
 

Bijlage Programma van Eisen 

Functie: Universitaire Medische Centra voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (UMC's)  

 

Toegangscriteria 
 

1. Karakteristieken van het kind:  

 

De algemene karakteristieken van de patiënten zijn: minderjarigen van 0 tot 18 jaar bij wie 

sprake is (sterk vermoeden) van een (kinder- en jeugd)psychiatrische stoornis,  als onderdeel 

van of in combinatie met: 

 Een (ernstig) lichamelijke ziekte en/of 

 (Ernstige) verstandelijke beperking en/of  

 Verslaving en/of 

 Genetische syndromen zoals het VCF syndroom of Klinefelter syndroom en/of  

 Psychiatrische co-morbiditeit, hoge diagnostische complexiteit of therapieresistentie 

 

Voor enkele doelgroepen kan in overleg de behandeling doorlopen na het 18e jaar 

(zorgverzekeringswet) om goed af te kunnen ronden of omdat elders geen behandeling voor 

deze groep mogelijk is.  

 

2. Aard van de problematiek:  

 

De problematiek heeft de volgende kenmerken: 

 Een (kinder- en jeugd)psychiatrische stoornis volgens de DSM-IV (of DSM 5), is 

vastgesteld door middel van psychiatrisch onderzoek door een medisch specialist 

(kinder- en jeugdpsychiater), eventueel met aanvullend genetisch, lichamelijk en/of  

(neuro)psychologisch onderzoek 

 Voor behandeling dient er altijd sprake te zijn van één of meer psychiatrische 

stoornissen, als onderdeel van of in combinatie met de in 1 genoemde problemen. 

 Er is vrijwel steeds sprake van problematiek met betrekking tot de sociale 

zelfredzaamheid, psychologisch/cognitief  functioneren en vaak met betrekking tot 

de algemene dagelijkse levensverrichtingen, bijvoorbeeld:  

o Kinderen en jongeren met eetstoornissen en onbegrepen lichamelijke klachten 

waarbij de lichamelijke functies bedreigd zijn/worden (bijvoorbeeld als er 



sondevoeding nodig is of sprake is van rolstoelafhankelijkheid of bedlegerigheid) 

o Combinaties van kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen waarbij de  

behandeling gecompliceerd wordt door lichamelijke ziekten of omgekeerd 

(ADHD of depressie bij hartritmestoornissen, angststoornissen bij 

darmontstekingen, psychose bij hormoonbehandelingen, pediatrisch 

delier/catatonie/refractaire agitatie bij kritisch ziekte op de Pediatrische 

Intensive Care Unit ( PICU) en/of in de kinderoncologie) 

o Kinderen en jongeren met syndromen met zowel psychiatrische als lichamelijke 

problemen (zoals bijvoorbeeld glaucoom en gedragsstoornissen bij syndroom 

van Sturge Weber of autisme en epilepsie bij neurofibromatose of psychose bij 

Klinefelter en VCF syndroom, ernstige eetstoornissen en/of voedselweigering bij 

jonge kinderen met/tgv  somatische comorbiditeit) 

o Kinderen met een ernstige lichamelijke aandoening in combinatie met 

bijvoorbeeld een depressie of die heel recent een (seksueel) trauma hebben 

meegemaakt en onderzocht moeten worden op de aanwezigheid van zowel 

somatisch complicaties als op het aanwezig zijn van een acuut psychiatrische 

stoornis.  

 

 

3. Onderscheidend vermogen:  

 

De UMC’s zijn gespecialiseerd in complexe diagnostiek. De universitaire klinieken kinder- en 

jeugdpsychiatrie zijn bij uitstek geschikt om lichamelijke verklaringen voor ernstige 

ontwikkelingsstoornissen (zoals autisme), vroege psychotische of bipolaire stoornissen uit te 

sluiten, dan wel aan te tonen. 

 

Ook hebben de UMC’s een (poli)klinisch behandelaanbod voor kinderen van 0 tot 18 jaar met 

crisis en BOPZ functie. Zij richten zich op complexe problematiek (soms in combinatie met 

somatische problemen of genetische afwijkingen) waar de tweede lijn (specialistische GGZz 

niet verder mee komt of vanwege het zeer specialistische karakter geen zorgaanbod voor 

heeft.  

 

In een uiterst geval kan gedacht worden aan Electro Convulsie Therapie (ECT) bij kinderen als 

behandeloptie. Hierbij is samenwerking met de anesthesie nodig. Zeer ernstige 

neuropsychiatrische- en somatische comorbiditeit kan alleen behandeld worden op de  

PICU’s (pediatrische intensive care units) van de UMC’s. 

