de regie te nemen en
er geen verantwoording nodig is over de kwaliteit van de zorg aan het Zorgkantoor. Als
de klant niet tevreden is kan hij zelf andere hulp inschakelen. Achteraf hoeft de klant
alleen te verantwoorden of de middelen daadwerkelijk aan AWBZ zorg (hulp) zijn
besteed.

Reacties van betrokken partijen

Het PGB is niet geoormerkt voor de “losse” geïndiceerde functie(s). Dat wil zeggen dat
de ouders het PGB ook aan andere zorg mogen uitgeven. De begeleiding, logeren,
persoonlijke verzorging moet zorgen voor bevordering, behoud of compensatie van
de zelfredzaamheid van het kind. Zonder deze vormen van zorg (begeleiding) is er een
grote kans dat het kind zichzelf verwaarloost of opgenomen moet worden in een instelling. Het gaat om het in praktische zin ondersteunen en sturen van het kind, zodat
hij in staat is om met zijn beperkingen zo zelfstandig mogelijk te functioneren.
Niet alle zelfredzaamheidsproblemen worden door de AWBZ gecompenseerd. Het
betalen van begeleiding uit het PGB is niet toegestaan wanneer het doel participatie of
recreatie is. Bij het inkopen van begeleiding moeten de ouders zorgen dat de zorg doelmatig en redelijk is. Volgens de huidige regeling hoeft het Zorgkantoor daar niet op toe
te zien. Wel vraagt het Zorgkantoor een toelichting op de zorg. Hiermee kan het
Zorgkantoor oordelen of de zorg in het AWBZ-domein past. Extra regels stellen schiet
enerzijds het doel van het PGB voorbij. Anderzijds gaat het om collectieve middelen
waarvan je je af mag vragen of zij nuttig worden besteed.
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Het Zorgkantoor geeft aan dat er voldoende Zorg in Natura in Friesland is. BJZ en het CIZ
moeten ouders hierover informeren.
Ontwikkelingen bij het Zorgkantoor
Er zijn door het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld om de fraude te bestrijden. Het
Zorgkantoor heeft 10 mensen aangetrokken om mensen te helpen met PGB, zowel
administratief als zorginhoudelijk, om ze een bewuste keuze te laten maken. Naar aanleiding van een controle worden budgethouders thuis bezocht. Nieuwe aanvragers
worden uitgenodigd om op het Zorgkantoor te komen of worden thuis bezocht. De PGBhouders zullen aan het begin en het einde van een zorgtraject gecontroleerd worden.

4.2 Bureau Jeugdzorg Friesland (BJZ)
Bij kinderen is het thema veiligheid essentieel. Bij twijfels over de inzet van de ouders in
een PGB pleit BJZ ervoor om liever een professional met zorg in natura (ZIN) in te
zetten. Dit moeten ouders dan wel willen. Rust is belangrijk in een gezin.
Dat kan dus betekenen dat ouders hun baan opzeggen om hiervoor te zorgen. In de
casussen zie je dat terug. Dat is bewonderingswaardig.

Veel ouders geven aan dat ze problemen hebben om goede zorg te krijgen of het
inkopen ervan met zorg in natura (ZIN). Bijvoorbeeld praktische ondersteuning bij de
pieken zoals het opstaan en naar bed gaan. Dat zou ook door een ZIN aanbieder
opgepakt kunnen worden. Er is gebrek aan pleeggezinnen dus kiezen veel ouders
voor een zorgboerderij. Er is nu slechts 1 zorgaanbieder die logeren aanbiedt als ZIN.
BJZ adviseert het Zorgkantoor om hiervan meer in te kopen. De zorgboeren in
Friesland hebben zich verenigd in BEZINN. BEZINN en enkele andere aanbieders zijn
al in de zomer door hun budget heen. Er is dan wel aanbod, maar geen geld op grond
van het regiobudget van het Zorgkantoor.
BJZ geeft een aantal overwegingen mee die van belang zijn bij de inzet van een PGB:

n Bij een PGB bepaalt de klant zelf het resultaat. Dat geldt voor kinderen niet, dan
bepalen de ouders dat. In het geval ouders zelf ook problemen hebben is dit een
lastig dilemma. Hoe toon je dan aan of het effectief is geweest voor het kind? Dit
kan alleen door het hierboven beschreven advies op te volgen: plan en controle
door één medewerker. Dit kan ook in een gebiedsteam.
n Mensen zetten soms een dure orthopedagoog in voor € 80 in plaats van een
goedkopere kracht. Dan kan met het PGB dus maar 2 uur per week worden
ingekocht. Zijn ouders goed in staat deze afweging te maken? Goede voorlichting is daarbij erg belangrijk.
n Bij een laag IQ spelen weer andere vragen. Daarbij is het IQ van de ouders de
belangrijkste en de vraag of voor hen het zelf organiseren van de zorg niet te
moeilijk is. Daarbij speelt ook nog het kunnen omgaan met geld.
n Voor de AWBZ is gesteld dat minder dan 10 uur zorg, lichte zorg is. Maar gecombineerd met wat men gebruikt op grond van de Wjz en de Zvw kan er soms
toch sprake zijn van forse problematiek. Dat moet men niet uit het oog verliezen.
n Deze doelgroep kenmerkt zich door herhaaldelijk falen. Het is van belang daar
tijdig deskundigen op in te zetten.
n Bij de doelgroep kinderen onder de 18 jaar met een psychische diagnose moet je
heel zorgvuldig handelen. Hier geldt, ‘baat het niet dan schaadt het wel.’
n BJZ geeft aan dat het Zorgkantoor ouders moet informeren over de mogelijkheden.

Reacties van betrokken partijen

n Bij een indicatiebesluit van BJZ staat voor welke functie het bedoeld is
(Begeleiding Individueel, Begeleiding Groep of Kortdurend Verblijf ). Met een PGB
mogen mensen het besteden aan functies zoals ze willen. Dan heeft het gerichte
indicatiebesluit niet zoveel zin. BJZ zegt hierover: ‘Voor de transformatie is het
zinvol deze bepalingen anders af te spreken. Bijvoorbeeld door in het keukentafelgesprek afspraken te maken over waar de zorg voor bedoeld is. Dit moet dan
aansluiten bij de zorgbehoefte en wat doelmatig en effectief is. Dezelfde persoon
kan dit later ook controleren en zonodig bijsturen. Nu is indiceren o.a. de taak van
BJZ en de controle ligt bij het Zorgkantoor. Beter is het om dit in één hand te
houden zodat er doelmatige en effectievere zorg ingezet wordt die op den duur
goedkoper kan uitpakken’.
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n Er is een zorgaanbieder die 3 etmalen rekent voor 1 weekend logeren. Dat betekent
dat er met een budget in plaats van 2 x per maand maar 1 x per maand gelogeerd
kan worden.
n Gemeenten willen zaken doen met slechts enkele zorgaanbieders, terwijl sommige
kinderen bij een kleine éénpitter nu eindelijk de begeleiding hebben gevonden die
past. Het zou jammer zijn als dat straks niet meer kan.

4.3 Zorgaanbieders
Stichting Mienskipssoarch heeft 18 zorgaanbieders geïnterviewd. Uit de verslagen komt
het volgende beeld naar voren.

Reacties van betrokken partijen

Zorg in natura aanbieders (ZIN)
Een groot aantal zorgaanbieders verleent naast ZIN ook zorg aan cliënten met een PGB.
De ZIN aanbieders voelen zich gebonden aan kwaliteitseisen en wetgeving. Ze willen
‘ontbureaucratiseren’, maar voelen zich hierin beperkt door de regelgeving. De aanbieders herkennen de conclusie uit dit onderzoek. Er wordt nu nog te weinig vernieuwd en
te weinig methodisch gewerkt. Veranderingen zijn moeilijk door te voeren in een grote
organisatie. Zij zien dat een deel van de medewerkers het moeilijk vindt om kritisch te
kijken naar het aanbod. Vooral medewerkers die al lang in dezelfde organisatie werkzaam zijn, zijn erg gewend aan bestaande werkwijzen.
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Grote onzekerheid is er over de vraag of gemeenten zich in de toekomst, voor het
contracteren van begeleiding, vooral gaan richten op de grote zorgpartijen in de markt.
De ZIN organisaties ervaren veel eisen rond het inregelen van procedures en protocollen. Dit maakt hen minder flexibel. Vanuit de organisaties wordt veel aandacht besteed
aan tevredenheidonderzoeken en marketing. Ook wordt er geëxperimenteerd met
nieuwe zorgvormen, waarbij steeds meer de samenwerking in de keten wordt gezocht
met onder andere huisartsen en thuiszorg.
Zorgboeren
Bij de kleinschalige zorgboeren is de zorg anders geregeld dan bij de, vaak grotere, ZIN
aanbieders. De administratie en registratie is tot een minimum beperkt. De zorgboeren
zijn flexibel en bieden vaak meerdere zorgproducten aan waaronder logeren, dagopvang, individuele begeleiding en verblijf. Hierbij ontvangen ze cliënten met diverse
grondslagen als GGZ, GZ, ouderenzorg etc. Bij enkele zorgboeren is de zorg gericht op
een specifieke doelgroep zoals bijvoorbeeld jeugd. Door de kleinschaligheid is het
mogelijk om zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Daarbij geldt dat de zorgboer(in) de
zorgverlener is. Dat is prettig voor de klant, maar maakt hem kwetsbaar.

Er zijn ook zorgboeren die geen zorgachtergrond hebben, maar wel zelf zorg leveren en
de deskundigheid elders inkopen.

Dit is bijvoorbeeld het geval als cliënten een behandeltraject volgen. Het komt echter
ook voor dat zorgboeren zonder zorgachtergrond grote groepen cliënten opvangen en
daarbij maar zeer beperkt door geschoolde krachten ondersteund worden. De zorgboeren regelen alles zelf, van bedrijfsvoering en financiën tot het leveren van de zorg. Dit
maakt hen kwetsbaar.

ZZP’ers
Veel ZZP’ers hebben in het verleden bij een reguliere aanbieder gewerkt. Ze zijn meestal
verzelfstandigd omdat zij een kritische kijk op de zorg hebben. Er bestaat een aversie
tegen bureaucratie en de inflexibele werkwijze van grote zorginstellingen. De ZZP’ers
leveren zorg aan diverse cliëntgroepen, waaronder kinderen met een psychiatrische
stoornis. Ze leveren individuele zorg bij de kinderen thuis en nemen de ouders “aan de
hand” mee. De ZZP’er wordt af en toe door een reguliere zorgaanbieder ingehuurd als
onderaannemer. Het gaat dan veelal om individuele zorg op maat. De tarieven voor deze
constructie lopen sterk uiteen, waarbij in een aantal situaties minder dan de helft van
het tarief wordt vergoed. Doordat de ZZP’ers zelf direct verantwoordelijk zijn voor de
cliënt zijn ze sterk betrokken bij de zorg. Ze kennen hun cliënt door en door. Doordat ze
over het algemeen alleen werken zijn ze ook kwetsbaar.
ZZP’ers leveren hoofdzakelijk zorg aan cliënten met een PGB en maken zich zorgen over
de mogelijkheden in de toekomst. Een vraag die hen daarbij bezighoudt is of er in de
toekomst nog PGB’s worden verstrekt. Ook vragen zij zich af hoe zij in de toekomst
gecontracteerd worden en welke ruimte er voor cliënten is om de keuze voor dit type
dienstverlening te maken.

Reacties van betrokken partijen

De zorgboeren weten over het algemeen te weinig over de ontwikkelingen in de markt
en de financiële regelgeving erom heen. Ze werken daarom ook regelmatig in onderaannemerschap van organisaties, die via het Zorgkantoor een contract hebben voor het bieden van ZIN. De tarieven voor deze constructie lopen sterk uiteen, waarbij in een
aantal situaties minder dan de helft van het tarief wordt vergoed. De zorgboer onderhandelt zelf per aanbieder. De zorgboeren zijn over het algemeen niet tevreden met het
resultaat, maar accepteren dit omdat zij anders geen cliënten met ZIN toe kunnen laten.
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5

Alternatieve aanpak?
De 30 verhalen roepen vele vragen op. Eén van de lastige punten in dit onderzoek is dat
kinderen door de onderzoekers niet of nauwelijks zijn bevraagd om meerdere redenen
die in de inleiding zijn aangegeven. Wat is hun mening? Wat gebeurt er als zij nogmaals
bezocht worden en ditmaal de jongeren worden gevraagd naar hun daadwerkelijke
behoefte. Zou er dan een andere aanpak gewenst zijn?
Daarom is besloten bij 5 jongeren opnieuw op bezoek te gaan en met hen het pad te
bewandelen naar een alternatieve aanpak. Centrale vragen zijn: wat is de vraag, wat is
de behoefte, wat zijn de mogelijkheden?

Alternative aanpak?

In bijlage 2 worden voor 5 jongeren de resultaten in verslagvorm verteld. Redactioneel is
er zo min mogelijk aan aangepast. Het zijn pure gespreksverslagen. Geen van de
5 pogingen om het beter te doen heeft tot succes geleid. Uit de verhalen blijkt de zoektocht die ouders moeten ondernemen op zoek naar passende ondersteuning voor hun
kind. In alle gevallen gaven de ouders aan niet verder te willen in het zoeken naar alternatief aanbod. Zij vonden het goed zo. Deze voor de jongeren en dit onderzoek weinig
succesvolle aanpak heeft slechts geleid tot indrukwekkende verhalen. Verhalen waar we
veel van kunnen leren.
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De leerpunten
Het succes in het vinden van passende hulpverlener voor de begeleiding hangt bij de
onderzochte kinderen af van kennissen, mensen in de buurt die iemand kennen: toeval
dus. Via het reguliere circuit ondervond men in deze 5 casussen tegenslag op tegenslag.
Bij kinderen op jonge leeftijd ervaren ouders knelpunten bij:
n Herkennen van de problematiek en het oppakken van een vervolgproces.
n Acceptatie en inzicht ouders: wat is er aan de hand? Bij wie moet je zijn? Het gevoel
dat iedereen jou er op aan kijkt.
n Ouders hadden graag advies gekregen over waar ze kunnen vinden wat goed voor
hun kind is. Ouders geven aan de mogelijkheden niet te kennen en alles zelf te
moeten uitzoeken.

Nadat er een diagnose is gesteld ervaren ouders knelpunten:
n Als er een diagnose is gesteld wordt er een plan opgesteld. Dit wordt uitgevoerd
door wisselende personen (soms stagiaires) of het plan blijkt niet te werken. Dan
gebeurt er vervolgens niets, aldus de ouders en sta je er weer alleen voor.
n Kinderen moeten ver reizen om naar school te gaan (kinderen van 6 die 100
kilometer per dag reizen).
n In het speciaal onderwijs zit het kind in een groep met gedragsgestoorde kinderen,
terwijl er behoefte is aan veiligheid en rust.
n Ouders hebben veel geïnvesteerd en veel moeten zoeken en zijn vreselijk blij dat ze
nu op het punt zijn dat het loopt.
n Ouders geven aan dat het PGB hen deze ruimte heeft gegeven. Tegelijkertijd
vertellen ze dat wanneer er destijds alternatieven waren geweest zij hiervoor had
open gestaan. Niet onderschat moet worden dat het bij deze kinderen heel erg
precies komt wie de begeleiding op zich neemt. Als het in ZIN had gekund dan
hadden ouders hiervoor open gestaan. Niemand heeft hen echter op weg geholpen,
ze hebben het zelf uit moeten zoeken.
‘Het moet klikken met mijn kind, als de klik er niet is dan wordt het allemaal niets.’
Niemand kan dat beter bepalen dan de ouders zelf, zij kennen hun kind, zij weten waar
hij blij van wordt en zij weten wanneer ze op de rem moeten gaan staan.’

Alternative aanpak?

De onderzoekers zijn met de beste bedoelingen en overtuigd van de kracht van goede
vraagverheldering in één geval ook de oorzaak geweest van teleurstelling. Hierbij mogen
kritische vragen gesteld worden. ‘We hebben dit onderschat.’ Werken met jonge mensen
met psychiatrische problemen vereist specialistische kennis en vaardigheden.
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6

Van verbazing
naar verbetering
6.1 Beschouwing

Van verrbazing naar verbetering

Op dit moment wordt er veel gediscussieerd over het gebruik en misbruik van PGB’s. Uit
de casussen valt te constateren dat er gretig gebruik wordt gemaakt van PGB’s. Het PGB
is bedoeld om kinderen iets extra’s te geven naast de zorg en liefde van de ouders.
De vraag is of kinderen er beter van worden en ze worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Wordt het doel van PGB om zelf regie te nemen en zorg te organiseren
gehaald? Nee, niet bij het merendeel van deze casussen. Is dit oneigenlijk gebruik? Nee.
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Frieslab wil met dit rapport de discours verbreden van oneigenlijk gebruik en misbruik
naar onwetendheid en de moeilijke situatie waarin ouders zich bevinden. Moeders die
met de beste wil van de wereld de zorg voor hun kinderen bieden met een PGB raken
soms in een spagaat tussen wat goed is voor hen en voor hun kinderen. Het PGB is
ingezet om de ouders te ontlasten en vervolgens lijkt het erop dat niemand zo’n goede
zorg kan leveren als de ouders zelf en wordt de zorg door de ouders zelf geboden. Op dat
moment wordt het doel van het ontlasten van de ouders niet bereikt. Dit is geen oneigenlijk gebruik, maar ook niet waar het PGB voor bedoeld was. Het is ineffectief
gebruik van het PGB.
In deze beschrijving van slechts 30 casussen, geselecteerd omdat ze gebruik maken van
de functie Begeleiding uit de AWBZ, verwachtten we milde problematiek. Maar het bleek
dat we midden in de jeugdzorg zitten. Conclusies kunnen we niet trekken op grond van
deze steekproef. We kunnen wel waarschuwen niet te lichtzinnig te doen over de groep
kinderen met een indicatie Begeleiding uit de AWBZ. De begeleiding komt heel nauw.
Daar moeten gemeenten die straks verantwoordelijk zijn voor deze kinderen ernstig
rekening mee houden.

6.2 Aanbevelingen
Vraagverheldering
Verbazing:
n In bijna alle gevallen is het niet duidelijk wat het kind zelf wil.
n Er worden functies geïndiceerd die volgens de ouders niet ingezet kunnen worden,
omdat de problematiek van het kind dit niet toelaat.

De vraagverheldering is in het begin niet duidelijk geweest. Geconcludeerd kan worden
dat de controle aan het begin van een zorgtraject en de voorlichting aan de ouders hierover veel beter kan. Het feit dat ouders aangeven dat hun kind niet kan logeren en
indicatiestellers denken dat het goed zou zijn, zegt ook iets over de ouders. Moeten zij
leren loslaten of zitten de indicatiestellers ernaast? Dit pleit ervoor het traject van vraagverheldering en indicatiestelling anders te regelen.
Daarnaast wordt er nog steeds gedacht vanuit het reguliere aanbod. Het risico bestaat
daardoor dat de vraagverheldering beperkt blijft tot het vragen naar behoeften die
aansluiten op het bestaande aanbod. Om de vraag van zowel de ouders als het kind op
te kunnen lossen is het daarom van belang de vraag zo goed mogelijk te verhelderen.
Aanbeveling
Verbeter het traject van vraagverheldering en indicatiestelling. Maak onderscheid tussen
de vraag van het kind en de vraag van de ouders/het gezin. Betrek het kind bij de vraagverheldering om zo een beeld te krijgen van de eventuele mogelijkheden die het kind
heeft.

Verbazing:
n Er is niet terug te vinden wat de behandeldoelen, interventies en resultaten zijn van
de ingezette zorg (doelmatigheid).
n Een budget dat bedoeld is voor de inzet van Begeleiding Groep mag gebruikt worden
voor de inzet van Begeleiding Individueel.
n Er worden geen zichtbare eisen gesteld aan de wijze waarop het PGB wordt ingezet
en de doelmatigheid hiervan.
Onder methodisch werken verstaan we het vertalen van de vraag en behoefte naar
werkbare doelen, interventies, resultaten en de evaluatie daarvan.
Met methodisch werken wordt inzichtelijk wat het resultaat moet zijn van de inzet van
zorg en of het doel behaald wordt. Daarmee wordt ook duidelijk wanneer het doel niet
behaald wordt en kan andere of aanvullende ondersteuning worden gezocht.
Aanbeveling
Voer methodisch werken in. Door de doelen en de resultaten specifiek te benoemen
wordt de inzet van zorg toetsbaar voor de cliënt en de zorgverlener.
Bij de indicatiestelling worden doelen benoemd en er vindt toetsing plaats op de
behaalde resultaten.
Gebruikelijke zorg
Hier kan de link gelegd worden met de (ingewikkelde) discussie over wat gebruikelijke
zorg is, wat mantelzorg en bovengebruikelijke zorg is waarvoor we de AWBZ hebben
opgericht, dus wat we gezamenlijk moeten betalen.

