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Ontwikkelagenda Gespecialiseerde diagnostiek vanaf 01-01-2015 
Voortgangsrapportage stand van zaken sept.  2016 

 
Algemeen 
Dit document maakt onderdeel uit van de raamovereenkomst voor de zorgfunctie Gespecialiseerde diagnostiek. 
In dit document zijn afspraken vastgelegd tussen de VNG en de aanbieder(s) van Gespecialiseerde diagnostiek 
over het gezamenlijk uitdenken, uitwerken en implementeren van transformatiemogelijkheden voor de 
betreffende zorgfunctie. Het gaat hierbij om bindende afspraken tussen VNG en de aanbieder(s) die gelden 
gedurende de looptijd van de raamovereenkomst. 
 
Instroom voor de specialistische functie (jeugdwet) 
2015  

 In 2015 zijn 81 jeugdigen ingestroomd voor de landelijk specialistische functie van De Hondsberg; 

 206 unieke jeugdigen, afkomstig uit 30 regio’s, maakten kortdurend gebruik van de landelijk 
specialistische functie . Hiervan waren 2 jeugdigen afkomstig uit Bonaire. 

 
1 januari 2016 t/m 31 juli 

 Er zijn 43 jeugdigen ingestroomd voor de landelijk specialistische functie van De Hondsberg uit 12 
verschillende regio’s. 

 144 unieke jeugdigen, afkomstig uit 26 verschillende jeugdzorgregio’s zijn bij De Hondsberg in zorg of 
geweest. 

 Uit de regio’s Midden Brabant en Zuid Oost Brabant zijn meerdere jeugdigen uit één gezin ingestroomd 
na verwijzing door gecertificeerde instellingen. 

 
Instroom Very Intensive Care Very intensive Care (VIC) binnen De Hondsberg is een zeer intensief observatie en 
diagnostisch zorgtraject voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar met een (lichte)verstandelijke beperking en zeer 
ernstige, complexe gedrags- en/of psychiatrische problematiek. 
Instroom naar VIC is geïndiceerd wanneer er sprake is van een dusdanige ontregeling van gedrag (in de zin van 
zeer onvoorspelbaar en vaak ernstig  naar buiten gericht fysiek gedrag gericht op zichzelf en/ of de omgeving) 
waardoor sturing, hulp en toezicht continu noodzakelijk zijn om gevaar voor zichzelf en/of de omgeving te 
voorkomen.  
Indicering voor de VIC wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team aan de hand van methodische risico-
inventarisatie, dossieronderzoek en een fysieke intake waarbij de jeugdige, ouders en verwijzers en  betrokken 
hulpverlening wordt betrokken. 
 
In 2015 zien we bij De Hondsberg een toename in de vraag naar intramurale zorgarrangementen waarbinnen een 
zeer intensieve vorm van behandeling geboden kan worden. Op 22 september 2016 zijn er 6 jeugdigen onder de 
Jeugdwet en 2 onder de WLz  in zorg op een VIC-plaats. 
De toenemende vraag vertaalt zich in een toename van de wachtlijst voor VIC-plaatsen, wat ook doorzet in 2016. 
Op 3 oktober wachten totaal 3 jeugdigen voor opname VIC; 2 jeugdigen onder de jeugdwet uit Zaanstreek-
waterland en Midden-Limburg en 1 jeugdige onder de WLz uit Midden-Limburg.  
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Ontwikkelagenda specifiek voor Gespecialiseerde diagnostiek 
 

1. Flexibele zorgarrangementen observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling 
De Hondsberg ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om de specialistische zorg  voor een 
beperkte groep jeugdigen die het nodig hebben, beschikbaar te houden, daarbij voortdurend in afstemming op 
hun (veranderende) behoeften en maatschappelijke context. Het is onze missie om het toekomstperspectief van 
deze jeugdigen, waar ze ook zijn, maximaal te vergroten. Zodanig dat deze jeugdigen naar vermogen optimaal 
kunnen functioneren in de maatschappij, met de lichtst mogelijke vorm van ondersteuning. 
 