 
Hoewel de UMC’s samen veel soorten diagnostiek en zorg kunnen bieden, is er sprake van 

lokale specialisatie, in onderling afstemming:  

 De UMC’s in Groningen en Maastricht hebben het klinisch behandelaanbod, de 

psychiatrische crisis en BOPZ functie voor ‘18-‘  niet “in huis”. Deze functies zijn in 

deze regio bij de GGz belegd. Wel heeft het MUMC twee bedden op de PUK specifiek 

geoormerkt voor  16- en 17-jarigen  met  anorexia nervosa.   

 Erasmus MC in Rotterdam richt zich vooral op ziekenhuispsychiatrie (combinatie van 

lichamelijke en psychiatrische ziekte zoals zorg voor eetstoornissen met vermagering 



en onbegrepen lichamelijke klachten met uitval van functies als lopen of zien (ook 

jonge kinderen), zeldzame syndromen zoals tubereuze sclerose, Angelman 

syndroom, neurofibromatose, Costello syndroom, CFC syndroom en 

familiair/syndromaal autisme, zeer jonge hoog-risico kinderen van ouders met 

psychiatrische stoornissen naast de complexe kinder- en jeugdpsychiatrie die elders 

geen aanbod kent 

 Het Erasmus MC biedt educatieve therapie aan, aan (opgenomen) kinderen die door 

hun psychiatrische problemen zelfs uitvallen op speciaal onderwijs (cluster IV). 

 Het UMC Utrecht richt zich specifieker op psychotische stoornissen (waaronder het 

22Q11 syndroom), (genetische diagnostiek bij) ontwikkelingsstoornissen en 

vroegdiagnostiek bij trauma in het psychotrauma centrum. 

 
De UMC’s kunnen deze hoog-specialistische zorg leveren omdat zij tegelijkertijd ook 

opleidingscentrum zijn en een instituut voor fundamenteel, klinisch en epidemiologisch 

onderzoek. De UMC’s hebben daardoor vele regionale, nationale en internationale 

samenwerkingsrelaties. Door de onlosmakelijke verwevenheid van zorg, onderwijs/opleiding 

en onderzoek vanuit de universiteit bestaat binnen de UMC’s een unieke infrastructuur.  

 

4. Toeleiding:  

 

Kinderen en jongeren kunnen naar de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie 

worden verwezen door wettelijk erkende verwijzers, zoals specialistische GGz en somatisch 

medisch specialisten. Zij doen dit in de volgende gevallen: 

 Voor het krijgen van second (of third) opinion 

 Als last resort opnames 

 Wanneer overname nodig is bij complicerende lichamelijke ziekten (zoals 

hersentumoren, moeilijk in te stellen suikerziekte, stofwisselingsziekten) of  

 Stagnerende behandeling 

 Eerder gestelde redenen voor diagnostiek en behandeling 

 
Ook de door gemeenten aangewezen verantwoordelijkheden voor de toegang tot de 

jeugdhulp of de huisarts kunnen direct verwijzen naar de UMC’s vanwege de daar 

beschikbare expertise. Over advies voor verwijzing kan dagelijks met één van de ervaren 

kinder- en jeugdpsychiaters of psychologen overlegd worden en zo mogelijk direct afspraken 

gemaakt worden.  

 

Behandeling kan alleen plaatsvinden als er sprake is van een vastgestelde psychiatrische 

aandoening.  Diagnostiek wordt ook verricht bij een sterk vermoeden op een psychiatrische 

aandoening. 

 

Levering van de zorg 
 

5. Termijn waarbinnen, na aanmelding, de behandeling start. 

 



 Hier worden de landelijke Treeknormen toegepast 

  

 

 

6. Levering van zorg in geval van urgentie: 

 

 Zie ook het kopje behandelaanbod. De UMCs hebben crisisafdelingen waar ook de 

BOPZ geldend is, hier kunnen kinderen acuut opgenomen worden 7 dagen per week, 

24 uur per dag. Voor ambulante spoedzorg zijn spoedintake plekken. 