Van verrbazing naar verbetering

Methodisch werken
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Als je de doelen helder formuleert en bespreekt hoe de doelen gehaald kunnen worden
dan kan de discussie over gebruikelijke zorg op een andere manier gevoerd worden.
Immers, er is een helder doel. Ook kunnen dan wellicht bij dezelfde problemen van het
kind andere keuzes gemaakt worden omdat de ouders kwetsbaar zijn of beperkt zijn in
draagkracht. Voor een overspannen moeder is het wellicht niet meer mogelijk om altijd
de gebruikelijke zorg te verlenen. Of juist wel als ze maar ondersteuning krijgt bij het
structureren van de huishouding. Op die manier kan in een neutraal en open gesprek
gezocht worden naar passende ondersteuning die goed is voor het kind en het gezin
waarin het woont.

Van verrbazing naar verbetering

Voorbeeld:
Een kind met ADHD krijgt een indicatie voor Begeleiding Individueel. De motivatie hiervoor is dat het kind structuur nodig heeft om bepaalde handelingen en routines aan te
leren. Een resultaat kan bijvoorbeeld zijn dat het kind binnen drie maanden leert zelfstandig een aantal activiteiten bij thuiskomst uit school te doen, namelijk zijn fiets in
het schuurtje zetten, jas ophangen, sleutel ophangen en handen wassen. Kunnen de
ouders het kind dit leren?
Wanneer het doel toetsbaar is, kan worden nagegaan of het is behaald. Wordt het doel
niet behaald, dan kan worden nagegaan waarom niet. Is het doel te hoog gesteld? Is de
begeleiding of begeleider niet passend? Hoe kan het doel wel worden behaald?

26

Stimulering passend aanbod
Verbazing:
n Bij al deze complexe situaties kozen de ouders voor een PGB.
n Ouders geven aan dat ze niet weten bij wie ze terecht kunnen voor passende zorg
voor hun kind.
Er is behoefte aan betere ondersteuning en bekendheid van ondersteuningsmogelijkheden. Wanneer er meer passend aanbod beschikbaar komt, is de verwachting dat cliënten ook vaker voor zorg in natura zullen kiezen.
Aanbieders moeten door klanten en door zorginkopers worden gestimuleerd hun aanbod meer op de vraag aan te laten sluiten door specifieke leveringsvoorwaarden vast te
leggen en te evalueren of hieraan wordt voldaan. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de
tijden waarop de ondersteuning wordt geboden, het aantal hulpverleners en de
flexibiliteit van de inzet.
Professionals die de casussen doorlazen herkenden behandelvragen die niet worden
opgepakt door betrokken behandelaars (casus 4,14,15,20). Dat zou kunnen betekenen
dat er begeleiding wordt geboden terwijl de kern van het probleem niet wordt opgelost.
Dweilen met de kraan open?
Recent onderzoek van ActiZ laat zien dat thuisbegeleiding11 effectief is. Opvallend is
echter dat uit de cijfers van dit rapport blijkt dat 25.000 mensen begeleiding ontvangen
met een indicatie vanuit de AWBZ en 25.000 mensen thuisbegeleiding ontvangen gefinancierd door Wmo of subsidie.

11 ActiZ, Thuisbegeleiding heeft de toekomst. december 2013. Publicatienummer 13.030

De geboden thuisbegeleiding is echter hetzelfde en levert een prachtige businesscase
en tevreden klanten op. Maar een kritische lezer stelt de vraag waarom er verschillen
waren in definities en in de financieringsgrondslag. Waarom verleent de ene gemeente
subsidie en wordt het in een andere gemeenten uit de AWBZ betaald? Deze vraag is echter niet meer relevant. Het gaat erom dat thuisbegeleiding een doeltreffend aanbod lijkt te zijn. In de toekomst, na de decentralisatie
van de functie Begeleiding, vallen beide groepen onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Passend aanbod met tevreden klanten en kostenbesparing is dus haalbaar.

Kaders aan het PGB
Verbazing:
n Er vindt geen inhoudelijke toetsing plaats van middel en resultaat.
n Ouders met psychiatrische problemen bieden met een PGB begeleiding aan hun kind
met psychiatrische problemen.
n Ouders met een licht verstandelijke beperking bieden met een PGB begeleiding aan
hun kind met problemen.
n Ouders met schulden en schuldhulpverlening ontvangen een PGB voor hun kind.
Het PGB is bedoeld voor de groep mensen die in de reguliere zorg niet kan vinden wat zij
nodig heeft en die regie wil hebben in het traject van de zorg. De kracht van het PGB is
dat er geen verantwoording nodig is over de kwaliteit. Als de klant niet tevreden is kan
hij zelf andere hulp inschakelen. Achteraf hoeft de klant alleen te verantwoorden of de
middelen daadwerkelijk aan hulp zijn besteed. Dit is de kracht van het PGB maar bij
sommige ouders is dit te hoog gegrepen.
Bij het inkopen van begeleiding moeten de ouders zorgen dat de zorg doelmatig en
redelijk is. Volgens de huidige regeling hoeft het Zorgkantoor daar niet op toe te zien.
Extra regels stellen schiet enerzijds het doel van het PGB voorbij. Anderzijds gaat het om
collectieve middelen waarvan je je af mag vragen of zij nuttig worden besteed.
De vraag die ouders wordt gesteld is of ze een budget krijgen om zelf de regie te nemen
en alles te organiseren (PGB) of dat ze er voor kiezen dat de zorg voor hen geregeld
wordt (ZIN). Dat moet een bewuste keuze zijn. Dat is het nu veelal niet. Er lijkt niets te
kiezen te zijn. Met de juiste en bewuste keuze kom je tot een solide PGB.
Als ouders niet de regie kunnen nemen of niet in staat zijn om voor deze kinderen met
ingewikkelde problemen de zorg te organiseren dan is de keuze voor het PGB niet de
goede keuze. Het PGB is dan niet geschikt. In deze 30 verhalen wordt zichtbaar dat de
problemen worden onderschat.

Van verrbazing naar verbetering

Aanbeveling
n Breng de mogelijkheden in het aanbod (PGB en zorg in natura en vrijwilligerswerk) in
kaart.
n Werk met specifieke leveringsvoorwaarden die samen met de burger/cliënt worden
benoemd tijdens de vraagverheldering.
n Zoek ouders actief op en luister naar hun wensen en behoeften om tot passend aan
bod te komen.

27

Elke hulpverlener weet dat een ongezonde, problematische of complexe opvoedomgeving meer problematisch gedrag veroorzaakt. Daarom wordt veelal systeemtherapie
ingezet. Leer de ouders beter opvoeden of beter structureren, dan heeft het kind daar
direct baat bij. Met een PGB voor het kind waarin de begeleiding geboden wordt door de
ouders zelf heeft in het geval van een zwak systeem (zwakke ouders omdat zij zelf psychiatrische problematiek hebben of licht verstandelijk beperkt zijn) niet zoveel zin.
Tussen deze 30 verhalen zitten er meerdere waaruit blijkt dat de gezinssituatie zwak is
(10,11, 17, 19, 24). Alleen het kind begeleiden zal dan onvoldoende effectief zijn.
Aanbeveling
Het PGB moet gebruikt worden voor de oplossing van een probleem van het kind. Het
moet kinderen en jongeren helpen om zich te ontwikkelen. Ouders die een PGB ontvangen dienen competent te zijn in het beheer van het budget, in het voeren van regie en in
het maken van keuzes voor de best passende hulp voor hun kind. Zij moeten aan kunnen
tonen waarin het kind is gegroeid in zijn ontwikkeling.

Van verrbazing naar verbetering

Op het moment dat een kind hulp krijgt, dienen ook de ouders hierin betrokken te
worden: 1 gezin, 1 plan.
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PGB’s na de drie decentralisaties
Gemeenten zullen hun indicaties laten stellen op grond van een vraagverhelderingsgesprek. Het gesprek gaat daarbij over eigen kracht, problemen, kansen in de nabijheid en
waar er professionele ondersteuning nodig is. Wat vindt u dat er moet gebeuren en welke
aanbieder kan dit bieden? Dan volgt er na een half jaar weer een gesprek. Wat is er
gedaan en wat is het resultaat? Dan kan in een adviesgesprek de zorg of indicatie worden bijgesteld.
Deze vragen werden voorheen alleen binnen het domein van zorg gesteld. Frieslab stelde
in het rapport Het schuurt tussen onderwijs, zorg en sociale zaken een gebrek aan
domeinoverstijgende initiatieven aan de orde. Ook in de voorbeelden uit de bijlage van
dit rapport is te lezen dat het kind niet het onderwijs krijgt dat nodig is, omdat in de
begeleiding tekortgeschoten wordt. Ouders kunnen met het PGB op dit moment niet
doorbreken door de financiële en organisatorische schotten tussen de domeinen zorg,
onderwijs en sociale zaken. Daardoor brengt het hen niet wat ze nodig hebben.
Voor de (nabije) toekomst betekent dit dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om dit
beter te regelen. Zij krijgen na de drie decentralisaties middelen om jongeren op passende wijze te ondersteunen. Zij dienen daarbij rekening houden met de verbazingspunten
uit dit rapport en te streven naar:
n voldoende grote en kleine aanbieders, zodat burgers iets te kiezen hebben;
n dat er methodisch wordt gewerkt;
n optimale ondersteuning van het kind op het gebied van zorg, onderwijs en inkomen.

Aanbeveling
Frieslab adviseert gemeenten om de verbazingspunten uit dit rapport één voor één na te
lopen en deze in ogenschouw te nemen bij het maken van plannen voor een gemeentelijke versie van het PGB. Ook het Rijk kan de verbazingspunten nalopen en de regeling op
die punten in heroverweging nemen.
De 30 casussen laten zien dat wat ogenschijnlijk een groep kinderen met lichte problematiek is in feite een groep is die vraagt om professionele hulp. Als gemeenten hen
passende ondersteuning willen bieden vereist dit nader onderzoek: een grondige analyse
van besteding van middelen, inzet en resultaat. Landelijk zou hiervoor een methodiek
ontwikkeld kunnen worden. Dit kan ingezet worden in het licht van de transitie van de
jeugdzorg. Het goed en professioneel begeleiden van deze doelgroep en hun gezinsleden
kan op de lange termijn kwaliteit van leven verhogen en kosten besparen.

Dit rapport beoogt met de 30 casussen een luis in de pels te zijn, een kritische
vragensteller en een illustrator van ‘zomaar’ 30 kinderen die aangeschreven werden
omdat ze geïndiceerd zijn voor de functie Begeleiding in de AWBZ en hun ouders
bereid waren om mee te doen.
Deze groep verhalen laat zien dat er een groep kinderen is waarvan je je af moet
vragen of de geboden begeleiding de juiste is. In een aantal gevallen is het initiatief
van de ouders om minder te gaan werken, zodat ze hun kind kunnen bieden wat
nodig is, bewonderenswaardig. Zij verdienen daarbij begeleiding om hun eigen zelfredzaamheid te vergroten.
Ouders geven aan dat er geen ander aanbod was. Zomaar 30 verhalen die wijzen op
gebrek aan passend aanbod.
In de beschreven voorbeelden zie je het ontsporen. Het gaat in 5 van de 30 gevallen
om een kind met problemen in een gezin met problemen. Ouders met problemen
bieden begeleiding aan hun kind met ingewikkelde problemen. Is het niet beter om
de mensen om het kind heen ook te helpen in plaats van ze een PGB te verstrekken
waarin ze zelf regie kunnen voeren om de zorg voor hun kind te organiseren?
De problematiek vereist ingrijpen in het systeem. Dit vraagt methodisch werken. In
geen enkel van deze slechts 30 verhalen worden er concrete doelen gesteld voor de
begeleiding. Dit hoefde ook niet.
Gemeenten, houd rekening met deze kinderen, want ze hebben het al moeilijk
genoeg. Dit vergt meer dan een keukentafelgesprek. Dit vergt doelmatig handelen.
Dit vergt professionele inzet om erger te voorkomen.

12 ActiZ, Thuisbegeleiding heeft de toekomst. december 2013. Publicatienummer 13.030

Van verrbazing naar verbetering

Kern van de kwestie
Wat begon als een verkennend onderzoek naar de verhalen van 30 kinderen, die nu
de begeleiding krijgen die straks wordt overgeheveld naar de Wmo, eindigde midden
in de jeugdzorg. In het algemeen kunnen begeleidingsvragen heel goed opgelost
worden in de Wmo onder de gemeentelijke regie. Stichting Mienskipssoarch heeft dit
aangetoond en ook recent onderzoek van ActiZ over thuisbegeleiding12 laat dit zien.
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Bijlage 1

Bijlage 1

30 portretten van kinderen met een indicatie voor begeleiding
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Samenstelling indicaties

Nr.

Gr.

Leeftijd

m/v

1.PV

Klasse

Euro

3. BGI

Klasse

Euro

Wie

Ingezet

4. BGG

Klasse

1 Pieter

PSS

12

2 Jarno

PSS

9

man

x

1

€ 1.967

Moeder

niet beoordeelbaar

x

2

man

x

2

€ 5.903

Pleegouders en dochter

niet beoordeelbaar

x

3

3 Christa

PSS

9

vrouw

x

1

€ 1.483

Ouders

x

2

€ 5.903

Moeder

niet beoordeelbaar

x

3

4 Kevin

PSS

10

man

x

1

€ 1.483

Moeder

x

1

€ 1.967

PGB aanbieder

JA

x

1

5 Sandra

PSS

10

vrouw

x

2

€ 5.903

Moeder

niet beoordeelbaar

x

1

6 Jort

PSS

16

man

x

3

€ 10.823

Moeder

niet beoordeelbaar

x

1

7 Rutger

PSS

12

man

x

2

€ 5.903

Moeder, Tante

niet beoordeelbaar

x

1

8 Piet

PSS

7

man

x

2

€ 5.903

PGB aanbieder

JA

x

3

Moeder,Part. Begeleider

niet beoordeelbaar

x

1

9 Joris

PSS

8

man

10 Titia

PSS

10

vrouw

11 Vanessa PSS

11

vrouw

x

2

€ 5.903

12 Jesper

15

man

x

3

€ 10.823

Moeder, Zus, Part. Begeleider

niet beoordeelbaar

x

2

x

2

x

2

PSS

x

1

€ 1.483

Samenstelling indicaties

Moeder

x

3

€ 10.823

x

2

€ 5.903

NEE
NEE

13 Ronald

VB

12

man

x

3

€ 10.823

Pers. Beg

niet beoordeelbaar

14 Janny

PSS

18

vrouw

x

1

€ 1.967

Huiswerk instituut

JA

15 Klaas

PSS

8

man

x

1

€ 1.967

Beg. Paardrijden

JA

16 Paul

PSS

16

man

x

2

€ 5.903

Tante

niet beoordeelbaar

17 Thijs

PSS

5

man

18 Abel

PSS

3

man

19 Patrick

PSS

6

20 Alie

PSS

15

21 Geert

PSS

22 Jesse

PSS

23 David

x

x

2

€ 5.903

Ouders

niet beoordeelbaar

x

1

x

6

€ 28.534

ZorgBoerderij

JA

x

9

man

x

2

€ 5.903

ZorgBoerderij

JA

x

1

vrouw

x

2

€ 5.903

Zus,

niet beoordeelbaar

x

1

17

man

x

2

€ 5.903

Ouders, zus

niet beoordeelbaar

8

man

x

3

PSS

15

man

x

2

€ 5.903

Particuliere PGB er

niet beoordeelbaar

24 Ivar

PSS

8

man

x

4

€ 23.426

ZIN, Thuiszorg

JA

x

1

25 Tom

PSS

9

man

x

2

€ 5.903

PGB aanbieder

JA

x

2

26 Andre

PSS

8

man

x

3

€ 10.823

Moeder

niet beoordeelbaar

27 Peter

PSS

7

man

x

2

€ 5.903

Ouders

niet beoordeelbaar

x

1

28 Wijnand PSS

12

man

x

3

€ 10.823

PGB aanbieder

JA

29 Otto

PSS

12

man

x

2

€ 5.903

ouders, particuliere begeleider

niet beoordeelbaar, JA

x

2

30 Flin

PSS

15

man

x

2

€ 5.903

Moeder, coach

niet beoordeelbaar, JA

x

6

€ 21.504

€ 25.953
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Wie

Ouders

€ 225.117

Euro

Wie

Ingezet

€ 5.447

Zorgboerderij

JA

€ 8.172

Pleegouders

niet beoordeelbaar

5. KDV

Klasse

Euro

Wie

Ingezet

6. ZZP

7. PGB

8. ZIN

x

1

€ 2.424

Dochter pleegouders

JA

€ 2.424

NEE

JA

x

1

€ 2.424

NEE

JA

x

JA

9. Verb.

NEE

x

1

Zorgboerderij

JA

x

€ 2.724

ZorgBoerderij

JA

JA

x

€ 2.724

Stage school

JA

JA

x

Zorgboerderij

JA

ZorgBoerderij

JA

€ 2.724

Zorgboerderij

JA

€ 5.447

ZorgBoerderij

JA

€ 5.447

Zorgboerderij

JA

x

1

€ 2.424

Zorgboerderij

JA

ZorgBoerderij

x

1

JA

€ 2.424

Pake en Beppe

JA

JA

x

JA

x

JA

x

JA
x

1

€ 2.424

Zorgboerderij

JA

JA

NEE

Zorgboerderij

x

JA
2

€ 14.495

JA

JA

JA
€ 5.447

JA

x

€ 8.172

€ 2.724

11. Alt

JA

€ 2.724

€ 8.172

10. Beh

€ 4.848

Particulier gezin

JA

€ 2.724

Zorgboerderij

JA

JA

JA

x

JA

x

JA

€ 2.724

Zorgboerderij

JA

x

1

€ 2.424

ZorgBoerderij

JA

JA

€ 2.724

Zorgboerderij

JA

x

1

€ 2.424

ZorgBoerderij

JA

JA

€ 8.172

ZorgBoerderij

JA

x

1

¤ 2.424

ZorgBoerderij

JA

JA

x

1

€ 2.424

Tante

JA

JA

x

1

€ 2.424

ZorgBoerderij

JA

x

JA

€ 2.724

ZorgBoerderij

JA

€ 5.447

ZorgBoerderij

JA

€ 2.724

ZorgBoerderij

JA

€ 5.447

ZorgBoerderij

JA

JA
JA

x
JA

x

JA
JA

JA
JA
x

€ 107.105

2

€ 4.848

€ 36.360

Oma

JA

JA

JA
JA

JA

JA

JA

€ 394.535
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Afkorting

Betekenis

Gem.
Leeftijd
m/v

Gemeente
Leeftijd
Man/vrouw jongen/meisje

1. PV

Persoonlijke Verzorging
Klasse geïndiceerd in uren
Wat kost het
Wie levert het

2. VP

Verpleging
Klasse geïndiceerd in uren
Wat kost het
Wie levert het

3. BGI

Begeleiding Individueel
Klasse geïndiceerd in uren
Wat kost het
Wie levert het
Is het ingezet

4. BGG

Begeleiding Groep
Klasse geïndiceerd in dagdelen
Wat kost het
Wie levert het
Is het ingezet

5. KDV

Kortdurend Verblijf
Klasse geïndiceerd in etmalen
Wat kost het
Wie levert het
Is het ingezet

6. ZZP

Heeft de cliënt een Zorgzwaartepakket

7. PGB

Is de leveringsvoorwaarde Persoonsgebonden budget

8. ZIN

Is de leveringsvoorwaarde Zorg in natura

9. Verb.

Zijn er zaken in de casus die ons verbazen

10. Beh.

Is er in de casus een behoefte aangegeven

11. Alt.

Zien we mogelijkheden om alternatieven in te zetten

1. PIETER
Pieter is een twaalfjarige jongen, die samenwoont met zijn ouders en jongere broer.
Pieter is gediagnostiseerd met ADHD en gebruikt medicatie. Hij is in behandeling bij een
jeugdpsychiater in verband met medicatiecontrole. Vader is lichamelijk niet gezond en
werkt sinds een aantal jaren niet meer. Moeder werkt parttime. Pieter vindt het moeilijk
om contacten aan te gaan met leeftijdsgenoten. Hij heeft vaak contact met oudere
kinderen, die negatieve invloed op hem uitoefenen. Op school is hij afhankelijk van de
leerkracht als het gaat om zijn prestaties, hij heeft overwicht nodig, als dat onvoldoende
wordt geboden, vertoont hij negatief gedrag in de vorm van uitdagen en de grenzen
opzoeken. Vrije momenten zijn lastig voor hem, hij bepaalt dan teveel zijn eigen regels.
Pieter houdt van buitenactiviteiten, maar kan deze moeilijk alleen uitvoeren.