In 2016 zien wij een verdere transformatieopgave voor De Hondsberg gericht op de hierna beschreven 
ontwikkelopgaven: 
 
1.1 Perspectief van de behandeling Very Intensive Care 
Binnen de functie observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling van De Hondsberg zijn er intramuraal twee 
zorgarrangementen te onderscheiden, een “regulier” zorgarrangement en een Very Intensive Care (VIC).  
Vóór instroom naar VIC is voor het merendeel van de jeugdigen de verwachting dat zij levenslang zijn 
aangewezen op zeer intensieve zorg. Gedurende het VIC arrangement wordt geprobeerd om de intensiteit van de 
begeleiding geleidelijk af te bouwen. Daar waar mogelijk ontwikkelt de jeugdige zich  in kleine stapjes steeds 
meer van 1-op-1 begeleiding naar begeleiding  in een groep. 
In de inhoudelijke praktijk wordt een fase tussen de zorgarrangementen (een “intensief” zorg arrangement tussen 
het VIC en het “reguliere zorgarrangement”) gemist. Dit zorgarrangement kan voorzien in een geleidelijke 
afbouw van de begeleidingsintensiteit wat zowel vanuit inhoudelijk als financieel perspectief wenselijk is. 
Daarnaast biedt het arrangement flexibilisering binnen de VIC ten behoeve van de doorstroom en instroom. 
 
Ontwikkeling van het zorgarrangement wordt door het multidisciplinaire team binnen de VIC uitgevoerd. Het 
beoogde resultaat is om zodra stabilisatie van het gedrag van de jeugdige binnen de VIC is bereikt, de 
begeleidingsintensiteit geleidelijk te verminderen. Uit de praktijk is gebleken dat doorgaans na 9 maanden de 
begeleidingsintensiteit geleidelijk verminderd kan worden. Wanneer het risico op gevaar afneemt (o.a. gemeten 
aan de hand van de afname van middelen of maatregelen en methodische risico taxatie), treedt de eerste fase van 
stabilisatie in gedrag op, waarna wordt besloten om de jeugdige met momenten in de groep kan worden 
begeleid. In deze fase is er nog steeds sprake van continu sturing, hulp en toezicht.  
Zodra een jeugdige volledig in de groep kan functioneren, met intensieve begeleiding maar  zonder continue 
begeleiding, is er sprake van een dermate stabilisatie van het gedrag waarna de VIC wordt beëindigd en de 
overgang plaats vindt naar een intensieve begeleiding binnen een groepssetting; Intensive Care. 
In de tweede helft van 2016 wordt het zorgarrangement verder ontwikkeld. 
 
1.2 Observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling vanuit een dag setting 
Na de zomervakantie heeft De Hondsberg een pilot structuur ingericht voor verdere flexibilisering van het 
zorgarrangement. De aanleiding hiervoor is de hulpvraag van een jeugdige waarbij sprake is van een “ontschot 
cliëntprofiel” en zeer complexe problematiek. Meerdere aanbieders binnen de regio zijn betrokken. Nu de 
regionale specialistische dagbesteding vanwege de complexiteit is gestopt, dreigt het gezin overbelast te raken.  
De gemeentelijke toegang heeft besloten tot opschalen naar de specialistische functie van De Hondsberg. De 
ouders kunnen echter (nog) niet instemmen met een tijdelijke intramurale opname. De gedragsdeskundige van 
De Hondsberg is aangesloten binnen het regionale overleg tussen de betrokken hulpverleners. Uiteindelijk is een 
plan voor zorg-op-maat ontwikkeld; de jeugdige gaat overdag (8:30-19:00) naar de Hondsberg voor observatie, 
diagnostiek en exploratieve behandeling en krijgt daarnaast onderwijs op maat binnen een onderwijs met 
zorgarrangement. Het zorgarrangement biedt de mogelijkheid tot : 

 Directe ontlasting van het gezin; 

 Onderwijs en dagbesteding op niveau; 

 Stabilisatie van de gedragsproblematiek en ontwikkeling; 

 Integratieve beeldvorming waarin in het kind gelegen factoren en ouder/gezinsfactoren worden 
onderscheiden; 

 Didactisch niveaubepaling; 

 Pedagogisch en didactisch advies voor de toekomst; 

 Ouders blijven open staan voor (jeugd)hulp 

 Er bestaat een mogelijkheid om uit te breiden naar een 24-uurs opname wanneer het gezin overbelast 
raakt. 
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2. ‘Naar huis tenzij…’ 
De Hondsberg monitort de uitstroom van jeugdigen en stuurt op een zo licht mogelijk vervolg. 
Uitgangspunt is het ‘naar huis tenzij…’-principe, met in acht name dat het vervolgadvies realistisch en haalbaar is 
gegeven de (forse) zorgzwaarte van de betreffende jeugdige en de gezinssituatie.  
De Hondsberg streeft naar een zo kort als mogelijke duur van het intramurale zorgtraject: tijdelijk opschalen naar 
de 3e lijns specialistische functie en weer afschalen naar regio.  
 
2.1 Analyse van de uitstroom in 2016 
1e kwartaal 2016 
Uitstroom van 16 jeugdigen met een gemiddelde opnameduur van 13,5 maanden. 
Daarvan zijn: 

 8 jeugdigen binnen 12 maanden uitgestroomd. 