 

Inhoudelijke beschrijving van de zorg 
 

7. Doel van de behandeling:  

 

 Verhelderen psychiatrische diagnostiek 

 Kortdurende (klinische) behandeling van complexe of zeldzame psychiatrische 

ziektebeelden is in principe gericht op genezing (cure), maar in de praktijk blijken 

veel aandoeningen (met name ontwikkelingsstoornissen) chronisch van aard en dan 

zal behandeling/begeleiding gericht zijn op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling 

binnen de mogelijkheden en beperkingen van het kind, waarbij het systeem (gezin, 

opvoeders, verzorgers, andere kinderen in het gezin) altijd betrokken zijn. Indien het 

systeem voldoende weet hoe ze verder kunnen, zal de behandeling/begeleiding 

worden afgerond. Indien medicatie goed is ingesteld en een stabiel effect heeft, 

wordt dit vaak terug overgedragen aan de huisarts of medisch specialist 

 Crisisinterventie (wel of niet in het kader van een BOPZ maatregel): Stabilisatie en 

daarna zo spoedig mogelijk doorverwijzen naar eerste-/tweede lijnszorg elders. De 

problematiek en complexiteit van de verwezen patiënt laat niet altijd directe 

verwijzing terug toe en behoeft soms voor enige tijd intensieve zorg op de afdeling 

zelf. 

 

8. Beschrijving van de behandeling:  

 

 Diagnostiek en behandeling zijn grotendeels protocollair, maar een complexe groep 

als deze valt soms buiten de gebaande wegen van de zorgprogramma’s en behoeft 

dus ‘personalized medicine’  

 In de ambulante fase is diagnostiek vaak prioriteit om tot passende 

behandelingsadviezen te komen, soms is hierna alleen voorlichting nodig en kan de 

behandeling binnen enkele weken afgerond worden. Bij sommige doelgroepen is de 

diagnostische fase slechts een week met geïntegreerde diagnostiek op één dagdeel 

 Ambulante behandelingen zijn vooral gedragstherapeutisch van aard, zo mogelijk 

geprotocolleerd, vaak systeemgericht en waar nodig in combinatie met medicatie  

 Opnames kunnen van enkele dagen tot enkele maanden duren, afhankelijk van het 

doel of de vraag, de motivatie van het kind/de jongere (bij bijvoorbeeld 

eetstoornissen) en zijn of haar mogelijkheden 



 Periodiek worden de gestelde doelen geëvalueerd met ouders/verzorgers en zo 

mogelijk met het kind (afhankelijk van leeftijd en mogelijkheden) en 

school/dagverblijf (indien geïndiceerd) en waar nodig bijgesteld en vastgelegd in het 

persoonlijk medisch behandelplan; bovendien worden behandelingen ook in 

multidisciplinair teamverband geëvalueerd en getoetst 

 Opvoeders/verzorgers zijn in principe betrokken bij de diagnostiek en behandeling, 

hiervan wordt alleen afgeweken mits dit in strijd is met het belang van het kind of 

conform wetgeving een jongere van de leeftijd van 16 jaar of ouder vanwege 

gegronde, consistente redenen hiervoor geen toestemming geeft  

 De behandeling wordt afgesloten zodra dit mogelijk is of eventueel deels 

overgeheveld naar, dan wel gevolgd door minder intensieve behandeling dichterbij 

huis 

Noot: 

 Kinderen worden zoveel mogelijk bij onderzoeksprojecten betrokken als zij voldoen 

aan inclusie criteria, zonder dat dit belastend voor hen is. 

 

9. Vorm van de behandeling:  

 

 Bij diagnostiek en behandeling worden altijd de ouders/het systeem betrokken 

 Behandeling bestaat uit een combinatie van modules zoals: medicatie, somatische 

behandeling , individuele therapie op basis van psycho-educatie/ 

gedragstherapeutische principes (groeps)therapie/-training, vaktherapie, 

systeemtherapie, ouderbegeleiding, lotgenotencontact of inzet van een 

ervaringsdeskundige indien nodig en indien nodig crisisinterventies 

 Behandelmodules zijn ‘evidence based’ en vraaggericht dus per kind wordt gekeken 

welke combinatie van modules/interventies en of er eventueel aanvullende 

behandelingsmethodieken nodig zijn.  

 

10. Beschrijving zorg:  

 

 Binnen 24 uur na opname is er een persoonlijk medisch behandelplan gerealiseerd. 

Voor verdere inhoud zie beschrijving van de zorg hierboven. 

 

11. Samenwerking met andere zorgverleners:  

 

 De zeven afdelingen psychiatrie van de UMC’s in Nederland (waaronder de vier die 

ook kinder- en jeugdpsychiatrie aanbieden) hebben een visiedocument geschreven 

over de positie van de UMC’s als hoog specialistische kenniscentra  in een regionaal 

zorgnetwerk rondom psychiatrisch patiënten 

 Er zijn samenwerkingsrelaties met regionale GGz partners, onderwijsorganisaties, 

sector voor verstandelijke gehandicapte kinderen en Jeugdzorg(-plus) 

 Aan verschillende instellingen wordt kinderpsychiatrische consultatie op locatie 

geboden.  