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER
Pieter heeft toezicht nodig bij bijvoorbeeld de algemene dagelijkse levensverrichtingen
(ADL), bij het opstarten van de dag en het structureren van de dag. Er moet hem eigenlijk gezegd worden wat hij moet doen. Pieter heeft moeite zijn aandacht langere tijd op
iets te richten, is snel afgeleid, heeft veel structuur en duidelijkheid nodig en een
consequente aanpak. Omdat vader beperkt is in zijn functioneren, komt de zorg
grotendeels op moeder neer. Moeder geeft aan zich overbelast te voelen.

DE INDICATIE
Begeleiding Individueel klasse 1
Begeleiding Groep klasse 2

€ 1.967 op jaarbasis
€ 5.447 op jaarbasis

Totaal

€ 7.414 op jaarbasis (PGB)

De zorg wordt geboden door moeder zelf (individuele begeleiding) en eenmaal per
maand een weekend door het logeerhuis. Meer zorg inkopen van het budget is volgens
moeder niet mogelijk, de zorg is volgens haar te duur.

BEHOEFTE/VRAAG
De ouders van Pieter geven aan dat zij behoefte hebben aan ontlasting van de zorg,
zodat er meer ruimte is voor henzelf en de andere kinderen. Pieter legt door zijn gedrag
een groot beslag op het gezin.

OVERDENKINGEN
n Moeder vult de begeleidingsuren voor een deel zelf in en geeft aan zich overbelast te
voelen. Als moeder deze zorg voor een deel uit handen zou kunnen geven draagt dat
bij aan de draagkracht van moeder.
n Hoe is de indicatiesteller tot een indicatie in klasse 2 gekomen?
n Begeleiding Groep is niet bedoeld voor logeren.

Pieter

WIE LEVERT DE ZORG
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2. JARNO
Jarno is een negenjarige jongen die vanaf zijn derde in een pleeggezin van een
organisatie voor Jeugdhulp woont. Hij woont in dit gezin samen met twee andere kinderen en een groep oudere jongeren met overwegend een verstandelijke beperking. Het
gezin heeft vijf eigen kinderen. De pleegouders hebben een zorgboerderij. Ook andere
kinderen die in het gezin wonen hebben een Zorgzwaartepakket geïndiceerd gekregen.
Jarno is gediagnostiseerd met een reactieve hechtingsstoornis, PTSS en ADHD. Jarno
wordt behandeld door een zorgaanbieder, heeft wekelijks EMDR1 en er wordt PMT2
geboden vanuit een Jeugdhulp organisatie. Jarno heeft een RENN III indicatie en volgt
het speciaal onderwijs. Het gaat niet altijd even goed op school en soms kan hij niet de
hele dag naar school, omdat dit te belastend voor hem is.

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER
Jarno is erg angstig. Hij heeft last van nachtmerries en herbelevingen. Er is sprake van
een getraumatiseerd verleden door mishandeling van ouders en ouders onderling (waar
hij getuige van was). Jarno reageert erg basaal, hij laat duidelijk zien wat er in hem
omgaat, maar kan dit alleen vertalen in voor hem overlevingsgedrag: boos, agressief,
schreeuwen, gooien, vernielen, schoppen en slaan. Dit gedrag heeft soms tot gevolg dat
hij niet op school hanteerbaar is en zijn pleegmoeder moet hem dan ophalen.
Jarno heeft in zijn dagelijks leven veel begeleiding nodig. Hij slaapt slecht zonder
medicatie en is ’s morgens heel vroeg wakker. Alles moet dan direct gebeuren. Hij heeft
hulp nodig bij wassen en aankleden, maar ook bij eten. Soms is hij in paniek en raakt
dan volledig de controle over zijn lichaam kwijt. Jarno moet stap voor stap voorbereid
worden op dingen die gaan gebeuren en moet steeds betrokken worden bij de rituelen
die plaats vinden in de omgeving.

Jarno

DE INDICATIE
Begeleiding Individueel klasse 2
Begeleiding Groep klasse 3
Kortdurend Verblijf klasse 1

€ 5.903 op jaarbasis
€ 8.172 op jaarbasis
€ 2.424 op jaarbasis

Totaal

€ 16.499 op jaarbasis (PGB)
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De problematiek van Jarno (hechtingsproblematiek) maakt het lastig om wisselende
hulpverleners in te schakelen.

WIE LEVERT DE ZORG
De zorg wordt geleverd door de pleegouders en de eigen kinderen van het pleeggezin
en er zijn een aantal professionele krachten aanwezig. Zij kunnen flexibel ingezet
worden op het moment wanneer het nodig is. Jarno krijgt dan een op een begeleiding.
Jarno logeert bij de uitwonende zoon van het gezin op basis van PGB, omdat deze
situatie voor hem veilig is.

1

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen
die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische ervaring.
2 Psychomotorische therapie wordt ook wel psychomotore therapie genoemd, en wordt vaak afgekort
als PMT. Het is een methode binnen de lichaamsgerichte psychotherapie.

BEHOEFTE/VRAAG
De vraag is ontstaan op het moment dat Jarno in zijn eigen thuissituatie niet meer
verder kon en plaatsing in een pleeggezin is gerealiseerd.
Doel was hem een veilige omgeving bieden met vertrouwde gezichten. Naast de
professionele ondersteuning die hij krijgt (behandeling en therapieën) is hij volgens zijn
pleegouders, in dit gezin in staat om deel uit te maken van een gezin. Ze kennen hem
goed en weten hoe met hem om te gaan. Jarno houdt van buiten spelen. Hij zit sinds
kort op zwemles (met begeleiding). Jarno heeft veel aandacht, rust en veiligheid nodig.

EVENTUEEL ALTERNATIEF
Er is ooit sprake geweest van opvang/logeren bij een aanbieder ZIN (zorg in natura),
maar de groepen waar Jarno in mee zou moeten draaien zijn te groot, volgens de pleegouders. Jarno wordt op dit moment opgevangen in een groot pleeggezin. Deze situatie
is ontstaan omdat er op dat moment geen passende oplossing was. Leven in een groep
bij een ZIN aanbieder zou misschien een optie zijn geweest, aldus de pleegouders, maar
zij geven aan dat er geen specifieke groepen voor deze kinderen zijn. Voorwaarden voor
Jarno zijn dat de groep klein is en dat er één op één begeleiding aanwezig is met 24-uurs
beschikbaarheid.

n De zorg die Jarno krijgt wordt geboden in een pleeggezin. Waarin wordt hij precies
begeleid en wat wordt hem geleerd? Als het gaat om specifieke begeleiding dan
wordt dit idealiter aangeven in een zorgplan waarin gerichte doelen benoemd staan.
Een dergelijk zorgplan was in deze situatie niet inzichtelijk.
n Is een zorgboerderij een goede plek voor Jarno, gezien de ernst van de problematiek?
PTSS en een hechtingsstoornis vragen om een therapeutische setting.
n Hoe geschikt is deze vorm van “zorg en begeleiding” voor Jarno? Hij woont in een
druk, groot gezin met jongeren met forse problematiek. Zou een rustiger omgeving
niet veel beter voor hem zijn?
n Hoe kan Jarno als negenjarige jongen reflecteren op wat hij krijgt? Hoe kan hij aan
geven wat hij graag wil?
n De eigen kinderen van het echtpaar bieden deels de zorg. Wie heeft bepaald dat zij
hiertoe in staat zijn en dat zij weten wat goed en niet goed is voor Jarno?
n Hoe doelmatig is de zorg, wie controleert dit en op basis waarvan?

jarno

OVERDENKINGEN
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3. CHRISTA
Christa is een negenjarig meisje. Zij woont samen met haar moeder, partner van haar
moeder en twee broers die beiden een psychiatrische aandoening hebben. Christa is
gediagnostiseerd met PDD-NOS en ADHD en heeft een IQ van 54. Christa wordt
behandeld door een psychiater en een SPV-er. Er is regelmatig afstemming met moeder
over medicatie en begeleiding. Ouders hebben contact gehad met het Kinder- en
Jeugdcentrum, maar hebben daar slechte ervaring mee. Christa gaat naar het speciaal
onderwijs. Ouders brengen haar zelf naar school, omdat wisseling van taxichauffeurs
veel problemen gaf.

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER
Christa heeft in haar dagelijks functioneren veel begeleiding nodig. Het slapen gaat
slecht, met medicatie kan ze beter inslapen, maar het doorslapen geeft problemen.
Moeder geeft aan dat Christa gedurende de nacht angstig is. Zij lijkt de ervaringen van
de dag niet te kunnen verwerken. Christa slaapt regelmatig bij ouders of bij hen in de
kamer op een matras op de grond. Christa heeft veel aansturing nodig bij de ADL, ze kan
zichzelf wel aankleden. Kleding moet vaak door moeder worden klaargelegd, omdat ze
niet goed kan combineren. Christa heeft veel tijd nodig om informatie te verwerken.

DE INDICATIE
PV klasse 1
Begeleiding Individueel klasse 2
Begeleiding Groep klasse 3
Kortdurend Verblijf klasse 1

€ 1.483
€ 5.903
€ 8.172
€ 2.424

op jaarbasis
op jaarbasis
op jaarbasis
op jaarbasis

Totaal

€ 17.982 op jaarbasis (PGB)

Christa

WIE LEVERT DE ZORG
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Moeder levert het grootste deel van de zorg. Er zijn een aantal begeleiders in de vorm
van stagiaires vanuit de opleiding SPW die ingezet worden en door moeder worden
begeleid. Deze stagiaires krijgen een vergoeding vanuit het PGB. De indicatie
Begeleiding Groep wordt niet specifiek ingezet. Christa is een aantal dagdelen per week
op de manege die moeder en haar partner huren. Zij vangen hier nog meer kinderen op
met dezelfde problematiek. Er zijn nog twee kinderen binnen het gezin met een zelfde
soort problematiek. Ook deze kinderen ontvangen zorg vanuit de AWBZ.

BEHOEFTE/VRAAG
Christa accepteert volgens moeder moeilijk zorg van een ander. Eigenlijk is dat ook niet
nodig, omdat moeder er altijd is. Het is lastig te beoordelen of Christa niet kan wennen
aan anderen, omdat moeder er gewoon altijd is. De ouders geven aan dat de nachten
erg vermoeiend zijn. Christa kan volgens hen niet logeren omdat het wennen problemen
geeft.

OVERDENKINGEN

Christa

n De zorg die Christa krijgt, wordt geboden in het eigen gezin. Wordt de grens tussen
gebruikelijke zorg en AWBZ zorg hier overschreden?
n Begeleiding en begeleidingsdoelen moeten staan beschreven in een zorgplan.
Een dergelijk zorgplan was in deze situatie niet inzichtelijk.
n Er zijn nog twee kinderen met een psychiatrische beperking waarvan moeder ook de
zorg levert. Wie ziet er op toe dat de kinderen de zorg krijgen die volgens indicatie is
gesteld en hoe doelmatig is de zorg?
n Christa heeft een indicatie voor Begeleiding Groep die niet wordt verzilverd. Het geld
wordt besteed aan individuele begeleiding. Volgens de huidige regels mag dat. Maar
hoe krijgt het kind een indicatie Begeleiding Groep als het volgens de ouders niet in
een groep kan functioneren. Zitten de ouders er naast of de indicatiesteller?
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4. KEVIN
Kevin is een jongen van tien jaar en is gediagnosticeerd met PDD-NOS en ADHD, zijn
verbaal IQ is 98 en performaal IQ 81. Kevin is onder behandeling geweest bij de GGZ.
Kevin woont samen met zijn ouders en twee broers. Vader heeft een volledige baan en
moeder werkt ’s ochtends als alfahulp. Kevin volgt het reguliere basisonderwijs en heeft
een rugzakje vanuit het RENN IV. Kevin is vorig jaar gedoubleerd en er is veel overleg
tussen school en ouders. Volgend jaar zal Kevin mogelijk deelnemen aan het speciaal
vervolgonderwijs, ouders maken zich hier zorgen over, omdat hij dan geconfronteerd zal
worden met kinderen met andere problemen. Kevin heeft een zacht karakter en zal
mogelijk ondersneeuwen.

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER
Er is regelmatig strijd tussen de kinderen. Kevin kan irritant gedrag vertonen en is niet
altijd gemakkelijk te corrigeren, haalt het bloed onder je nagels vandaan, aldus moeder.
Kevin is snel afgeleid en moet voortdurend bij de les gehouden worden in zijn dagelijks
functioneren. Hij wordt van en naar school gehaald/gebracht omdat hij geen overzicht
heeft in het verkeer. Kevin heeft weinig sociale contacten, kan moeilijk contacten onderhouden, vanwege zijn drukke gedrag haken vriendjes af. In de communicatie is het noodzakelijk dat er in korte zinnen wordt gesproken, weinig in discussie wordt gegaan en er
korte lijnen zijn. Kevin denkt zwart-wit en kan grapjes moeilijk begrijpen, hij neemt alles
te letterlijk. Er is veel strijd en onbegrip tussen de ouders en hun familie, waardoor met
name moeder zich erg alleen voelt staan en de situatie anders wordt geduid.

Kevin

DE INDICATIE
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PV klasse 1
Begeleiding Individueel klasse 1
Begeleiding Groep klasse 1
Kortdurend Verblijf klasse 1

€ 1.483
€ 1.967
€ 2.724
€ 2.424

op jaarbasis
op jaarbasis
op jaarbasis
op jaarbasis

Totaal

€ 8.598 op jaarbasis (PGB)

WIE LEVERT DE ZORG
De begeleiding wordt voor anderhalf uur per week geboden door een PGB aanbieder.
Daarnaast gaat Kevin een keer per week een dag naar de zorgboerderij. Logeren bij
anderen lukt niet, Kevin verzet zich hiertegen.

BEHOEFTE/VRAAG
Moeder geeft aan dat het contact met de begeleider goed is voor Kevin, hij kan daar zijn
ei kwijt. Daarnaast is het goed voor het gezin dat zij van tijd tot tijd niet geconfronteerd
worden met Kevin omdat er dan veel strijd is. Ouders en gezin hebben dus behoefte aan
ontlasting.

OVERDENKINGEN

Kevin

n Er is een indicatie voor logeren die niet wordt ingevuld omdat dit niet geschikt lijkt
voor Kevin. Waarom heeft de indicatiesteller dit geïndiceerd?
n De behoefte van het gezin is dat zij van tijd tot tijd worden ontlast. Hoe kan dit
ingevuld worden?
n Voor problemen die samenhangen met PDD-NOS zoals zwart-wit denken, alles
letterlijk nemen en grapjes moeilijk begrijpen, is ZIN aanbod voorhanden. Daar is
ook ruimte voor uitleg over het ziektebeeld om het onbegrip te verminderen. Waarom
is hier niet voor gekozen?
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5. SANDRA
Sandra is een tienjarig meisje en is gediagnosticeerd met ADD en PDD-NOS, zij heeft een
IQ van 117. Sandra woont samen met haar ouders en twee broertjes. Haar broer is
gediagnosticeerd met ADHD en PDD-NOS. Vader heeft een volledige baan en moeder
werkt niet. Bij beide ouders is eveneens sprake van ADD. Begeleiding vond plaats bij een
PGB aanbieder. Ouders waren niet tevreden over het aanbod en op dit moment is er geen
behandelaar betrokken. Waarschijnlijk zullen de ouders Sandra gaan aanmelden bij de
GGZ. Ouders hebben twijfels over de diagnose.
Sandra volgt het reguliere onderwijs. Ze is in het verleden veel gepest op school, met
name in groep 3/4 vanwege haar traagheid en motoriek. Ze is erg onzeker, heeft de
neiging zich terug te trekken en weet vaak niet hoe ze op andere kinderen moet
reageren. Sandra gaat naar vioolles en naar kinderfysio vanwege haar motorische
problemen. Ook gaat ze naar de club extra, speciaal voor kinderen met soortgelijke
problematiek.

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER
Sandra vraagt veel begeleiding en aandacht van haar ouders, alle dagelijks handelingen
moeten stapje voor stapje doorgenomen worden. Sandra heeft geen tijdsbesef. Ze is
vaak erg vermoeid als ze uit school komt en slaapt pas laat in vanwege alle indrukken
van de afgelopen dag die ze moet verwerken. Sandra kan moeilijk met haar broertjes
spelen omdat ze niet goed aanvoelt welke invloed haar gedrag heeft op de ander en ze
hen soms pijn doet. In combinatie met de zorg voor haar zus en jongere broertje, voelen
ouders zich overbelast. Moeder zou graag willen werken, maar door de thuissituatie is zij
daartoe niet in staat. Ouders zouden graag op de vrije middagen van school een vorm
van dagbesteding willen voor Sandra , waar zij activiteiten zou kunnen doen.

Sandra

DE INDICATIE
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Begeleiding Individueel klasse 2
Begeleiding Groep klasse 1

€ 5.903 op jaarbasis
€ 2.724 op jaarbasis

Totaal

€ 8.627 op jaarbasis (PGB)

WIE LEVERT DE ZORG
De individuele begeleiding wordt geboden door ouders, met name moeder. Zij hebben
contact gehad met MEE om te kijken naar het aanbod van zorg. Ouders geven aan dat zij
op zoek zijn naar passende zorg en dat het lastig is goede zorg te vinden. Sandra gaat
eenmaal per maand naar een zorgboerderij, evenals haar broer. Het kost ouders veel tijd
om de kinderen te brengen en te halen. Bovendien vraagt de dagbesteding veel van
Sandra die overal op reageert.

BEHOEFTE/VRAAG
Aanbod op het gebied van individuele begeleiding in de thuissituatie en daarbuiten. De
ouders geven aan niet te weten waar ze moeten zoeken. Ze willen graag iemand vinden
die dat oppakt en hen ondersteunt. Moeder geeft aan dat ze vanwege haar eigen
beperking problemen heeft met het organiseren en plannen en dat het haar over de
schoenen loopt. De onderzoeker heeft haar geadviseerd voor zichzelf ook hulp in te
schakelen in de vorm van behandeling of iets dergelijks.

OVERDENKINGEN

Sandra

n De ouders geven aan dat zij overbelast zijn. Hoe kan het dat zij zelf de begeleiding
individueel leveren? Zou het niet veel beter zijn om dit uit te besteden?
n Moeder geeft aan dat zij zelf behoefte heeft aan ondersteuning. Bovendien geeft zij
aan moeite te hebben met het vinden van de juiste zorg voor hun dochter. Waarom is
er niemand die hen hierin ondersteunt?
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6. JORT
Jort is een jongen van zestien jaar en is gediagnosticeerd met PDD-NOS en heeft
kenmerken van ODD, hij heeft een IQ van 87. Behandeling vindt plaats bij een GGZ aanbieder, moeder geeft aan dat de GGZ aanbieder weinig aanbod heeft op het gebied van
trainingen e.d. Jort heeft een training gevolgd in omgaan met agressie. Jort weet
inmiddels zelf aan te geven waar de problemen liggen, maar heeft geen inzicht in wat hij
heeft en welke invloed dat heeft op zijn functioneren. Jort woont samen met zijn ouders,
de andere kinderen zijn uitwonend. Vader heeft een volledige baan en moeder werkt
parttime. Jort volgt het MBO groen niveau 2 en loopt stage bij een hoveniersbedrijf.
Daarnaast werkt hij zaterdags bij dit bedrijf, het zijn vrienden van zijn ouders. Jort heeft
weinig sociale contacten. Vorig jaar is hij in elkaar geslagen, waarschijnlijk heeft hij
opmerkingen gemaakt die niet door de beugel konden en daardoor escaleerde de
situatie. Politie was betrokken bij het voorval, dat heeft Jort erg angstig gemaakt en hij
weet niet goed hoe hij moet reageren.

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER
Doordat Jort weinig inzicht heeft in zijn eigen kunnen, zichzelf daarin ook overschat en
weinig hulp accepteert, moeten ouders de hulp “verpakken”. Jort heeft in zijn dagelijks
leven veel sturing nodig, accepteert dat moeilijk, heeft de neiging zichzelf te overschreeuwen. Iedereen die betrokken is bij Jort op het werk, school en begeleiding, is op
de hoogte van de problemen en speelt hier op in.
Jort beschouwt de hulp gewoon als vriendschappelijk contact en werk, anders zou dit
teveel weerstand bij hem oproepen en zou hij zich niet verder kunnen ontplooien.

Begeleiding Individueel klasse 3
Begeleiding Groep klasse 1

€ 10.823 op jaarbasis
€ 2.724 op jaarbasis

Jort

DE INDICATIE

Totaal

€ 13.547 op jaarbasis (PGB)
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WIE LEVERT DE ZORG
De zorg wordt geboden door een begeleider die in de thuissituatie komt en werkt aan
verbeterpunten: omgaan met woede, hoe grenzen aan te geven en hoe op passende
wijze jezelf te verdedigen. Jort is erg gemotiveerd voor deze vorm van begeleiding, weet
niet precies van het hoe en waarom, maar voert de opdrachten goed uit, aldus moeder.
Ouders vullen zelf een deel van het PGB in. Daarnaast wordt het PGB Begeleiding Groep
ingezet op de zaterdag, bij het werk bij het hoveniersbedrijf, als een vorm van dagbesteding en in de vakantieperiodes.

BEHOEFTE/VRAAG
Jort is niet in staat zelf zijn vraag te formuleren door gebrek aan inzicht. Hij beseft niet
dat ouders voortdurend voorwaardenscheppend bezig zijn om hem te kunnen laten
functioneren op school, stage en thuis. De vraag is of hij de mogelijkheden heeft om dit
te kunnen begrijpen vanwege zijn intelligentieniveau en gedragsproblematiek.
De ouders willen graag training voor Jort in verband met agressieregulatie, inzicht geven
in eigen gedrag e.d. Zij weten niet waar ze deze informatie kunnen krijgen

OVERDENKINGEN

Jort

n Het PGB Begeleiding Groep wordt ingezet ten behoeve van werk bij het hoveniersbedrijf. Of er sprake is van AWBZ zorg hangt af van de vorm. Welke vorm wordt hier
ingezet, met welke doelen?
n Ouders vullen zelf een deel van het PGB in. Welke doelen stellen zij zichzelf? Wordt
de grens tussen gebruikelijke zorg en AWBZ zorg hier overschreden?
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7. RUTGER
Rutger is een twaalfjarige jongen die woont bij zijn ouders en een jonger zusje. Hij is
gediagnosticeerd met ODD, PDD-NOS, ASS en astma. Rutger is onder behandeling van
een GGZ organisatie. Behandeling heeft plaats gevonden door een opname van een jaar
in verband met ernstige agressie (intensieve psychiatrische gezinsbehandeling), video
hometraining en op dit moment systeemtherapie bij een GGZ organisatie. Rutger krijgt
medicijnen. Het advies van de GGZ organisatie is langdurige opname in een intramurale
setting. Vader werkt en moeder is thuis. Moeder voelt zich erg alleen en niet begrepen.
Grootouders en vader kunnen het gedrag van Rutger niet altijd begrijpen. Zij zien het als
vervelend gedrag en niet als een ziekte. Rutger gaat naar het speciaal onderwijs en heeft
veel problemen met het vervoer, omdat er steeds een andere chauffeur rijdt. Rutger is
gek op voetbal en heeft een vaste positie in het team, hij kan niet tegen veranderingen.
Hij luistert maar naar de leider, de anderen hebben geen invloed op hem. Rutger kan niet
tegen onrecht, heeft vaak ruzie tijdens het voetbal.

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER
De agressiviteit van Rutger is het grootste probleem. Hij heeft gedurende de hele dag
aansturing nodig, alles moet volgens vaste rituelen. Rutger kan heel erg boos worden en
lijkt dan in trance. Hij is erg gericht op zijn moeder, maar accepteert tegelijkertijd geen
hulp van moeder. Moeder heeft vroeger hersenvliesontsteking gehad, heeft last van
geheugenproblemen. Moeder voelt zich erg alleen, vader kan er niet over praten en heeft
de neiging om de situatie te ontvluchten. Rutger heeft weinig sociale contacten.

Rutger

DE INDICATIE
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Begeleiding Individueel klasse 2
Begeleiding Groep klasse 1
Kortdurend Verblijf

€ 5.903 op jaarbasis
€ 2.724 op jaarbasis
€ 2.424 op jaarbasis

Totaal

€ 11.051 op jaarbasis (PGB)

WIE LEVERT DE ZORG
De begeleiding wordt geleverd door moeder en schoonzusje. Moeder doet alles en is
behoorlijk belast. Ze moet vaak ‘s middags rusten anders trekt ze het niet. Rutger gaat
een of twee keer per maand naar de zorgboerderij.

BEHOEFTE/VRAAG
Moeder heeft behoefte aan ondersteuning op de achtergrond, iemand op wie ze een
beroep kan doen met kennis en ervaring. Aan de andere kant lijkt het gezin voortdurend
in beeld te zijn bij allerlei hulpverleners. Alles is gericht op voorkomen van opname.

OVERDENKINGEN
n Moeder geeft aan dat zij zich overbelast voelt. Hoe kan het dat zij zelf de zorg levert
aan Rutger?
n Moeder geeft aan dat zij behoefte heeft aan ondersteuning, waarom is deze
ondersteuning er niet?
n Rutger heeft forse problemen. Is het in het belang van Rutger dat hij thuis blijft
wonen?

8. PIET
Piet is een zevenjarige jongen, gediagnosticeerd met klassiek autisme en een zeer laag
IQ. Piet functioneert op het niveau van een tweejarige. Behandeling vindt plaats door
een autisme team. Piet gebruikt medicijnen. Hij woont samen met zijn moeder. Zijn
moeder heeft een bijstandsuitkering en werkt niet. Piet bezoekt het speciaal onderwijs
en wordt door zijn moeder naar school gebracht.

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER
School is een probleem. Pieter loopt behoorlijk op zijn tenen. Moeder vindt dat er te
weinig rekening wordt gehouden met de problematiek van haar zoon en het onderwijs
sluit volgens haar onvoldoende aan. Piet heeft met alles begeleiding nodig; hij kan niets
zelfstandig. Zowel bij de ADL als bij alle andere activiteiten. Moeder moet voortdurend in
de buurt zijn. Hij slaapt moeilijk. Moeder helpt hem bij alles, zelfs bij eten. Kauwen gaat
slecht omdat hij een dikke tong heeft. Communicatie is slecht, hij krijgt logopedie op
school. Thuis werkt moeder veel met pictogrammen. Piet houdt van auto’s en graafmachines. Piet kan erg in paniek raken bij onverwachte gebeurtenissen. Hij gaat dan
schreeuwen, schoppen, slaan e.d. Moeder heeft een aanvraag gedaan bij de Wmo voor
een duofiets omdat Piet helemaal scheef achterop de fiets hangt.

DE INDICATIE
Begeleiding Individueel klasse 2
Begeleiding Groep klasse 3

€ 5.903 op jaarbasis
€ 8.172 op jaarbasis

Totaal

€ 14.075 op jaarbasis (PGB)

WIE LEVERT DE ZORG

Piet

Moeder geeft aan dat het moeilijk is om hulp te vinden die aansluit bij de problemen van
Piet. Zij geeft aan dat zij goed in staat is de begeleiding te bieden. Piet gaat eens per
maand naar de zorgboerderij en vindt dat leuk.

BEHOEFTE/VRAAG
Moeder kan geen passend aanbod vinden voor haar zoon. Verder geeft moeder aan dat
zij behoefte heeft aan lotgenoten contact. Zij weten niet waar ze dit kunnen vinden.

OVERDENKINGEN
n Hoe kan het dat moeder geen passend aanbod kan vinden? Is het er niet of voldoet
het aanbod niet aan haar wensen?
n Piet heeft in tegenstelling tot een aantal andere kinderen geen indicatie voor PV
terwijl hij hier veel ondersteuning bij nodig heeft. Hoe kan het dat hij hier niet voor
in aanmerking komt?
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9. JORIS
Joris is een achtjarige jongen, heeft autisme en een IQ van 66. Hij is onder behandeling
van het autisme team. Joris gebruikt dagelijks medicijnen. Hij woont samen met zijn
ouders en twee broertjes. Vader werkt volledig en moeder werkt parttime. Joris bezoekt
het speciaal onderwijs. Hij houdt veel van dieren, er is thuis een poes.

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER
Joris doet een groot beroep op zijn moeder. Hij vraagt voortdurend naar bevestiging en
moeder moet in zijn gezichtsveld aanwezig zijn. Dit is voor moeder een behoorlijke
belasting. Vader kan minder goed omgaan met Joris. Joris slaat en bijt zijn moeder.
Medicatie is onlangs verhoogd, omdat Joris in toenemende mate agressief gedrag
vertoont. Er wordt nu bekeken of Joris een aantal dagen kan logeren bij een pleeg- of
gastgezin. De belasting voor het gezin is groot, de zorg voor de andere kinderen staat
onder druk.

DE INDICATIE
Persoonlijke verzorging
Begeleiding Individueel klasse 3
Begeleiding Groep klasse 1
Kortdurend Verblijf klasse 1

€
€
€
€

1.483
10.823
2.724
2.424

op jaarbasis
op jaarbasis
op jaarbasis
op jaarbasis

Totaal

€ 17.454 op jaarbasis (PGB)

Joris

WIE LEVERT DE ZORG
Op de woensdagmiddag huurt moeder iemand in om leuke dingen te doen met Joris.
Grootouders worden eveneens ingezet middels het PGB. Tweemaal per maand gaat Joris
naar de zorgboerderij.
Persoonlijke verzorging en een deel van de individuele begeleiding worden door moeder
gegeven. Een ZIN aanbieder is eerder ingezet, maar was volgens de ouders te duur zodat
minder uren ingezet konden worden.
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BEHOEFTE/VRAAG
Moeder geeft aan dat ze altijd op zoek moet naar de beste oplossing. Ze mist
lotgenotencontact en geeft aan dat het aanbod zeer minimaal is voor deze doelgroep.

OVERDENKINGEN
n Er wordt aangegeven dat ZIN is ingezet, maar dat dit te duur was. Dit hoeft en mag
niet uit een PGB betaald te worden. Waarom is hier niet op gewezen?
n Grootouders worden betaald uit het PGB. Wordt de grens tussen gebruikelijke
mantelzorg en AWBZ zorg hier overschreden?
n Moeder levert een groot deel van de zorg zelf, hoe ziet dit eruit en met welk doel?
n Moeder geeft aan dat het aanbod minimaal is. Welk specifiek aanbod mist zij en is
het er daadwerkelijk niet of voldoet het niet aan de wens van moeder?

10. TITIA
Titia is een tienjarig meisje, gediagnosticeerd met ADHD. Titia woont samen met haar
moeder, vriend van haar moeder en een zus. Er zijn nog twee zussen die kort geleden uit
huis zijn geplaatst. Er is een gezinsvoogd bij het gezin betrokken. Het gezin heeft bij de
hulpverlening een heel traject achter de rug waarbij er veel strijd was. Moeder is erg
ontevreden over de hulpverlening en school. Moeder heeft een licht verstandelijke
beperking en ADD en wordt onderzocht op autisme. Ook moeder en de vriend van
moeder hebben een indicatie. Het gezin krijgt bijstand, zit in de schuldsanering en heeft
een bewindvoerder.
Titia gaat naar het regulier onderwijs en zit in groep 7. Titia kan goed dammen en zit op
pianoles. Er is huishoudelijke hulp vanuit de Wmo.

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER
Titia heeft concentratieproblemen en is vergeetachtig. Het gezin kent zeer complexe problematiek.Titia geeft problemen en moeder lijkt niet opgewassen tegen haar taak.
Ouders lijken onvoldoende in staat om hun kinderen op te voeden.

DE INDICATIE
Begeleiding Individueel klasse 2

€ 5.903 op jaarbasis

Totaal

€ 5.903 op jaarbasis (PGB)

WIE LEVERT DE ZORG
Er is een gezinsvoogd. Een vaste begeleider van een PGB aanbieder is er voor iedereen in
het gezin. Alle vier hebben een indicatie op basis van PGB. PGB wordt volgens moeder
ingezet voor het regelen van de post, administratie, huisregels e.d. Maar wat de begeleider voor Titia doet is onhelder.

Geen specifieke vraag c.q. behoefte.

OVERDENKINGEN
n Hoe kan het dat dit gezin de beschikking heeft over een PGB terwijl er sprake is van
financiële problematiek?
n Hoe ziet de ondersteuning er specifiek uit, kunnen een aantal zaken niet anders
geregeld worden?
n Wat doet de gezinsvoogd? Er is sprake van regulier onderwijs en 2 ouders met een
beperking.
n Hoe kan dit gezin geen specifieke vragen of behoeften hebben?

Titia

BEHOEFTE/VRAAG
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11. VANESSA
Vanessa is een elfjarig meisje en gediagnosticeerd met ADD. Elk half jaar gaat Vanessa
voor controle naar de psychiater. Ze gebruikt medicatie. Vanessa woont samen met haar
ouders en een broertje. Moeder heeft een licht verstandelijke beperking. Beide ouders
hebben ook een indicatie voor zorg. Het gezin ontvangt bijstand, zit in de schuldsanering
en er is bewindvoering. Vanessa gaat naar het regulier onderwijs. Ze is een aantal malen
blijven zitten.

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER
Vanessa heeft moeite om vriendschappen te onderhouden. Ze zegt dat ze een paar vriendinnen heeft van school en sport. Ze heeft hulp nodig bij het plannen en organiseren.
Daarnaast zijn er concentratieproblemen en vergeet ze vaak dingen. Vanessa kan zichzelf
redden voor wat betreft de ADL. Slapen geeft soms problemen, ze kan moeilijk in slaap
komen omdat ze zo druk is in haar hoofd. Zonder medicatie gaat het niet goed, ze is te
snel afgeleid in haar werkzaamheden.

DE INDICATIE
Begeleiding Individueel klasse 2

€ 5.903 op jaarbasis

Totaal

€ 5.903 op jaarbasis (PGB)

WIE LEVERT DE ZORG
Een vaste begeleider van een zorgaanbieder is er voor iedereen. Alle vier hebben ze een
indicatie en een PGB. Het PGB wordt volgens moeder ingezet voor het regelen van de
post, administratie, huisregels e.d.

Vanessa

BEHOEFTE/VRAAG
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Geen specifieke vragen.

OVERDENKINGEN
n Hoe kan het dat dit gezin de beschikking heeft over een PGB terwijl er sprake is van
financiële problematiek?

12. JESPER
Jesper is een zestienjarige jongen. Gediagnosticeerd met PDD-NOS. Hij is niet meer
onder behandeling en gebruikt geen medicatie. Jesper woont samen met zijn ouders,
zeven broers en twee zusjes. Twee kinderen wonen inmiddels op zichzelf. Vader heeft
een fulltime baan en moeder is thuis. Jesper gaat naar het AOC en zit in het derde jaar
MBO richting GT met een rugzakje. Jesper gaat zelfstandig naar school en loopt een
aantal keer per jaar stage.

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER
Jesper heeft weinig sociale contacten, één vriendje. Thuis is er vaak ruzie met een
jongere broer, beide kunnen niet zonder toezicht bij elkaar zijn. Jesper heeft ondersteuning nodig bij de ADL in de vorm van aansturen wanneer hij schone kleding aan
moet en zijn haar moet wassen. Hij neemt uit zichzelf weinig initiatief en heeft moeite
om voor zichzelf op te komen. Jesper kan niet aangeven wat hem dwars zit of waar hij
over tobt. Jesper loopt een aantal weken per jaar stage. Hij heeft moeite met het maken
van keuzes, heeft te weinig overzicht. Problemen richten zich op het gebied van de
sociale contacten. Hij is lid van de voetbalvereniging en dit gaat, na een periode van
intensief begeleiding, goed. Jesper houdt van computeren en voetbal.

DE INDICATIE
Begeleiding Individueel klasse 3
Begeleiding Groep klasse 2

€ 10.823 op jaarbasis
€ 5.447 op jaarbasis

Totaal

€ 16.270 op jaarbasis (PGB)

WIE LEVERT DE ZORG

BEHOEFTE/VRAAG
Jesper heeft te weinig activiteiten en contacten in de winter, hij is dan te geïsoleerd,
aldus moeder

OVERDENKINGEN
n Moeder levert zelf de begeleiding. Wat doet ze daadwerkelijk, hoe ziet de begeleiding
er uit en wat is het effect? Waar werken ze naar toe (doelen)?
n Vertaling van de problemen naar de praktijk, wat betekent de beperking voor Jesper?

Jesper

De zorg wordt geleverd door moeder en een zus van moeder. Daarnaast gaat Jesper
eenmaal per week een dag naar de Zorgboerderij.
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13. RONALD
Ronald is een twaalfjarige jongen met de diagnose ADHD en kenmerken van PDD-NOS.
Ronald heeft een slaapstoornis. Dat wil zeggen dat hij in zijn eerste slaap vaak wakker
wordt en gaat gillen, schreeuwen en slaapwandelen. Hij gebruikt medicijnen en is onder
behandeling van een kinderpsychiater. Ronald woont samen met zijn ouders en een
oudere broer.
Hij zit op het speciaal vervolgonderwijs. Er is een tijd ondersteuning op school ingezet
vanuit het PGB. Ronald mag niet mee op uitstapjes die door school worden
georganiseerd omdat hij te storend is in de groep (aldus moeder). Ronald knutselt graag.

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER
Ronald heeft de neiging om overal op te reageren en zich overal mee te bemoeien. Hij
kan zich niet voorstellen dat iemand anders daar last van heeft, maar dat is wel zo. Hij
wil behulpzaam zijn, maar dat wordt door anderen niet zo ervaren. Hij speelt daarom veel
alleen. Als hij buiten is, haalt hij veel kattenkwaad uit. Het gedrag van Ronald heeft
gevolgen voor het gezinsleven.

DE INDICATIE
Begeleiding Individueel klasse 3
Begeleiding Groep klasse 2
Kortdurend Verblijf klasse 1

€ 10.823 op jaarbasis
€ 5.447 op jaarbasis
€ 2.424 op jaarbasis

Totaal

€ 18.694 op jaarbasis (PGB)

Ronald

WIE LEVERT DE ZORG
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De individuele begeleiding wordt geleverd door een orthopedagoog voor 3,5 uur
per maand.
Begeleiding Groep wordt deels gebruikt voor Begeleiding Individueel. Ronald logeert vier
dagen per maand in een logeerhuis.

BEHOEFTE/VRAAG
Moeder mist dagelijkse begeleiding. Zij heeft behoefte aan meer logeren met name in de
vakantie periode. Ronald vindt logeren erg leuk. Moeder vindt dat er te weinig uren
begeleiding zijn, ook omdat Ronald vaak niet op school is (korte dagen).

OVERDENKINGEN
n Er is weinig uren begeleiding ingezet door een (dure) orthopedagoog. Soupeert dit
het hele budget? Wat gebeurt er met de andere uren begeleiding individueel?
Waarom vullen ze dat niet anders in?
n Begeleiding Groep wordt deels gebruikt voor de inzet van uren Begeleiding
Individueel. Dat is toegestaan, maar moeder geeft aan dat zij meer behoefte heeft
aan logeren.
n Ondersteuning op school is ingezet vanuit het PGB. Dat kan alleen bij ernstige
gedragsproblemen. Uit de casus blijkt niet dat daar sprake van was.