 Interne consultatie wordt geboden aan de somatische kinderafdelingen van het 



ziekenhuis (Sophia en WKZ). 

 

 

 

 

 

 

Fysieke omgeving waar de behandeling en verblijf plaatsvindt 
 

12. Behandelomgeving:  

 

 Behandeling wordt geboden op de polikliniek (in principe met ouders erbij of 

tegelijkertijd) of in de klinieken (zowel deeltijd, dagbehandeling als volledige opname 

van kinderen en jongeren) binnen het universitaire ziekenhuis. Hierdoor zijn ook 

flexibelere arrangementen mogelijk tussen verblijf met overnachting en ambulante 

zorg. 

 Medisch somatisch specialisten, spoedeisende hulp, laboratorium voor 

bloedonderzoek, mogelijkheden voor aanvullend onderzoek zoals MRI-scans en 

intensive care zijn allen 7x24 uur binnen handbereik.  

 

13. Verblijfsomgeving:  

 

 De volgende vormen van vormen van verblijf zijn beschikbaar: 

o Klinisch besloten en open capaciteit voor kinderen vanaf circa 3 jaar tot 18 jaar 

met gescheiden leeftijdsgroepen, deels gerangschikt op doelgroep/problematiek 

o Capaciteit voor dag- en deeltijdbehandeling van 3 tot 18 jaar  

o Gesloten en open klinische (BOPZ) capaciteit voor 12-18 jaar 

o Separeerverpleging, sondevoeding en somatische verpleging behoren tot de 

faciliteiten van de afdelingen 

 

 Op het ziekenhuisterrein wordt scholing aangeboden. Deze scholing kan bestaan uit 

digitale netwerken of een fysiek (cluster IV) klaslokaal. 

 Alle wettelijke normen worden gevolgd, IGZ houdt controle op naleving, tevens is er 

een patiëntvertrouwenspersoon en 

ervaringsdeskundige(n)/familievertrouwenspersonen aanwezig. Relevante 

accreditatie is aanwezig (bijvoorbeeld NIAZ in het kader van ziekenhuizen of de 

internationale JCI standaard). 

 

Personele inzet 
 

14. Professionals:  

 



 Er is altijd een arts en kj-psychiater betrokken bij de diagnostiek of de behandeling. 

Hij/zij is 24/7 beschikbaar. Sommige psychiaters hebben extra specialisaties, zoals in 

de klinische farmacologie. Door gedeeltelijke onderzoeks-/onderwijs aanstellingen is 

er een hoge dichtheid medisch specialisten waardoor er hoog specialistische 

expertise beschikbaar is. 

 Daarnaast zijn betrokken: verpleegkundigen (verpleegkundig specialisten), 

(GZ/klinisch/neuro) -psychologen, orthopedagoog en psychotherapeuten, vak-

/systeem-/groepstherapeuten. Begeleiding op de groepen bestaat uit een optimale 

mix van deze disciplines 

 Daarnaast is specifieke consultatie van een diëtist en alle andere medisch 

specialisten en paramedici (fysiotherapeut, logopedist) mogelijk. Deze zorg wordt 

vergoed vanuit de Zvw in de vorm van DBC zorgproducten voor somatische zorg. 

 

15. Beschikbaarheid personeel:  

 

 24/7 uur inclusief voor- en achterwacht artsen en kinder- en jeugdpsychiaters 

 24-uurs begeleiding/verpleging op de klinische groepen. 

 

Beëindiging van de zorg 
 

16. Uitstroom:  

 

 Er wordt actief bemiddeld en overlegd met de verwijzer voor de beste nazorg. Er 

wordt sterk samengewerkt met de wijkteams, teneinde zo vroeg mogelijk de 

specialistische zorg af te schalen (indien haalbaar voor de problematiek) 

 Verwijstrajecten zijn al ingezet of verwezenlijkt bij ontslag. Kinderen of ouders 

hoeven niet zelfstandig op zoek naar nazorg.  Een enkele keer blijkt nazorg niet meer 

nodig omdat behandeling afdoende is geweest.  