14. JANNY
Janny is een meisje van zeventien jaar met ADD met co-morbide kenmerken van angstig
gedrag. Ze is behandeld bij een zorgaanbieder waar geconstateerd is dat ze licht
autistisch is. Ze gebruikt medicijnen. Janny volgt het regulier onderwijs Havo en heeft
een RENN IV indicatie. Janny woont samen met beide ouders. Ze heeft een moeilijke
periode gehad (burn-out), heeft veel moeite met haar diagnose. Janny houdt van sport,
lezen, computer, spelletjes en Facebook. Beide ouders werken.

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER
Janny ervaart chaos in haar leven, is oververmoeid, regelmatig depressief en wordt
voortdurend geconfronteerd met gevoelens van onmacht. Ze heeft moeite met plannen,
is prikkelgevoelig. Ze heeft een kleine vaste vriendenkring van school en daarbuiten een
vaste vriendin. Janny heeft te weinig sociale contacten. Het gezin woont in een dorp
waar weinig sociale voorzieningen zijn voor de leeftijdsgroep.

DE INDICATIE
Begeleiding Individueel klasse 1

€

1.967 op jaarbasis

Totaal

€

1.967 op jaarbasis (PGB)

WIE LEVERT DE ZORG
Het huiswerkinstituut biedt vier tot zes uur begeleiding per week. Begeleiding wordt nu
als voldoende ervaren maar zal uitgebreid moeten worden als ze zelfstandig gaat wonen.

BEHOEFTE/VRAAG

OVERDENKINGEN
n PGB wordt ingezet voor huiswerkbegeleiding. Dit is niet toegestaan.
n Is er daadwerkelijk geen organisatie die de zorg kan bieden of voldoet dit niet aan de
wens van de ouders?
n Hoe kan er sprake zijn van regulier onderwijs en een RENN 4 indicatie?

Ronald

Ouders geven aan dat school te weinig ervaren is in de omgang met kinderen met deze
problematiek en dat RENN IV onvoldoende begeleiding biedt. Ouders geven aan dat er
geen instelling is die zorg aan hun dochter kan bieden.
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15. KLAAS
Klaas is een achtjarige jongen die gediagnosticeerd is met PDD-NOS en ADHD. Hij is
onder behandeling van de GGZ en gebruikt medicijnen. Op school is er sprake van een
verbetering in de concentratie door het gebruik van medicatie, thuis is dat echter niet
het geval. Klaas woont samen met zijn ouders. Vader werkt fulltime en moeder is thuis.
Klaas volgt het speciaal onderwijs. Van 2008 tot 2009 heeft hij op het MOD gezeten wat
een goed effect heeft gehad op zijn functioneren. Klaas houdt van buiten spelen, fietsen,
skaten, in de tuin werken en zijn vader helpen met klussen.

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER
Het gaat niet goed op school, hij is opstandig en brutaal en ouders en leerkrachten
weten niet waar het gedrag door ontstaat. De groep is erg druk en heeft invloed op zijn
concentratie, hij heeft last van geluiden en teveel prikkels. Ook op sociaal-emotioneel
gebied zijn er problemen. Klaas heeft weinig vriendjes en weet niet goed hoe hij het aan
moet pakken. Klaas is dominant in zijn gedrag, kan moeilijk samen spelen. Daarnaast
zijn er problemen op het gebied van de zindelijkheid. Klaas plast geregeld in bed en is
overdag ook geregeld nat.

DE INDICATIE
Begeleiding Individueel klasse 1
Begeleiding Groep klasse 2

€ 1.967 op jaarbasis
€ 5.447 op jaarbasis

Totaal

€ 7.414 op jaarbasis (PGB)

Klaas

WIE LEVERT DE ZORG
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Klaas gaat naar therapeutisch paardrijden en eenmaal per twee weken naar een zorgboerderij. Hij zou vaker naar de zorgboerderij kunnen, maar omdat er twee verschillende
groepen zijn en Klaas moeite heeft met het schakelen, gaat hij eenmaal per veertien
dagen.

BEHOEFTE/VRAAG
Het vergroten van de sociale contacten en het oplossen van het incontinentieprobleem.

OVERDENKINGEN
n Hoe kan het dat Klaas niet geholpen wordt bij zijn incontinentieproblemen?
n Therapeutisch paardrijden op basis van een indicatie Individuele Begeleiding mag
niet uit een PGB gefinancierd worden.
n Wie kan ondersteuning bieden bij de problemen op school?

16. PAUL
Paul is zestien jaar en gediagnosticeerd met Asperger en NLD3 en zijn verbaal en perfomaal IQ liggen ver uiteen. De vader van Paul is plotseling overleden en deze gebeurtenis
heeft veel impact gehad op Paul en zijn moeder. Sindsdien heeft Paul vaak nachtmerries
over zijn vader. Moeder heeft een eigen administratiekantoor aan huis waar Paul een
aantal uren per week werkt. Paul volgt de Havo. Dankzij zijn kennis van informatica en
elektronica mag hij samen met de amanuensis les geven aan bepaalde groepen. Paul is
in het verleden erg gepest en het heeft zijn ouders veel moeite gekost de juiste
opleiding en school te vinden. Hij is erg gemotiveerd, maar heeft ook last van burn-out
klachten, krijgt te weinig uitdaging en input. Hij blijft steeds langer in bed liggen en
raakt daardoor de aansluiting steeds meer kwijt.

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER
Aansluiting met het onderwijs levert veel problemen op. Daarnaast is er nagenoeg sprake van een sociaal isolement. Paul gaat, middels de inzet van het PGB, in de weekenden
regelmatig naar een opvanggezin waar hij het erg naar zijn zin heeft. Verder heeft Paul
geen sociale contacten.

DE INDICATIE
Begeleiding Individueel klasse 2
Kortdurend Verblijf klasse 2

€ 5.903 op jaarbasis
€ 4.848 op jaarbasis

Totaal

€ 10.751 op jaarbasis (PGB)

WIE LEVERT DE ZORG

BEHOEFTE/VRAAG
Moeder geeft aan graag te willen dat Paul meer contact heeft en krijgt met
leeftijdsgenoten. Daarnaast wil moeder graag ontlast worden in de zorg voor haar zoon,
zij vindt dit onvoldoende in haar directe omgeving.

OVERDENKINGEN
n Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Paul meer sociale contacten heeft?
n De zorg die geboden wordt komt vanuit het eigen netwerk. Heeft Paul niet heel
andere begeleiding nodig, bijvoorbeeld gericht op school, zijn disharmonisch IQ en
zijn burn-out klachten?

Paul

De zorg wordt geboden door een netwerkgezin in de weekenden. Daarnaast ontlast een
familielid moeder voor een aantal uren in de week. Moeder krijgt hulp vanuit de Wmo
voor huishoudelijke ondersteuning. Moeder heeft lichamelijke en psychische klachten.
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17. THIJS
Thijs is een jongen van vijf jaar en gediagnosticeerd met ADHD en PDD-NOS, hij heeft
een hoog IQ. Thijs woont samen met zijn ouders en twee zusjes. Zijn oudste zus is
gediagnosticeerd met ADD en PDD-NOS. De vader van Thijs heeft een volledige baan en
moeder is thuis. Bij beide ouders is eveneens sprake van ADD. Behandeling vond plaats
bij een zorgaanbieder. De ouders waren niet tevreden over het aanbod en op dit moment
wordt Thijs niet behandeld. Waarschijnlijk zullen zijn ouders hem aanmelden bij een
andere zorgaanbieder. Thijs volgt het reguliere onderwijs. Er is een rugzakje aangevraagd, RENN IV komt voor overleg op school en er is al observatie gedaan door een
orthopedagoog.

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER
Thijs heeft ernstige concentratieproblemen, vertoont impulsief gedrag en vluchtgedrag
als hij iets niet begrijpt en niet weet wat hij er mee moet. Hij is verbaal sterk en gaat snel
in discussie met zijn ouders. Thijs heeft weinig sociale contacten en speelt veel thuis.
Thijs vraagt veel begeleiding en aandacht van zijn ouders. In combinatie met de zorg
voor zijn zusjes voelen de ouders zich overbelast. Moeder zou graag willen werken, maar
door de thuissituatie is zij daartoe niet in staat. De ouders zouden graag op de vrije
middagen van school een vorm van dagbesteding willen voor Thijs, waar hij activiteiten
zou kunnen doen, hij is leergierig en heeft uitdaging nodig.

DE INDICATIE
Begeleiding Individueel klasse 2
Begeleiding Groep klasse 1

€
€

5.903 op jaarbasis
2.724 op jaarbasis

Totaal

€

8.627 op jaarbasis (PGB)

Thijs

WIE LEVERT DE ZORG
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De individuele begeleiding wordt geboden door de ouders, vooral door moeder. Zij
hebben contact gehad met MEE om te kijken naar het zorgaanbod. Ouders geven aan
dat zij op zoek zijn naar iets passends voor thuis en dat het lastig is goede zorg te
vinden. Thijs gaat eenmaal per maand naar een zorgboerderij, net als zijn zus. Het kost
de ouders veel tijd om de kinderen te brengen en te halen. Bovendien vraagt de dagbesteding veel van Thijs die overal op reageert, hij krijgt teveel prikkels/input en kan dit
moeilijk hanteren.

BEHOEFTE/VRAAG
Aanbod op het gebied van individuele begeleiding in de thuissituatie en daarbuiten.
Ouders weten niet waar ze moeten zoeken, willen graag iemand vinden die dat oppakt
en hen ondersteunt. Moeder geeft aan dat ze vanwege haar eigen beperking problemen
heeft met het organiseren en plannen en dat het haar over de schoenen loopt. De
onderzoeker heeft haar geadviseerd voor zichzelf ook hulp in te schakelen.

OVERDENKINGEN
n Hoe kan moeder de begeleiding geven als ze zelf een beperking heeft?
n Waarom is het zo moeilijk voor de ouders om ondersteuning te vinden?
n Is de zorg moeilijk te vinden of sluit de zorg niet aan bij de wens van moeder
(ouders)?

18. ABEL
Abel is een jongen van drie jaar en gediagnosticeerd met ASS (autisme spectrum
stoornis), zijn IQ is volgens moeder niet meetbaar en vermoedelijk is er sprake van een
lage intelligentie. Abel is naar het MOD kinderdagcentrum geweest, maar dat werkte niet
voor hem omdat hij niet in staat is in een groep te functioneren. Ouders hebben in de
thuissituatie een speciale ruimte voor hem ingericht waar hij alleen kan zijn met een
begeleider. Abel woont samen met zijn ouders en twee broers. Een broer is onlangs
gediagnosticeerd met PDD-NOS en mogelijk ADHD. Vader werkt fulltime, moeder is
thuis.

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER
Abel heeft in zijn dagelijks functioneren veel zorg nodig op allerlei gebieden. Hij heeft
veel vaste rituelen en vaste patronen nodig, als daarvan wordt afgeweken, raakt hij in
paniek. Er is veel en langdurig begeleiding nodig om hem nieuwe vaardigheden aan te
leren. Er zijn veel problemen op het gebied van de communicatie. Abel gebruikt losse
woorden, geen zinnen, herhaalt woorden van de ander, er is weinig wederkerigheid in
het contact.

DE INDICATIE
Persoonlijk Verzorging klasse 6
Begeleiding Individueel klasse 6
Begeleiding Groep klasse 9

€ 21.504 op jaarbasis
€ 28.534 op jaarbasis
€ 14.495 op jaarbasis

Totaal

€ 64.533 op jaarbasis (PGB)

De persoonlijke verzorging wordt geboden door de ouders. Op de maandag- en vrijdagochtend biedt moeder zelf de ondersteuning, soms samen met de begeleiders die aanwezig zijn. Op de overige dagen gaat Abel naar een zorgboerderij waar een op een
begeleiding wordt geboden. Abel gaat eenmaal in de 4 of 5 weken naar een boerderij
van vrienden van de ouders waar hij ook blijft slapen.

BEHOEFTE/VRAAG
Moeder geeft aan dat zij er niet voor kiezen om Abel uit huis te plaatsen. Moeder zegt
een soort autismehuis te willen beginnen met een aantal mensen in Friesland. Zij geeft
aan dat de zorgboerderij hen ontlast van de zorg en dat dat voor Abel een goede plek is.
Er zijn volgens moeder weinig mogelijkheden voor kinderen als Abel met zijn specifieke
problematiek en jonge leeftijd.

OVERDENKINGEN
n Abel heeft een forse indicatie. Een groot deel van de zorg wordt ingezet door moeder,
zoals de persoonlijke verzorging en een deel van de individuele begeleiding. In hoe
verre is het thuis wonen goed voor Abel en het gezin? En op termijn?
n Gezien de problematiek hoort Abel thuis op een KDC. Waarom is hier niet voor
gekozen?

Abel

WIE LEVERT DE ZORG
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19. PATRICK
Patrick is een jongen van zes jaar en is gediagnosticeerd met MCDD en PDD-NOS,
behandeling vindt plaats bij een GGZ organisatie. Patrick hoort stemmen
(gehoor hallucinaties) die hem opdrachten geven bepaalde dingen te doen. Hij heeft
irreële ideeën en gedachten, is angstig en heeft concentratieproblemen. Hij heeft
woedeaanvallen, is dan dreigend, gooit met spullen, schopt, slaat en schreeuwt.
De behandelaar is betrokken bij school. Patrick volgt het reguliere onderwijs en kan qua
intelligentie goed meekomen. Op school kan hij zich redelijk goed aanpassen. Er is door
de behandelaar informatie gegeven hoe de leerkrachten met hem om moeten gaan.
Patrick zit in een gemengde groep 3/4, hij kan druk zijn en is soms betrokken bij
conflicten. Patrick houdt van spelen met blokken, tekenen, heeft een keyboard, zwemt
en zit op gym.
Patrick woont samen met zijn moeder. Ouders zijn gescheiden en moeder is samen met
haar zoon verhuisd vanwege een relatie. Ze heeft nauwelijks contacten in de omgeving
en in haar eigen familie komt veel psychiatrische problematiek voor en zijn er veel
onderlinge conflicten. De moeder van Patrick heeft een borderline persoonlijkheidsstoornis en mogelijk is er ook sprake van ASS (autisme spectrum stoornis) problematiek.
Moeder is in het verleden verschillende keren opgenomen geweest in verband met
suïcidaal gedrag. Ze heeft de neiging zich af te zonderen. Moeder gaat zo nu en dan een
weekend naar een soort zorghotel om tot rust te komen. Zij is snel vermoeid, heeft een
hartritmestoornis en andere lichamelijke klachten, een negatief zelfbeeld, is gevoelig
voor prikkels en heeft regelmatig een time-out nodig. Ze is in behandeling bij de GGZ.

Patrick

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER
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Er zijn zowel bij Patrick als bij moeder problemen. Moeder is weinig belastbaar door
haar eigen problematiek en is onvoldoende in staat de regie te voeren over het huishouden, financiën en administratieve zaken. Moeder heeft zelf een zorgindicatie en er is
huishoudelijke ondersteuning. Er is een zeer beperkt sociaal netwerk. Moeder geeft aan
dat het enige contact dat zij heeft, bestaat uit contact met school en thuiszorg. Bij
Patrick is sprake van ernstige gedragsproblematiek, de behandelaar is hierbij nauw
betrokken. Patrick heeft veel toezicht nodig in de thuissituatie en doet een groot beroep
op zijn moeder.

DE INDICATIE
Begeleiding Individueel klasse 2
Begeleiding Groep klasse 1
Kortdurend Verblijf klasse 1

€ 5.903 op jaarbasis
€ 2.724 op jaarbasis
€ 2.424 op jaarbasis

Totaal

€ 11.051 op jaarbasis (PGB)

In de vakantieperiode is de indicatie verhoogd voor de duur van drie maanden met
Begeleiding Groep klasse 2 en kortdurend verblijf klasse 2.

WIE LEVERT DE ZORG
Patrick gaat om het weekend naar een zorgboerderij waar hij het naar zijn zin heeft.
Moeder geeft echter wel aan dat Patrick vertelt dat het niet altijd prettig is op de zorgboerderij. Daarnaast biedt de begeleider van de zorgboerderij, voor zover het budget het
toelaat, eenmaal per week hulp in de thuissituatie.

BEHOEFTE/VRAAG
Moeder zou graag meer ondersteuning willen voor zichzelf en haar zoon. Ze vertelt dat
de huishoudelijke hulp vaak komt op de middagen dat Patrick vrij is van school en dit is
moeilijk te veranderen. Het zou goed zijn met moeder te bekijken welke organisaties ook
huishoudelijke zorg kunnen bieden, maar dan op een ander tijdstip.

OVERDENKINGEN

Patrick

n Onderzoeker heeft veel zorgen over de situatie omdat er sprake is van ernstige
problematiek, de draagkracht van moeder is laag, er is een gering sociaal netwerk.
n Wat is de rol van de behandelaar op dit moment?
n Wie neemt moeder bij de hand?
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20. ALIE
Alie is een vijftienjarig meisje, ze is gediagnosticeerd met PDD-NOS en ADD.
Behandeling vindt plaats bij een GGZ organisatie. Er is tweejaarlijks contact over de
voortgang en medicatie. Alie krijgt medicijnen. Ze woont samen met haar ouders, die
beide geestelijke problemen hebben. Moeder heeft een indicatie van het CIZ. Alie heeft
veel ondersteuning nodig op het gebied van plannen, ordenen, het maken en nakomen
van afspraken en het structureren van activiteiten. Ze heeft concentratieproblemen en
een korte spanningsboog, is snel afgeleid. Ze onderneemt weinig uit zichzelf en is daarin
afhankelijk van een ander. Alie volgt het VMBO-TL en heeft een rugzakje vanuit het
RENN IV.

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER
Ouders zijn door hun eigen problematiek onvoldoende in staat Alie de begeleiding te
bieden die ze nodig heeft in haar dagelijks functioneren. Er ontstaan vaak ruzies en er is
veel onderlinge spanning en strijd. Alie stelt zich erg afhankelijk op naar haar ouders. Ze
heeft weinig sociale contacten, gaat ze vaak uit de weg en is veel alleen. Voor deelname
aan sport of een vereniging is ze moeilijk te motiveren. Ze heeft een vriendin en een
vriendje waar ze regelmatig mee omgaat. Alie is onvoldoende in staat haar problemen
op te lossen, overziet de gevolgen van haar eigen handelen niet en wil dat problemen
acuut opgelost worden voor haar. Ze is daarin claimend naar ouders. De ouders voelen
zich erg onder druk staan, weten niet goed hoe om te gaan met Alie. Er ontstaat snel
strijd, vader geeft aan dat er zonder hulp “oorlog” ontstaat.

DE INDICATIE
€ 5.903 op jaarbasis
€ 2.724 op jaarbasis
€ 2.424 op jaarbasis

Totaal

€ 11.051 op jaarbasis (PGB)

Alie

Begeleiding Individueel klasse 2
Begeleiding Groep klasse 1
Kortdurend Verblijf klasse 1

WIE LEVERT DE ZORG
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De individuele begeleiding wordt vooral geboden door vader. Hij begeleidt Alie bij het
opstarten van de dag, omdat moeder vaak lang slaapt. Daarnaast wordt de stiefzus van
Alie, die nu uit huis is, ingehuurd met het PGB voor de begeleiding van Alie op de dinsdagmiddag. Alie gaat eenmaal per twee weken een weekend logeren op een zorgboerderij. Er zijn twee verschillende zorgboerderijen betrokken. Op de ene boerderij wordt
tevens creatieve therapie geboden vanuit het PGB . Daarnaast gaat Alie een weekend per
maand naar haar broer of zus.

BEHOEFTE/VRAAG
Ontlasting van de ouders, ondersteuning van Alie op het gebied van de zelfredzaamheid.

OVERDENKINGEN

Alie

n De begeleiding van Alie vraagt veel van beide ouders, zij geven dit ook aan. Waarom
bieden zij dan toch voor een groot deel zelf de zorg?
n Moeder wordt begeleid bij haar psychische problemen: is hierbij het hele gezin in
beeld of alleen de moeder?
n Stiefzus en zus bieden zorg en logeren vanuit het PGB: is hier sprake van
gebruikelijke (mantel)zorg of AWBZ zorg?
n De creatieve therapie is normaliter ‘behandeling’. Dat mag niet vanuit het PGB
betaald worden. Is hier sprake van een therapie/behandeling of begeleid knutselen?
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21. GEERT
Geert is een zeventienjarige jongen. Hij woont samen met zijn ouders die beide parttime
werken. Geert is gediagnosticeerd met ADD en PDD-NOS. Hij krijgt geen medicatie en
geen behandeling omdat hij dit niet wil. Geert gaat naar de HAVO, heeft een hoog IQ. Hij
gaat met de taxi naar school, maar gaat niet elke dag omdat dit te vermoeiend is. Na de
zomervakantie gaat hij naar het CIOS. Hij moet dan zelf naar school en zijn ouders zien
dit met angst en beven tegemoet.

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER
Geert is behoorlijk beperkt in zijn sociale leven. Hij heeft de neiging om zich af te zonderen in zijn kamer. Geert heeft veel moeite met plannen en ordenen. Hij is niet in staat om
zelf te bedenken hoe hij bepaalde dingen aan moet pakken. Het is voor hem belangrijk
dat hij een klik heeft met een ander. Geert is vroeger veel gepest.

DE INDICATIE
Begeleiding Individueel klasse 2

€ 5.903 op jaarbasis

Totaal

€ 5.903 op jaarbasis (PGB)

WIE LEVERT DE ZORG
De begeleiding wordt ingezet door de ouders en in de weekenden vaak een aantal uren
door de uitwonende dochter. Geert doet vanuit PGB mee aan activiteiten zoals kite-surfen en free running.

BEHOEFTE/VRAAG

Geert

Ouders geven aan dat zij meer ondersteuning nodig hebben als Geert naar een andere
school gaat.
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OVERDENKINGEN
n Deelnemen aan sportieve activiteiten vanuit het PGB. Dit zijn geen AWBZ gerelateer
de zorgproducten en zal bij controle worden afgekeurd. Hoe kan dit zo geregeld zijn?
n Wordt Geert specifiek begeleid en zo ja door wie dan?
n Wat doet de familie aan specifieke begeleiding?

22. JESSE
Jesse is een achtjarige jongen. Hij woont samen met zijn ouders en een zus van tien jaar.
Zijn diagnose is PDD-NOS en hij heeft kenmerken van ADHD. Er zijn contacten met GGZ.
Jesse gebruikt geen medicatie. Zijn ouders hebben een training gehad over hoe met de
problematiek om te gaan. Jesse gaat overdag naar school en maakt gebruik van dagbesteding, ter ontlasting van de thuissituatie. Jesse houdt erg van sport.

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER
Jesse heeft een sterke eigen wil. Het moet gaan zoals hij wil, anders wordt hij boos. Als
hij erg boos is, ziet hij een waas waardoor er geen rem meer op zit. Ook is Jesse erg
impulsief. Hij denkt niet na over oorzaak en gevolg. Jesse heeft veel structuur nodig en
moet strak gehouden worden. Hij heeft sterke verlatingsangst. Het contact met zijn zus
is slecht. Zij heeft een Dysthyme stoornis (depressie op langere termijn). Ze botsen veel.
De zorg voor Jesse vraagt veel van de ouders. Ze moeten voortdurend alert zijn. De
momenten dat Jesse naar de zorgboerderij is, zijn erg prettig.

DE INDICATIE
Begeleiding Groep klasse 3
Kortdurend Verblijf klasse 1

€ 8.172 op jaarbasis
€ 2.424 op jaarbasis

Totaal

€ 10.606 op jaarbasis (PGB)

Volgens de ouders is er behoefte aan 24-uurs zorg.

WIE LEVERT DE ZORG
De zorgboerderij waar Jesse gaat twee keer per maand logeren.

Geen.

Jesse

BEHOEFTE

OVERDENKINGEN
n Alle begeleiding wordt individueel geboden door de ouders. Wat bieden zij hem, met
welk doel?
n Waarom kopen de ouders geen zorg in terwijl ze aangeven dat het bieden van de zorg
erg belastend is?
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23. DAVID
David is een veertienjarige jongen met de diagnose ADHD, hoogbegaafd, dyslexie en
Asperger. Hij woont samen met zijn ouders en zijn broer. Op de basisschool volgde David
al een eigen programma. In het regulier onderwijs heeft hij een persoonlijke mentor en
een aangepast lesrooster. Hij krijgt veel individuele begeleiding en ondersteuning om
dingen uit te zoeken. Hij doet gymnasium, is erg gemotiveerd, maar komt onverschillig
over. David houdt van bouwpakketjes maken, lego, computeren, oorlogje spelen. Hij
heeft een rijke fantasie en speelt bijna altijd alleen. Ook voetbalt David. Zijn ouders
werken beide parttime.

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER
David heeft moeite met plannen, ordenen en heeft hiervoor veel tijd nodig. Hij gaat drie
keer per week uit school naar huiswerkbegeleiding en is dan pas half zeven thuis. Hij
gaat zelf op de fiets naar Drachten. David ergert zich snel aan anderen. Alles moet
gestructureerd en in kleine stapjes.

DE INDICATIE
Begeleiding Individueel klasse 2
Kortdurend Verblijf klasse 1

€ 5.903 op jaarbasis
€ 2.424 op jaarbasis

Totaal

€ 8.327 op jaarbasis (PGB)

Er is behoefte aan 24-uurs beschikbaarheid. De hulpverlening biedt te weinig, vraagt
onvoldoende door. Moeder weet zelf het beste hoe het moet.

David

WIE LEVERT DE ZORG
Ouders bieden zelf de zorg, zijn wat minder gaan werken. Daarnaast is er een aantal uren
per week professionele ondersteuning. David ging ooit naar een zorgboerderij, maar dit
sloot niet bij hem aan. Huiswerkbegeleiding is erg belangrijk voor David. Hij logeert bij
een schoonzus.
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BEHOEFTE/VRAAG
Het laten zoals het nu is. Moeder is van mening dat zij het beste in kan schatten wat haar
zoon nodig heeft. Dat maakt het inzetten van iets anders dat afwijkt van het huidige erg
lastig.

OVERDENKINGEN
n Ouders bieden zelf de zorg, met welk doel, wat zijn de resultaten?
n Logeren gaat op basis van kortdurend verblijf bij familie, is de grens tussen bovenge
bruikelijke (mantel)zorg en AWBZ zorg hier overschreden?
n Huiswerkbegeleiding mag niet gefinancierd worden met een PBG. Hier is sprake van
professionele begeleiding bij het plannen, structureren en maken van huiswerk. Mag
dit dan ook niet?

24. IVAR
Ivar is een achtjarige jongen die samen met zijn ouders en zusje woont. Hij heeft de
diagnose ADHD en PDD-NOS. Ivar bezoekt speciaal onderwijs RENN IV. Hij zal binnenkort voor drie maanden opgenomen worden ter observatie. Vader is zwakbegaafd en
moeder heeft ADHD. Het jongste kind vertoont agressief gedrag en heeft ondertussen
ook een indicatie gekregen voor begeleiding. De zus van moeder heeft vader aangeklaagd voor seksueel misbruik van haar dochter. De zaak is geseponeerd. Sinds dit
voorval praat de vader van Ivar niet meer met zijn echtgenote.

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER
Het gaat niet goed thuis. Er is sprake van veel agressie, schelden. Ouders zijn handelingsonbekwaam. Het gedrag van Ivar is dermate ernstig dat opname noodzakelijk is.

DE INDICATIE
Begeleiding Individueel klasse 4
Begeleiding Groep klasse 1
Kortdurend Verblijf klasse 1

€ 23.426 op jaarbasis
€ 2.724 op jaarbasis
€ 2.424 op jaarbasis

Totaal

€ 28.574 op jaarbasis

WIE LEVERT DE ZORG
Thuiszorg komt tien uur per week voor Ivar en het gezin. Zij ondersteunen de ouders en
kinderen. Volgens moeder kan de huidige hulp ook niet altijd goed omgaan met Ivar.
Intensieve thuisbegeleiding is gestopt, er is veel ingezet maar het leidt niet tot het
gewenste resultaat. Ivar gaat een aantal momenten naar de zorgboerderij dat als uitlaatklep fungeert.

BEHOEFTE/VRAAG
Ivar

Is er niet, er is al veel geprobeerd. Thuiszorg probeert nu het gezin op de rit te houden.

OVERDENKINGEN
n Behandeling, opname? Alternatief zou zijn een pleeggezin. Jeugdzorg is betrokken.
n Maar de ouders ervaren niet dat zij meedenken in alternatieve oplossingen.
n Zou gespecialiseerde thuiszorg gericht op GGZ problematiek hier beter passen?
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25. TOM
Tom is een jongen van negen jaar met als diagnose het syndroom van Asperger. Hij
woont samen met zijn ouders en twee zusjes. Hij volgt het regulier onderwijs met een
rugzakje. Hij krijgt een uur voor de les pre-teaching. Ouders werken beide. Buiten werken is de grootste hobby van Tom. Hij gaat iedere woensdagmiddag naar zijn opa en
oma. Op zaterdag bezoekt hij vaak een kinderopvang. Activiteiten met het hele gezin
kunnen ze niet ondernemen omdat de rol van Tom te bepalend is. Het is niet ontspannen.

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER
Tom heeft veel begeleiding nodig, heeft weinig aansluiting bij andere kinderen. Hij heeft
ook weinig aansluiting bij zijn zusjes. Zij begrijpen niet wat er met hem aan de hand is.
In de schoolpauzes is hij vaak alleen. Tom is regelmatig incontinent. Het gaat slechter op
school. Sociale aansluiting lijkt het grootste probleem. Tom kan moeilijk afwijken van
wat hij in zijn hoofd heeft.

DE INDICATIE
Begeleiding Individueel klasse 2
Begeleiding Groep klasse 2

€ 5.903 op jaarbasis
€ 5.447 op jaarbasis

Totaal

€ 11.350 op jaarbasis (PGB)

Er is behoefte aan 24-uurs zorg.

WIE LEVERT DE ZORG

Tom

De zorg wordt geleverd door een aanbieder ZIN. De zorg is dermate duur dat er maar
twee uur betaald kan worden terwijl er behoefte is aan meer en er ook meer geïndiceerd
is.

BEHOEFTE/VRAAG
Meer ondersteuning is nu te duur. Hoe zal het in de toekomst gaan?
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OVERDENKINGEN
n De zorg is dermate duur dat ouders niet meer dan een paar uur in kunnen kopen
terwijl er meer nodig is. Eigenlijk kan dit niet. Het zorgkantoor geeft aan dat ook in
ZIN de tarieven vastgesteld zijn, die corresponderen met de klasse van de indicatie.
n Wie helpt hen hierbij? Is er geen alternatief?
n Wie pakt de problemen op school op?

26. ANDRE
Andre is een jongen van acht jaar, gediagnosticeerd met PDD-NOS, met een ernstige
taal/spraakstoornis en eetproblemen. Andre woont samen met zijn moeder, zus en
broers. Zijn moeder werkt een aantal uren per week. In het verleden is er een langdurend
behandeltraject geweest (VTO-team, audiologisch centrum, logopedie, fysiotherapie,
autisme team, ouderbegeleiding, e.d.). Behandeling vindt op dit moment plaats door een
GGZ aanbieder. Deels met Andre en deels zonder, eenmaal per twee weken. Behandeling
is gericht op het geven van handvatten op het gebied van de opvoeding, eetproblemen
en spraaktaalontwikkeling. Andre heeft drie jaar deelgenomen aan het cluster 2 onderwijs (voor kinderen met een spraak/taalstoornis en autisme) en is vorig jaar overgegaan
naar het reguliere onderwijs omdat hij goede vorderingen maakte. Sindsdien gaat het
slechter met hem, heeft hij een grote taalachterstand, moet hij voortdurend bij de les
worden gehouden vanwege concentratieproblemen en heeft hij nauwelijks aansluiting bij
de groep. Er is opnieuw een vraag ingediend voor cluster 2 onderwijs door de ambulant
begeleider van het RENN IV die betrokken is op school.

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER

Andre

Andre heeft van jongs af aan ernstige eetproblemen, is hoog zintuiglijk gevoelig voor
voedsel, smaak en geur; hij wil alleen brood met kaas eten. Andre heeft daardoor een
zwakke weerstand en is vaak erg moe. Hij kan erg moeilijk omgaan met veranderingen en
onverwachte situaties. Er wordt structuur geboden met pictogrammen. Hij kan niet afwijken van het vaste schema. Hij raakt dan in paniek, wordt boos en verdrietig. Hij kan zich
moeilijk verbaal uitdrukken en heeft moeite de goede woorden te vinden wat hem vaak
frustreert. Op sociaal gebied zijn er veel problemen. Andre heeft nauwelijks vrienden,
kan alleen met iemand spelen in aanwezigheid van een volwassene vanwege de communicatieproblemen. Hij kan niet deelnemen aan sport of verenigingen, is niet gemotiveerd,
hij kan het tempo vaak ook niet bijbenen. Andre heeft beperkingen in zijn motoriek en
kan bijvoorbeeld niet fietsen.

DE INDICATIE
Begeleiding Individueel klasse 3

€ 10.823 op jaarbasis
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Totaal

€ 10.823 op jaarbasis (PGB)

WIE LEVERT DE ZORG
De zorg wordt geboden door zijn moeder. De argumentatie hierbij is dat Andre een vertrouwde persoon om zich heen heeft die hem kent en weet hoe met de problematiek om
te gaan. Daarnaast is het lastig hulp in te plannen op tijden waar de meeste begeleiding
nodig is.

BEHOEFTE/VRAAG
Moeder zou ter zijner tijd wel een indicatie willen aanvragen voor deelname aan een
zorgboerderij om de sociale contacten van Andre te vergroten en hem te leren omgaan
met andere kinderen. Op dit moment is de grootste wens deelname aan cluster 2 onderwijs.

OVERDENKINGEN

Andre

n Wie pakt de problemen op school op?
n Moeder biedt de zorg, op welke wijze? Zijn er geen alternatieve mogelijkheden?
n Wil moeder zelf de zorg bieden omdat Andre geen andere hulp accepteert of vindt
moeder dat zij het beste weet wat haar zoon nodig heeft?
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27. PETER
Peter is een jongen van zeven jaar en gediagnosticeerd met de stoornis van Asperger.
Behandeling vindt plaats door de GGZ. Peter heeft een SOVA training gevolgd en zijn
ouders hebben ouderbegeleiding gehad. Hij gebruikt geen medicatie. Peter woont
samen met zijn ouders, vader is van buitenlandse afkomst en het gezin heeft een periode
in het buitenland gewoond. Vader heeft uit een eerder huwelijk kinderen die een stuk
ouder zijn. Peter heeft het reguliere onderwijs gevolgd, maar dat leverde veel problemen
op. Er was voor hem te weinig structuur en ervaren leerkrachten. Hij heeft weinig aansluiting met klasgenoten. Hij volgt nu speciaal onderwijs cluster IV en het gaat goed.
Ouders moeten huiswerkbegeleiding bieden. Peter is een creatief kind, heeft vioolles en
zit op scouting. Hij functioneert niet in een teamsport, dat is te onvoorspelbaar en biedt
te weinig structuur. Scouting biedt hem overzicht en een duidelijke structuur en hiërarchie. Peter heeft bepaalde angsten die hem beperken in zijn functioneren.

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER
Sociaal- emotioneel gezien heeft Peter een achterstand van anderhalf jaar. Hij heeft
moeite met sociale contacten en heeft een beperkt sociaal inzicht. Hij kan moeilijk
samen spelen, is te sterk op zichzelf gericht en kan weinig rekening houden met een
ander. Peter kan gefrustreerd en boos worden als dingen onduidelijk zijn, kan zichzelf of
anderen wat aandoen. Hij ziet weinig gevaar, gaat snel over de grenzen heen. Bij teveel
drukte kan hij weglopen.

Begeleiding Individueel klasse 2
Begeleiding Groep klasse 1

€ 5.903 op jaarbasis
€ 2.724 op jaarbasis

Totaal

€ 8.627 op jaarbasis (PGB)

WIE LEVERT DE ZORG
Een begeleider en beide ouders bieden de individuele begeleiding. De Begeleiding Groep
wordt ingevuld door deelname aan een zorgboerderij.

Peter

DE INDICATIE
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BEHOEFTE/VRAAG
De ouders vragen om ontlasting van de zorg. Ouders willen hun zoon graag tools meegeven om zich te kunnen ontwikkelen. Hem vaardigheden aan leren voor het vergroten van
de sociale relaties en hem zelfredzamer maken, zodat hij later op eigen benen kan staan.

OVERDENKINGEN
n Ouders vragen om ontlasting van de zorg terwijl ze zelf voor een deel de zorg bieden.
n Zijn er geen mogelijkheden om ervoor te zorgen dat Peter meer in contact is met
andere kinderen, bijvoorbeeld op creatief gebied?

28. WIJNAND
Wijnand is een twaalfjarige jongen die gediagnosticeerd is met PDD-NOS. Hij woont
samen met zijn ouders en broertje. Wijnand heeft een eigen denkwereld waarin er in
ieder geval geen ruimte bestaat voor zijn broertje en waarin hijzelf voortdurend de
leiding heeft. Zijn vriendjes passen zich aan aan zijn belevingswereld. Wijnand heeft veel
vriendjes in zijn directe omgeving. Hij volgt het reguliere onderwijs, inmiddels is er een
rugzakje aangevraagd.

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER
Ouders geven aan dat er veel extra begeleiding wordt geboden in de thuissituatie.
Wijnand vertoont regelmatig agressief gedrag, zowel verbaal als non-verbaal, is dreigend
naar anderen (kan met een mes staan zwaaien), dreigt zichzelf iets aan te doen. Wijnand
is moeilijk te motiveren voor behandeling en wil niet weten dat er iets met hem aan de
hand is. De overgang naar het vervolgonderwijs roept veel onrust op bij ouders en
Wijnand.

DE INDICATIE
Begeleiding Individueel klasse 3
Kortdurend Verblijf klasse 2

€ 10.823 op jaarbasis
€ 4.848 op jaarbasis

Totaal

€ 15.671 op jaarbasis (PGB)

WIE LEVERT DE ZORG
Ouders bieden de individuele begeleiding en een individueel begeleider die door ouders
wordt ingeschakeld met het PGB. Het logeren wordt geboden door oma.

Wijnand

BEHOEFTE/VRAAG
Ontlasting van de thuissituatie en voortzetting zorg.
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n Ouders vragen om ontlasting maar bieden zelf een groot deel van de zorg.
n Logeren bij oma gebeurd op basis van PGB, is het PGB hiervoor bedoeld?
n Wie begeleidt de ouders bij het bepalen van het vervolgonderwijs?

OVERDENKINGEN

29. OTTO
Otto is een twaalfjarige jongen die gediagnosticeerd is met de stoornis van Asperger.
Behandeling vindt op dit moment niet meer plaats. Otto woont samen met zijn ouders
en zus. De ouders hebben beide een baan. Otto heeft een aantal hobby’s zoals tennis,
muziekles, muziekkorps. Hierbij wordt opgemerkt dat hij weinig aansluiting heeft met de
mensen om zich heen maar zich wel staande kan houden. Otto volgt het voortgezet
onderwijs en heeft een rugzakje vanuit het RENN IV. Hij heeft moeite met plannen,
ordenen, huiswerk maken, agendabeheer, e.d. Extra begeleiding op school wordt hiervoor ingezet. Daarnaast wordt ingezet op het leren hulp te vragen en assertiever te
worden op school. In zijn dagelijks functioneren heeft Otto veel behoefte aan vaste
patronen, alles gebeurt volgens een vaste routine, situaties worden voorbesproken en
voorbereid met ouders. Otto heeft de neiging zich af te zonderen en bezig te zijn met
andere dingen.

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER
Ouders zijn al jaren bekend met de problematiek en hebben in de loop der tijd hun
dagelijks functioneren ingesteld op onder andere de zorgbehoefte van Otto. Er zijn vaste
patronen en regels. Het kost ouders, en ook Otto, energie zich te houden aan de regels
en ze te handhaven omdat er anders onrust ontstaat. Ouders weten wat hem triggert en
kunnen daardoor op tijd ingrijpen om agressie en frustratie te voorkomen. Otto kan
moeilijk zijn ervaringen en gevoelens met ouders delen, hij is daarin niet open.