 

17. Nazorg:  

 

 Soms wordt nazorg op de eigen polikliniek gegeven maar in het algemeen wordt de 

patiënt zo spoedig mogelijk terugverwezen naar zijn/haar verwijzer zoals een 

kinderarts/neuroloog in het ziekenhuis, tweede lijn GGz, huisarts of basis GGz, circuit 

voor verstandelijk beperkte kinderen,en een enkele keer vroeghulp/jeugdzorg. 

Indien nodig kan consultatie of terugverwijzing voor herevaluatie geboden worden 

 In de regio Utrecht wordt momenteel een pilot met ‘PsyNet’ uitgerold die als 

voorbeeld kan dienen. ‘PsyNet’ faciliteert een sterke regionale verbinding tussen 

verschillende partijen waardoor het sociaal-maatschappelijke gemeentelijke domein 

verbonden wordt aan het medisch (psychiatrische) zorgdomein. Door beter 

afgestemde samenwerking wordt voorkomen dat er gaten of doublures in de zorg 

ontstaan en wordt de duurdere UMC-zorg alleen ingezet waar het toegevoegde 

waarde heeft aan het netwerk. In de pilot PsyNet worden uitkomstmaten gemeten 

die wat zullen vertellen over een verandering in o.a. kwaliteit van leven, 



zorgconsumptie en tevredenheid. In de regio Rijnmond en ZHZ is al enkele jaren een 

overleg met alle jeugd GGZ partners actief teneinde tot optimale afstemming te 

komen en overlap te voorkomen. Hierbij zijn ook dwarsverbanden met instellingen 

voor jeugdzorg en onderwijs, ten behoeve van doelmatige samenwerking.  

 

 Kwaliteit, innovatie en transformatie 
 

18. Implementatie kwaliteit:  

 

 Alle geneeskundige wetgeving is van kracht op de afdeling (zoals WGBO, BOPZ, BIG 

en Kwaliteitswet voor instellingen) 

 Toepassing van  JCI en ROM (onder andere CBCL, HONOSCa) 

 Inspectie, Dwang en drang ARGUS registratie, implementatie van IPAM/ProACT om 

agressie op de groep te verminderen (n.a.v. wetenschappelijk onderzoek) 

 Visitatie opleidingen voor (kinder- en jeugd)psychiaters, GZ-opleiding, 

psychotherapeut en klinisch psycholoog, visitatie wetenschappelijk onderzoek 

(NIHES), certificeringen klinisch onderzoek 

 Patiënttevredenheidsonderzoek (CQi, GGZ thermometer), patiënten 

vertrouwenspersoon (PVP), ervaringsdeskundige, familievertrouwenspersonen, 

ouderraad en CRAZ. 

 

19. Implementatie klachtenregeling:  

 

 Hier gelden alle klachtenregelementen van de UMC’s. 

 

20. Transformatie:  
 

De UMC’s zien nadrukkelijk de mogelijkheid in verschillende regio’s de rol op te pakken om 

(bij en na)scholing, kennisontwikkeling, kwaliteit en outcome monitoring en onderzoek vorm 

te geven. Door te werken in regionale (maar ook landelijke) netwerken (zie ook bij 18 nazorg) 

wordt dit veel beter mogelijk. De UMC’s hebben een lange wetenschappelijke traditie 

waarbij gezonde en afwijkende psychosociale ontwikkeling van kinderen onderzocht wordt. 

Er zijn bijvoorbeeld 3 grote unieke cohorten van kinderen in Nederland die de psychische 

ontwikkeling onderzoeken en waar mogelijk deze kennis omzetten naar adviezen en 

richtlijnen.  

 TRAILS (in Groningen),  

 Generation-R (in Rotterdam)  

 Dynamics of Youth (net gestart in Utrecht)  

Deze 3 cohorten verzamelen gegevens over de ontwikkeling van honderden tot duizenden 

kinderen in Nederland en onderzoeken de relatie met (geestelijke) gezondheid. Deze kennis 

zou (gebundeld) veel beter beschikbaar gemaakt kunnen worden voor alle stakeholders 

binnen het domein van jeugdzorg waaronder de verschillende gemeenten. Ook zouden 

vragen uit het veld hun weg gemakkelijker moeten kunnen vinden naar de coördinerende 

UMC’s waardoor deze klinisch werkende kennisinstituten op zoek kunnen naar antwoorden. 



De komende jaren zijn de UMC’s zeer bereid samen met de gemeenten de 

gegenereerde  kennis optimaal in te zetten om ontwikkeling en innovatie ook na de transitie 

stevig te verankeren in Nederland en de praktische uitvoering van jeugdzorg met kennis te 

ondersteunen. 

 

 
 