Begeleiding Individueel klasse 2
Begeleiding Groep klasse 2

€ 5.903 op jaarbasis
€ 5.447 op jaarbasis

Totaal

€ 11.350 op jaarbasis (PGB)

WIE LEVERT DE ZORG
De individuele begeleiding wordt geboden door de ouders en een begeleider. De individuele begeleider komt eenmaal per veertien dagen een uur. Zij bespreekt met hem persoonlijke dingen en leert hem weerbaarder en assertiever te worden. Daarnaast bieden
ouders de overige begeleiding. Begeleiding Groep wordt geboden door deelname aan
een zorgboerderij, een weekend in de acht weken, van vrijdag tot zondag. Ouders sparen
Begeleiding Groep voor vakantieperiodes. Otto houdt zich bezig met allerlei activiteiten
zoals spelletjes, iets ondernemen, een fietstocht maken en vooral dingen samen doen
met anderen.

BEHOEFTE/VRAAG
Ouders willen graag dat Otto leert sociale contacten aan te gaan door samen met leeftijdgenoten bezig te zijn. Hij heeft beperkingen op het gebied van de communicatie,
inlevingsvermogen, afstemming e.d.

OVERDENKINGEN
n Het sparen van de uren Begeleiding Groep voor de vakantie is goed voor het gezin.
Otto mist daarmee echter de herhaling in contacten bij de logeerweekenden. Zo kan
hij daar geen vriendschappen opbouwen. Dit is wel een leerdoel van de ouders. Wie
adviseert hen?

Otto

DE INDICATIE
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30. FLIN
Flin is een jongen van vijftien jaar en is gediagnosticeerd met de stoornis van Asperger.
Er is in 2011 intensieve psychiatrische behandeling in het gezin geboden door de GGZ.
Op dit moment vindt er geen behandeling meer plaats. Flin woont samen met zijn ouders
en twee jongere broers. Beide ouders werken. Er zijn veel problemen geweest op school.
Flin is van HAVO naar Atheneum en vervolgens naar de MAVO gegaan waar hij erg
onderprikkeld raakte en verzuimde. Uiteindelijk heeft hij een laatste kans gekregen voor
HAVO op het VSO. Flin gaat met de taxi naar school. Hij heeft een vaste vriendenkring,
die regelmatig bij hem thuiskomt. Hij heeft de neiging soms vrienden te “kopen” om
aardig gevonden te worden. Hij gebruikt regelmatig softdrugs met zijn vrienden, ze hebben de neiging zich te onderscheiden van de rest van de wereld door hun rebelse ideeën.
Flin is geen lid van een verenging of sport omdat hij zich niet gemakkelijk kan aanpassen.

WELKE PROBLEMEN ZIJN ER
Flin heeft een hekel aan alles wat moet, hij heeft veel weerstand tegen regels en afspraken, hij ervaart ze als lastig en het levert stress op. Hij heeft de neiging zichzelf niet goed
te verzorgen, komt ’s morgens vaak laat uit bed. Flin heeft onvoldoende inzicht in zijn
eigen handelen en functioneren en heeft geen realistisch toekomstbeeld. Hij heeft veel
plannen maar kan ze niet omzetten in daden en heeft daar ook geen last van. Hij heeft
onvoldoende probleembesef: een ander heeft een probleem met hem, hij heeft geen
probleem. Dat maakt de communicatie en begeleiding erg lastig.

Fllin

DE INDICATIE
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Begeleiding Individueel klasse 2

€ 5.903 op jaarbasis

Totaal

€ 5.903 op jaarbasis (PGB)

WIE LEVERT DE ZORG
Ouders bieden de zorg in combinatie met een coach die middels het PGB wordt
ingehuurd voor anderhalf uur per week.

BEHOEFTE/VRAAG
Ouders zouden graag zien dat de coach die ingehuurd wordt meer betrokken is dan nu
het geval is. Ze willen dat er afspraken worden gemaakt die door Flin nagekomen worden
en waar hij niet onderuit kan komen. Moeder vindt het lastig de balans te vinden tussen
moeder zijn en begeleider. Het zou voor Flin goed zijn een soort maatje te hebben die
positieve invloed op hem uit kan oefenen en die hij accepteert. Flin heeft zelf geen
behoefte aan begeleiding en ziet het nut er niet van in.

OVERDENKINGEN
n Ouders zijn blijkbaar niet tevreden over de inzet van de professionele zorg, is dit niet
bespreekbaar?
n Moeder geeft aan dat zij moeite heeft met de dubbele rol: moeder en begeleider.
Is er geen alternatief?

Bijlage 2 Alternatieve aanpak?
In deze bijlage wordt verslag gedaan van extra gesprekken die we met en over 5
jongeren voerden. Aanleiding was de overtuiging van de onderzoekers dat het beter
moest kunnen. De verhalen worden vanuit het perspectief van de hulpverlener in
verslagvorm verteld. Redactioneel is er zo min mogelijk aan aangepast. Het zijn pure
gespreksverslagen. Ze zijn in dit rapport opgenomen voor de extra geïnteresseerde
lezer. Ze bieden concreter inzicht in de ontwikkeling van het kind en de problemen dan
de voorgaande 30 casusbeschrijvingen.

Casus RONALD (matrix nr. 13)

Donderdag 14 februari
Ik heb telefonisch gesproken met de moeder van Ronald. Vorig jaar heeft zij meegedaan
aan het onderzoek omdat zij zich zorgen maakt over hoe het straks allemaal komt. Ik heb
haar verteld dat gemeenten op dit moment heel erg op zoek zijn naar de werkelijke
problematiek en hoe zij hierop kunnen anticiperen.
Uitgelegd dat we dit goed kunnen duiden door mensen aan het woord te laten die
ervaring hebben, die kunnen vertellen wat er allemaal speelt en waar ze tegenaan lopen.
De moeder van Ronald was enthousiast over het idee.
Ik heb uitgelegd dat Ronald voor ons in eerste instantie de persoon is waar het om gaat
en dat het voor ons van groot belang is om te weten wat hij nodig heeft, hoe hij zich
voelt e.d.
Daarnaast natuurlijk het verhaal van de moeder die de volledige zorg voor Rick op zich
heeft genomen en aangeeft dat het haar zwaar valt.
Ik heb aangegeven dat ik graag een verdieping met haar wil doen op het onderzoek van
vorig jaar en dat ik graag wil dat onze Meitinker Annie (die veel ervaring heeft in het
werken met jongeren) eens met Ronald in gesprek gaat.
We zullen afzonderlijk van elkaar met beide in gesprek gaan en de bevindingen daarna
met hen delen.
Aandachtspunten zijn voor de moeder: hoe is de zorg nu ingezet, hoe gaat het op school,
hoe ziet de behandeling eruit, welke hulp heeft ze nu, welke problemen ervaart ze.

Flin

Ronald is een twaalfjarige jongen met de diagnose ADHD en kenmerken van PDD-NOS.
Ronald heeft een slaapstoornis. Dat wil zeggen dat hij in zijn eerste slaap vaak wakker
wordt en gaat gillen, schreeuwen en slaapwandelen. Hij gebruikt medicijnen en is onder
behandeling van een kinderpsychiater. Ronald woont samen met zijn ouders en een
oudere broer.
Hij zit op het speciaal vervolgonderwijs. Hij wil behulpzaam zijn, maar dat wordt door
anderen niet zo ervaren. Hij speelt daarom veel alleen. Als hij buiten is haalt hij veel
kattenkwaad uit. Het gedrag van Ronald heeft gevolgen voor het gezinsleven.

73

Aandachtspunten voor het gesprek met Ronald zijn: hoe gaat het met je, hoe voel je je,
wat vind je leuk, waar heb je behoefte aan, hoe gaat het op school e.d.

Obeservantie en reflextie

Afspraak gemaakt voor woensdag 27 februari om 10.00 uur.
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Gesprek met moeder van Ronald, 20 februari 2013.
Moeder gevraagd om het verhaal van Ronald te vertellen. Ronald was een “gewone”
baby. Hij is opgegroeid in een gezin met vader, moeder en zusje van twee jaar ouder.
Toen Ronald twee en een half was ging hij naar de peuterspeelzaal. Daar viel op dat
Ronald druk was, is verder niets mee gedaan. Op 4 jarige leeftijd ging Ronald naar
school, hij werd steeds drukker en wat opviel was zijn “bemoeizucht”. Dat werd hem niet
altijd in dank afgenomen.
Op de lagere school ging het niet goed, Ronald heeft twee maal groep drie over moeten
doen. De begeleiding op school was niet afgestemd op zijn problematiek. Ouders
hebben de GGZ ingeschakeld omdat zij niet goed wisten wat ze ermee aan moesten.
GGZ heeft geen diagnose gesteld, wilden niet dat Ronald voor zijn leven meteen een
stempel had. Wel hebben zij videotraining voorgesteld maar hier zijn ouders niet op
ingegaan. Er is hulp gevraagd bij een homeopaat, ook dit mocht niet baten.
Toen Ronald 7 jaar was is hij gediagnostiseerd door een psychiater en kreeg hij medicatie.
Ronald heeft de lagere school in het dorp verlaten en is naar RENN 4 onderwijs gegaan.
Hij werd iedere dag opgehaald met een busje. Moeder geeft nu aan dat die stap eigenlijk
veel eerder gezet had moeten worden. Toen hij 9 was kreeg Ronald een meester en
eigenlijk is het vanaf die tijd minder goed gegaan. Indicatie RENN 4 zou te hoog gegrepen zijn en deze meester gaf aan dat hij naar RENN 3 zou moeten. Ouders waren erg
teleurgesteld. Kregen op een gegeven moment te horen dat Ronald ‘s middags niet meer
naar school kon, het was te belastend. Er zou afstemming geweest zijn met de Inspectie,
die echter van niets wisten. Vanaf dat moment heeft moeder PGB indicatie BI aangeboord om Ronald op vrije middagen te ondersteunen maar ook om in te zetten op school.
Ronald kreeg op deze manier de individuele aandacht die hij nodig had. In de klas zat
Ronald helemaal alleen vooraan, werd dus voortdurend afgeleid door wat er achter hem
gebeurde. Hij was bijna 10 toen hij begon met leren lezen. School heeft steeds aangegeven dat ze Ronald niet goed konden begeleiden maar hebben ouders niet ondersteund in
het begeleiden naar ander onderwijs.
Nu zit Ronald op VSO . Hij heeft het niet naar zijn zin. Zijn neiging om zich met iedereen
te “bemoeien” is het grootste probleem in zijn contacten met anderen.
Ronald gaat nu wel hele dagen naar school maar ouders vragen zich af of dit is wat het
moet zijn.
Belemmeringen eerste jaren
n De lange weg naar diagnostisering. Niet herkennen van de problematiek op school en
het traject bij de GGZ.
n Niet aansluiten van het onderwijs bij de vraag/behoefte van Ronald. Zoektocht van
ouders om het goed te regelen.
n Inzetten van PGB voor ondersteuning op school.
n Gevolgen voor het gezin, negatieve spiraal.
Met moeder afgesproken dat we de zoektocht gaan starten. Ze is blij met de ondersteuning, voelt zich machteloos en is bang voor de toekomst. Wat moet Ronald gaan doen en
hoe moet zij dat organiseren? Er ligt nu een indicatie voor 5 jaar, tot 2017.

Ik heb gebeld met een boerderij in de buurt die kinderen opvangt en begeleidt. Annie,
Ronald en moeder gaan er woensdag heen voor een verkenning. Moeder is enthousiast.
Is blij dat we e.e.a. pragmatisch oppakken. Voelt zich serieus genomen. We zullen alles
in nauw overleg met haar doen.
20 februari 2013
Annie heeft kennis gemaakt met Ronald. Het ging heel erg moeizaam, contact maken is
lastig (het ontbreekt ons aan de juiste kennis om het gesprek met Ronald aan te gaan).
Ondertussen is bezoek aan de zorgboerderij geweest en uitgelopen op een teleurstelling, het bracht duidelijk niet datgene wat moeder had verwacht. Ze is erg teleurgesteld.
(Later bezoeken wij dezelfde boerderij in het kader van het onderzoek en kunnen wij de
teleurstelling volledig begrijpen.)
Het is geen geschikte plaats voor Ronald. Ik baal want nu is moeder waarschijnlijk voor
de zoveelste keer teleurgesteld.

7 maart 2013
Gebeld met moeder, het zat me niet echt lekker dat het nu zo dood bloedt. Ze geeft aan
dat ze erg teleurgesteld was over het verhaal op de boerderij. Er was geen gesprek, een
beetje rondlopen op de boerderij en dat was het. Bovendien zou Ronald het niet leuk
gevonden hebben. Het gezin blijkt nu eenmaal per week ondersteuning te hebben, waarvoor kan moeder niet aangeven. Ze wil ook even niets meer. Ik heb haar aangegeven dat
ik het betreur dat het zo gelopen is en dat ik graag met haar verder na wil denken.
Mevrouw wil het nu even niet meer.
In de zomer raakt Jeugdzorg betrokken bij het onderzoek. Zij geven aan dat het
problematischer is dan we denken en dat hebben we ons niet voldoende gerealiseerd.
Bureau Jeugdzorg geeft aan een pad met ons te willen lopen in de vorm van ondersteuning door de gedragswetenschapper. Ik zal na de vakantie moeder opnieuw benaderen.
Augustus 2013
Moeder gesproken. Alles loopt nu goed, geeft ze aan. Ze wil liever niet verder, ook niet
met Bureau Jeugdzorg. En daarmee is het afgelopen. We kunnen haar niet dwingen.

Obeservantie en reflextie

Volgende afgesproken:
n We kunnen geen alternatieve oplossing inzetten omdat we niet de mogelijkheden
kunnen inschatten van Ronald.
n Ander onderwijs kunnen we niet oppakken als we niet weten wat Ronald fijn vindt,
wat hem kan enthousiasmeren. We kennen zijn mogelijkheden (beperking) niet.
n Ronald is graag buiten, moet zijn energie kwijt. Nu is hij veel alleen en haalt kattenkwaad uit. We moeten verkennen waar hij toe in staat is. Niet alleen wat activiteiten
betreft maar ook wat zijn sociale mogelijkheden zijn. Hij heeft een indicatie voor
BGG, waarom deze in eerste instantie niet aanboren, de druk wat van de ketel halen
thuis en verkennen wat Ronald leuk vindt.
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Casus JORT (matrixnr. 6)
Een verdiepend gesprek met moeder van Jort n.a.v. eerste onderzoek.
Jort, nu 18 jaar, is gediagnostiseerd met PDD-NOS en kenmerken van ODD.
Jort maakt gebruik van Begeleiding Individueel en Begeleiding Groep in PGB.
Moeder vertelt dat voor haar de eerste problemen zichtbaar werden toen Jort 4 maanden
oud was, hij had toen een driftbui om onverklaarbare reden. Jort ging toen hij twee jaar
was voor het eerst naar de peuterspeelzaal, was wat traag in zijn motoriek en op zichzelf. Af en toe erg driftig waarbij de reden over het algemeen was dat het niet ging zoals
hij wilde.
De overgang naar de lagere school gaf problemen. Het loslaten van de veilige omgeving
van de peuterspeelzaal had tot gevolg dat Jort ging stotteren. Ouders hebben logopedie
ingeschakeld die vaststelde dat het stotteren waarschijnlijk een gevolg was van een
angststoornis. Moeder zorgde dat ze veel op school was zodat ze Jort kon ondersteunen
wanneer dit nodig was.
Op de lagere school ging het moeizaam, last van driftbuien en er werd vastgesteld dat
Jort dyslexie had.

Obeservantie en reflextie

Het was een moeilijk periode voor het gezin, het gevoel alleen te staan, het gevoel dat
het aan jou ligt als ouders en niemand die initiatief neemt om te onderzoeken wat er nou
eigenlijk precies aan de hand is. Het lijkt een vicieuze cirkel.
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Belemmeringen eerste jaren:
n Onkunde van het onderwijs, niet herkennen van problematiek en geen initiatief
nemen om zicht te krijgen op wat er aan de hand is, ouders niet steunen.
n Acceptatie en inzicht ouders: er is wat aan de hand maar wat? Graag anders willen,
maar de mogelijkheden niet kennen, gevoel dat iedereen jou er op aan kijkt.
De situatie escaleert wanneer een leerkracht Jort op een dusdanige manier vernedert dat
hij totaal ontdaan thuis komt en aangeeft dat het leven voor hem geen zin meer heeft,
hij is dan 10 jaar.
Hierna zoeken de ouders hulp bij een orthopedagoog die zij uit eigen middelen betalen.
Er wordt contact gelegd met kinder- en jeugdpsychiatrie en met BJZ i.v.m. een indicatie.
De diagnose PDD-NOS wordt gesteld tot opluchting van de ouders en Jort krijgt een indicatie voor RENN IV, Begeleiding Individueel en Begeleiding Groep. Ouders volgen een
cursus omgaan met agressie. Hij gaat naar school 50 kilometer verderop, moet met een
busje.
Belemmeringen deze periode:
n Diagnose wordt gesteld door een psychiater die Jort een half uur ziet, daarna wordt
begeleiding overgenomen door stagiaires. Dossier is op dit moment slapend, als
ouders wat willen kunnen ze bellen.

n Jort moet naar school, reist 100 kilometer per dag, er is geen alternatief dichterbij.
Moeder moet de eerste week mee in de bus om Jort vast te houden, daarna lijkt hij
wat te wennen. De dagen zijn slopend voor Jort.
n Jort zit in een groep met gedragsgestoorde kinderen, heeft behoefte aan veiligheid
en rust. Heeft twee hele moeilijke jaren. In groep drie krijgt hij een leraar waar hij een
enorme klik mee heeft, dan gaat het beter.
n Moeder had graag van Jeugdzorg advies gekregen over waar ze zou kunnen vinden
wat goed voor haar zoon was, ze kent de mogelijkheden niet en moet nu alles zelf
uitzoeken.

‘Het moet klikken met Jort, als de klik er niet is dan wordt het allemaal niets. Niemand
kan dat beter bepalen dan de ouders zelf, zij kennen hun kind, zij weten waar hij blij van
wordt en zij weten wanneer ze op de rem moeten gaan staan.’
Jort heeft inmiddels de MBO gehaald en is bezig met een opleiding tot hovenier. Stage
lopen was voor hem een drama, weer een nieuwe groep, weer anderen mensen. Ouders
hebben een hovenier in de buurt bereid gevonden om Jort te begeleiden op basis van het
PGB groep.
Jort is nu 18, gaat nog 1 dag in de week naar school en zal naar verwachting een vaste
baan krijgen bij de betreffende hovenier. Het gaat uitstekend met hem.
Ouders hebben in de loop van de jaren gezocht naar wat goed voor Jort is:
n Begeleiding minimaal twee uur per week door een ZZPer, leerkracht op een school
voor moeilijke kinderen. Hij heeft een enorme klik met Jort en weet hem te
stimuleren, zijn agressiviteit te verminderen en hem aan te sporen.
n Jort werkt bij de hovenier, hij vindt dit fijn en heeft inmiddels een vertrouwensband
opgebouwd, voelt zich veilig op deze plek.
n Ouders hebben veel geïnvesteerd, veel moeten zoeken en zijn vreselijk blij dat ze nu
op het punt zijn dat het loopt.
n Moeder geeft aan dat het PGB hen deze ruimte heeft gegeven, maar geeft ook aan
dat wanneer er destijds alternatieven waren geweest zij hiervoor had open gestaan.
Niet onderschat moet worden dat het bij deze kinderen heel erg precies komt wie de
begeleiding op zich neemt. Als het in ZIN had gekund dan hadden ouders hiervoor
open gestaan. Niemand heeft hen echter op weg geholpen, ze hebben het zelf uit
moeten zoeken.
n Op mijn vraag wat ouders zouden doen als er geen PGB meer zou zijn en geen
mogelijkheden voor alternatieve inzet van ondersteuning, antwoordt moeder dat zij
dat niet kan overzien. Basis is dat Jort mensen om zich heen heeft die snappen wat
hij heeft en hem veiligheid bieden.

Praktische oplossingen en een regelvrije ruimte

Ouders gebruiken het geld van het PGB om die zorg te vinden die aansluit bij de vraag
van Jort. Moeder geeft aan dat het PGB voor het gezin een enorme opsteker was, het gaf
de ruimte om zelf te bepalen wat goed is. Moeder vergelijkt het met uit eten gaan of eten
bij vrienden. In het laatste geval kun je beter geen commentaar hebben op de kwaliteit
van het eten, in het eerste geval wel omdat je er voor betaald en eisen mag stellen.
Het PGB voor Jort betekende letterlijk dat ouders mensen konden zoeken waar Jort een
klik mee had en die dingen met hem deden die belangrijk voor hem waren.
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Het zoeken naar alternatieve mogelijkheden is op dit moment niet aan de orde. Alles
is goed op de rit en Jort heeft zich op een vaste baan. Dat proces moet nu niet
verstoord worden. Verbeterpunten liggen in het proces daarvoor.
Inzetten van alternatieve ondersteuning
Met moeder gesproken over de mogelijkheden van inzet alternatieve ondersteuning.
De problematiek van Jort is zo dat begeleiding heel precies komt. Het heeft maanden
geduurd voor Jort een klik had met de huidige begeleider. Deze begeleider weet waar
het over gaat, waar de problemen liggen, niet alleen wat Jort betreft maar hij kan ook
moeder ondersteunen.
Het is niet zo dat zomaar iemand anders Jort bij de hand kan nemen, als dat had gekund
dan was de zoektocht ook veel minder moeilijk geweest dan nu.
Het hele proces van probleemherkenning, acceptatie, diagnostisering en hoe Jort en het
gezin hierin goed te ondersteunen heeft jaren gekost.
Nu is alles rustig en lijkt Jort ergens te komen, namelijk een vaste baan en mogelijkheden om zich sociaal te ontwikkelen.

Praktische oplossingen en een regelvrije ruimte

De onderzoekers verbaasden zich in het verhaal van Jort destijds over de inzet van het
PGB voor begeleiding door een hovenier. Nu zien zij in dat dit een prima oplossing is
voor Jort.
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Casus 3 PIETER (matrixnr. 1 )

Moeder vertelt dat voor haar de eerste problemen zichtbaar werden toen Pieter de
kleutergroep bezocht, hij was toen drie en een half jaar. Tot die tijd leek alles gewoon.
Pieter was erg op zichzelf en vanaf het bezoeken van de peutergroep kreeg Pieter forse
spraakproblemen.
Ouders hebben toen contact gezocht met een logopedist die Pieter doorverwees naar
speciaal onderwijs voor kinderen met spraak en/of gehoorproblemen.
Pieter was toen bijna 4 jaar. Hij heeft deze school bezocht tot hij 7 jaar was. Elke dag een
lange reis, dit was een moeilijke periode.
Na deze school ging Pieter naar de lagere school in het eigen dorp. Dit verliep moeizaam. Hij was veel thuis. Hij kreeg problemen op school, was volgens moeder niet goed
in staat om duidelijk te maken wat hij wilde en werd erg boos als hij niet begrepen werd.
Via de huisarts, school en vrienden kwam Pieter in het behandelcircuit. De diagnose
PDD-NOS werd gesteld en er werd een behandelplan voor hem opgesteld.
Dit lukte niet, het plan was niet werkbaar en Pieter is van school gehaald om vervolgens
speciaal onderwijs te gaan bezoeken.
Dat ging goed, inmiddels was BJZ ingeschakeld en kreeg Pieter een indicatie voor
begeleiding.
Wat moeder hier mee moest wist ze niet goed, maar via vrienden die een kind met
dergelijke problematiek hadden heeft zij toen een ZZPer ingeschakeld die leerkracht was
in het onderwijs aan kinderen met dergelijke problematiek.
Na een periode van lange gewenning, ging het goed. Thuis was het soms problematisch
en moeder had zelf ook baat bij de ondersteuning van de ZZPer.
Alles werd zorgvuldig voorbereid en stap voor stap werd Pieter begeleid.
Zijn overstap naar VMBO mislukte. Hij is gevoelig voor verandering en kon niet wennen.
Door school is Pieter niet ondersteund, zijn problematiek werd niet herkend. Hij zat in
deze periode veel thuis, hij wilde niet naar school. Ook dit heeft veel tijd gekost en veel
begeleiding, evenals het ontwikkelen van sociale contacten.
Dat was niet altijd even gemakkelijk, ook niet in het dorp waar het gezin woont.
Broertjes en zusjes werden aangesproken op het gedrag van Pieter.
Belemmeringen eerste jaren:
n Herkennen van de problematiek en het oppakken van een vervolgproces.
n Acceptatie en inzicht ouders: wat is er aan de hand? Bij wie moet je zijn? Het gevoel
dat iedereen jou er op aan kijkt.
n Moeder had graag advies gekregen over waar ze wat zou kunnen vinden wat goed
voor haar zoon was, ze kende de mogelijkheden niet en moest nu alles zelf
uitzoeken.

Praktische oplossingen en een regelvrije ruimte

Verdiepend gesprek met moeder van Pieter n.a.v. eerste onderzoek. Het gaat om Pieter,
nu 16 jaar gediagnostiseerd met PDD-NOS. Pieter maakt gebruik van Begeleiding
Individueel en Begeleiding Groep in PGB.
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Ouders gebruiken het geld van het PGB om die zorg te vinden die aansluit bij de vraag
van Pieter. Moeder geeft aan dat het PGB voor het gezin een enorme opsteker was, het
gaf de ruimte om zelf te bepalen wat paste. Nu konden ze iemand vinden die weet wat er
aan de hand is met Pieter en alle tijd heeft om hem te begeleiden in zowel school/werk
als zijn sociale contacten.
‘Het moet klikken met Pieter, als de klik er niet is dan wordt het allemaal niets. Niemand
kan dat beter bepalen dan de ouders zelf, zij kennen hun kind, zij weten waar hij blij van
wordt en zij weten wanneer ze op de rem moeten gaan staan.’
Pieter bezoekt inmiddels onderwijs dat aansluit bij zijn wensen. Samen met zijn begeleider heeft hij vakantiewerk gevonden in de supermarkt in een dorp nabij. Pieter doet daar
eenvoudig werk, maar hij kan het goed en heeft er plezier in.
Moeder geeft aan dat ze het gevoel heeft dat het eindelijk de goede kant op gaat.
Er is binnen het gezin soms nog onrust en strijd, maar ook dat neemt af.
De focus ligt nu op het ontwikkelen van sociale contacten en Pieter begeleiden bij zijn
school.

Praktische oplossingen en een regelvrije ruimte

De ouders hebben in de loop van de jaren gezocht naar wat goed voor Pieter is:
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n Begeleiding minimaal twee uur per week door een ZZPer, leerkracht op een school
voor moeilijke kinderen. Hij heeft een klik met Pieter en weet hem te stimuleren, zijn
agressiviteit te verminderen en hem aan te sporen.
n Pieter werkt bij de supermarkt, hij vindt dit fijn en heeft inmiddels een vertrouwens
band opgebouwd. Hij voelt zich veilig op deze plek.
Problemen samengevat:
n Begeleiding voor het gezin vanaf het moment dat de eerste problemen zichtbaar
werden.
n Het feit dat Pieter op zeer jonge leeftijd al “ver” weg moest naar school.
n Het opstellen van een behandelplan dat in de uitvoering niet werkbaar blijkt. Het is
niet opnieuw opgepakt en ouders hebben zelf hun weg moeten vinden.
n Voorlichten over mogelijkheden inzet zorg vanuit BJZ.
n Het zoeken naar alternatieve mogelijkheden is op dit moment niet aan de orde.
Alles is goed op de rit en Pieter richt zich met zijn begeleider op de nieuwe school.
Inzetten van alternatieve ondersteuning
Ik heb met moeder gesproken over de mogelijkheden van inzet alternatieve ondersteuning.
De problematiek van Pieter is dusdanig dat begeleiding heel precies komt. Het heeft
maanden geduurd voor Pieter een klik had met de huidige begeleider. Deze begeleider
weet waar het over gaat, waar de problemen liggen, niet alleen wat Pieter betreft maar
hij kan ook moeder ondersteunen.

Praktische oplossingen en een regelvrije ruimte

Het is niet zo dat zomaar iemand anders Pieter bij de hand kan nemen, als dat had
gekund dan was de zoektocht ook veel minder moeilijk geweest dan nu.
Het hele proces van probleemherkenning, acceptatie, diagnostisering en hoe Pieter en
het gezin hierin goed te ondersteunen heeft jaren gekost.
Nu is alles rustig en lijkt Pieter ergens te komen, namelijk een vaste baan en mogelijkheden om zich sociaal te ontwikkelen.
Mocht begeleiding stoppen als het over gaat naar de gemeente dan is er een groot
probleem en zullen ouders moeten kijken of ze op een andere manier financiering
kunnen vinden voor de huidige begeleiding.
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Casus 4 MEVROUW BOUMA
Mevrouw Bouma is moeder van vier kinderen heeft psychiatrische problemen. Zij wil zelf
erg graag iets doen buiten de deur maar ervaart enorme belemmeringen. Dat is de reden
waarom mevrouw meegenomen is in het onderzoek Frieslab. Ik ga bij haar op bezoek om
met haar te praten over haar belemmeringen en op welke wijze wij er samen met haar
voor kunnen zorgen dat ze kan participeren.

Praktische oplossingen en een regelvrije ruimte

Algemene informatie.
Mevrouw Bouma is 53 jaar en heeft 5 kinderen waarvan er 4 zijn gediagnosticeerd met
psychiatrische stoornissen. Mevrouw Bouma heeft een eetstoornis en waarschijnlijk
ADHD. De jongste zoon heeft PDD-NOS en een angststoornis. Hij is in behandeling bij de
GGZ, gebruikt medicijnen en bezoekt het speciaal onderwijs. De jongste zoon en de
dochter van 17 (emotionele stoornis) wonen nog bij mevrouw thuis.
Mevrouw heeft een bewogen leven achter zich met mishandeling, meerdere scheidingen, uit de hand gelopen burenruzies en 4 kinderen waar zij zich ernstige zorgen over
maakt.
Mevrouw woont sinds kort in een Fries dorp, daarvoor heeft zij 5 jaar in Zuid Holland
gewoond.
Zij woont mooi, in een nieuw huisje dat gezellig en smaakvol is ingericht. Mevrouw heeft
geen werk en leeft van een bijstandsuitkering.
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Het verhaal spitst zich toe op de jongste zoon, Eric. Eric komt niet in de verhalen uit bijlage 1 voor, hij woont sinds kort in het dorp. Hij heeft een indicatie voor BGI klasse 2,
KDV 1 etmaal en vervoer BGG.
Eric is altijd een stil jongetje geweest, in zichzelf gekeerd. Op een gegeven moment viel
het op dat hij veel bewegingen maakte, net of hij dingen zag. Zijn moeder was al bij de
GGZ vanwege de problematiek van haar andere kinderen. Zij besprak de problemen met
de GGZ maar hij werd niet getest en het advies werd gegeven dat hij naar een medisch
kinderdagverblijf moest. Dat gebeurde maar na een half jaar moest hij hier weg omdat
men aangaf dat hij eigenlijk te goed was (IQ 116).
Eric is toen naar de gewone lagere school gegaan met een rugzakje. Hier was hij hier
niet op zijn plek. School heeft aangeven dat hij naar passend onderwijs moest. Dat was
ver weg.
Inmiddels werd er een diagnose gesteld PDD-NOS en een MCDD stoornis1
Ondertussen verhuisden moeder en de kinderen naar Zuid Holland en vervolgens weer
terug naar Friesland. Opnieuw een ingrijpende verandering voor Eric. Hij moest wennen
op een andere school, aan een nieuwe omgeving.
Begeleiding vindt opnieuw plaats door de GGZ en sinds kort door een instelling gespecialiseerd in kinderpsychiatrie. Deze begeleider komt uit het speciaal onderwijs en heeft
een hele goeie band met hem. Hij komt 3 keer per maand een middag en onderneemt
activiteiten met Eric (bijvoorbeeld een middag naar een zorgboerderij) op basis van de
indicatie KDV en vervoer BGG.

1

MCDD is de afkorting van de Engelse term Multiple Complex Developmental Disorder. In het
Nederlands: Meervoudige complexe ontwikkelingsstoornissen. Deze stoornis is een niet officiële
autistische stoornis. Bij kinderen met MCDD staan niet de contactproblemen op de voorgrond maar
de problemen bij het reguleren van emoties en gedachten. Een beetje angst ontaardt bij hen meteen
in paniek, een beetje boosheid wordt razernij. Hun veel te sterke fantasie zorgt ervoor dat hun
gedachten met hen op de loop kunnen gaan, waardoor fantasie en werkelijkheid niet meer uit elkaar
worden gehouden.

Moeder, zus en begeleider zijn de enige personen waar Eric contact mee heeft.
Op dit moment gaat hij met de taxi naar het voortgezet onderwijs. Zijn IQ is opnieuw
getest en is 85, zijn verbale IQ is 55.
Mevrouw Bouma heeft zelf gedurende al deze jaren ook te maken gehad met hulpverlenende instanties. Dit was voor haar eetstoornis. Daarnaast heeft ze veel emotionele problemen. Zij geeft aan dat haar behoefte tweeledig is, zij wil graag onder de mensen maar
ervaart dit tegelijkertijd als een enorme drempel. Zo is ze bijvoorbeeld al een aantal
dagen overstuur omdat ze weet dat ik kom.
Mevrouw is angstig, bang voor de dood, bang voor contacten en voelt zich tegelijkertijd
alleen.
Ze kan niets, alleen overdag wanneer haar zoon naar school is. Toch doet ze het niet
omdat ze zo angstig is. Ze kent niemand in het dorp.

Samengevat
n Problematische gezinssituatie, jaren begeleiding door verschillende instanties.
n Zoektocht naar het juiste onderwijs, veel wisselingen van school.
n De zorgen om de kinderen die inmiddels uit huis zijn, maar nog steeds problemen
hebben.
n Isolement van moeder, wennen in het nieuwe dorp, geen contacten.
n De spagaat tussen eenzaam zijn en bang zijn om nieuwe contacten te leggen.

Resultaat

Ik heb met mevrouw gesproken over het feit of zij verdere behoefte heeft aan
ondersteuning. Ze houdt dit af, alles loopt nu en ze is heel erg blij met de ondersteuning
die Eric nu heeft. Als ze dit kwijt zou raken dan zou dat vreselijk zijn. Ze heeft geen geld
om het zelf te betalen.
Ik heb uitgelegd dat wij met Meitinkers werken, een soort contactpersoon die ze altijd
zou kunnen bellen wanneer ze even wil praten of wellicht contacten in het dorp wil
krijgen. Hier stond ze voor open. Ik zal haar in contact brengen met de Meitinker. Die
helpt haar vast op weg. Ik zie geen reden om in het kader van dit project te zoeken naar
alternatief aanbod voor Eric.
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Casus 5 JURGEN
Verdiepend gesprek op verzoek van ouders.
Het gaat om Jurgen, nu 13 jaar gediagnostiseerd met PDD-NOS.
De ouders van Jurgen hebben zich spontaan aangemeld om mee te doen aan dit onderzoek, Jurgen is niet opgenomen in de portretten van de 30 kinderen. Jurgen maakt
gebruik van Begeleiding Individueel en Begeleiding Groep in PGB.
Moeder vertelt dat voor haar de eerste problemen zichtbaar werden toen Jurgen de kleutergroep bezocht, hij was toen ongeveer 4 jaar. Voor iedereen was duidelijk dat er iets
aan de hand was met Jurgen.
Toen werd de diagnose PDD-NOS gesteld, de ouders geven aan dat ze daarna eigenlijk
aan hun lot overgelaten werden. Het proces rond indicatiestelling hebben de ouders als
zeer belastend ervaren. Een ellenlange weg, zo omschrijven zei dit, bureaucratische
molen met allerlei onderzoeken, het leek nooit genoeg. Ze hebben zich zelf verdiept in
de zorg, veel gelezen, veel uitgezocht.
Er brak een periode aan van opstandigheid van Jurgen, boosheid en woedeaanvallen.
Inmiddels bezocht Jurgen de gewone lagere school, waar vanaf groep drie de problemen
weer begonnen toe te nemen.
Jurgen vertoonde gedrag dat als “niet normaal” bestempeld werd. Toch ging men op
school goed met hem om en is er nooit sprake geweest van een keuze voor een andere
school.
De individuele aandacht was echter heel belangrijk voor hem en daar was niet altijd de
tijd en de ruimte voor.

Bronnen

In de thuissituatie had Jurgen voortdurend sturing nodig, altijd iemand in de buurt,
overal op wijzen en in begeleiden. Vooral zijn moeder heeft dit als zeer zwaar ervaren.
Zij heeft in die tijd een andere baan gezocht, met minder uren zodat haar aanwezigheid
thuis gegarandeerd was.

84

Belemmeringen eerste jaren:
n Herkennen van de problematiek en het oppakken van een vervolgproces.
n Geen specifieke begeleiding na de eerste diagnose stelling.
n Advies in welke vorm van begeleiding goed is: waar kan ik heen met mijn probleem.
Daarna werd Jurgen opnieuw onderzocht en werd de diagnose Asperger met ADD
gesteld.
Jurgen kreeg een rugzakje en een indicatie voor BG Groep en BG Individueel.
Toen begon de zoektocht naar de juiste hulp voor Jurgen. Al snel werd duidelijk dat inzet
via ZIN niet aan de orde was, omdat de zorg en begeleiding dan verspreid zijn over de
hele dag en niet in vaste uren af te bakenen zijn.

Ouders gebruiken het geld van het PGB om de zorg te vinden die aansluit bij de vraag
van Jurgen. Moeder geeft aan dat het PGB voor het gezin een enorme opsteker was, het
gaf de ruimte om zelf te bepalen. Nu konden ze iemand vinden die weet wat er aan de
hand is met Jurgen en alle tijd heeft om hem te begeleiden in zowel school/werk als zijn
sociale contacten.
De ZZPer die Jurgen begeleidt begrijpt hem en is een houvast voor hem.
Naast de inzet van de ZZPer neemt moeder een deel van de BG Individueel voor haar
rekening. Zij begeleidt Jurgen in alles.
Moeder geeft aan dat dit zwaar is. Er is geen tijd om iets leuks te doen met elkaar omdat
de behoefte van Jurgen niet aansluit bij de behoefte van de rest van het gezin. Het is
altijd schipperen.
Dit was reden voor de ouders om Jurgen op de indicatie BG groep 1 weekend per maand
te laten logeren op een zorgboerderij. Zij hebben zelf een boerderij gevonden en zijn zeer
tevreden over de zorg hier. Af en toe vrij kunnen zijn is voor de ouders een verademing.
Ouders hebben in de loop van de jaren gezocht naar wat goed voor Jurgen is, zij hebben
zich erg alleen gevoeld in het lopen van dit pad.
De zorg is nu naar wens, Jurgen heeft er baat bij en het gezin heeft af en toe even rust.

Inzetten van alternatieve ondersteuning
Met moeder gesproken over de mogelijkheden van inzet alternatieve ondersteuning.
De problematiek van Jurgen is dusdanig dat begeleiding heel precies komt. Het heeft
maanden geduurd voor Jurgen een klik had met de huidige begeleider. Deze begeleider
weet waar het over gaat, waar de problemen liggen.
Het is niet zo dat zomaar iemand anders Jurgen bij de hand kan nemen, als dat had
gekund dan was de zoektocht ook veel minder moeilijk geweest dan nu.
Het hele proces van probleemherkenning, acceptatie, diagnostisering en hoe Jurgen en
het gezin hierin goed te ondersteunen heeft jaren gekost.
Mocht begeleiding stoppen als het over gaat naar de gemeente dan zullen de ouders er
voor kiezen om zelf de zorg te financieren als dit mogelijk is.
Terugblik
Geen van de 5 pogingen om het beter te doen heeft tot succes geleid. Uit de verhalen
blijkt de zoektocht die ouders moeten ondernemen op zoek naar passende ondersteuning voor hun kind. In alle gevallen gaven de ouders aan niet verder te willen in het
zoeken naar alternatief aanbod. Zij vonden het goed zo. Deze voor de jongeren en dit
onderzoek weinig succesvolle aanpak heeft slechts geleid tot indrukwekkende verhalen.
Verhalen waar we veel van kunnen leren.

Bronnen

n Begeleiding minimaal twee uur per week door een ZZPer, die een goede klik heeft
met Jurgen.
n Ouders hebben veel moeten zoeken en zijn blij dat dat het nu goed loopt.
n Moeder geeft aan dat het PGB hen deze ruimte heeft gegeven en dat ze niet had
geweten hoe het anders had gemoeten.
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