 8 jeugdigen langer dan 12 maanden in zorg geweest met een gemiddelde duur van 19.5 maanden. 
Hiervan ligt bij 7  jeugdigen de startdatum jeugdhulp in 2013(1) en 2014(6).  

 
In het 1e kwartaal 2016  zijn 16 jeugdigen na een periode van intramurale opname bij De Hondsberg uitgestroomd. 
Bij 11 van de 16 jeugdigen is de uitstroom volgens plan verlopen. Daarvan is : 

 Bij 8 jeugdigen jeugdhulp regionaal voortgezet; 

 Bij 1 jeugdige is jeugdhulp beëindigd omdat deze jeugdige 18 jaar is geworden. 

 Bij 1 jeugdige is jeugdhulp beëindigd vanwege overgang naar WLz. Deze jeugdige is niet uitgestroomd. 
Het  betreft een jeugdige die is ingestroomd binnen Very Intensieve Care. Op 1 juli 2016 is de VIC-
plaatsing omgezet naar een reguliere plaatsing bij De Hondsberg. De jeugdige is nog in zorg omdat het 
perspectief op transfer naar de regio Zuid Oost Brabant ontbreekt. Regionale VG-aanbieders hebben 
geen passende plek of capaciteit om deze jeugdige op te nemen. De Hondsberg is in gesprek met MEE 
en de gemeente. 

 Bij 1 jeugdige is jeugdhulp voortgezet binnen de derde lijn; deze jeugdige is voor de functie behandeling 
doorgestoomd naar OBC De Beelen in Voorst. 
 

Bij 5  van de 16 jeugdigen is de intramurale plaatsing voortijdig afgesloten: 

 Bij 4  jeugdigen is er sprake van eenzijdige beëindiging door de cliënt en is er tevens sprake van 
beëindiging jeugdhulp. Verdere analyse hiervan laat zien dat 3  jeugdigen 18 jaar zijn geworden en dat 1 
jeugdige na 2 maanden de jeugdhulp heeft beëindigd omdat ouders niet achter een (tijdelijk) opname 
konden staan en vanwege het grote gemis van hun zoon de plaatsing hebben beëindigd. Jeugdhulp is 
regionaal voortgezet. 

 Met 1 jeugdige en ouders is in overeenstemming de plaatsing bij De Hondsberg na 8 maanden beëindigd. 
Er is aangesloten bij een natuurlijk moment,  na de carnavalsvakantie, om in te stromen in het VMBO-
basis. De jeugdige komt uit de regio Noord Oost Brabant en de reeds ingezette EMDR en 
groepsbehandeling is vanuit de polikliniek van De Hondsberg voortgezet. De door De Hondsberg 
geïndiceerde cognitieve gedragstherapie is door een regionale zorgaanbieder gestart.  

 
2e kwartaal 2016 
Uitstroom van 22 jeugdigen met een gemiddelde opnameduur van 15,8 maanden. 
Daarvan zijn: 

 6 jeugdigen binnen 12 maanden uitgestroomd. 

 12 jeugdigen langer dan 12 maanden in zorg geweest met een gemiddelde duur van 20,7 maanden. 
Hiervan ligt bij 10 jeugdigen de startdatum jeugdhulp in 2014. 

 
In het 2e kwartaal 2016  zijn 22 jeugdigen uitgestroomd. 

 Bij 19  daarvan is de uitstroom volgens plan verlopen en is jeugdhulp regionaal voortgezet. 

 Bij 3  jeugdigen is de intramurale plaatsing voortijdig afgesloten. Bij allen was daarbij sprake van 
overeenstemming met jeugdigen en ouders; bij 1 jeugdige is jeugdhulp beëindigd en worden ouders 
begeleid door het wijkteam. 1 jeugdige is 18 jaar geworden. De reden van beëindiging is bij 1 jeugdigen 
niet uit de analyse gebleken. 
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Van de jeugdigen die in Q1 en Q2 2016 zijn uitgestoomd na een opnameduur langer als 12 maanden zijn 
respectievelijk  7 en 10 jeugdigen al voor de transitie in zorg bij De Hondsberg. Volgens het woonplaatsbeginsel is 
de regionale herkomst van deze jeugdigen als volgt: 

 Noord-Oost Brabant 3 

 Zuid Oost Brabant 3 

 Hart van Brabant 1 

 Zuid Limburg 1 

 Holland Rijnland  1 

 Rotterdam Rijnmond 6 

 Zuid Oost Utrecht 1 

 West Brabant Oost 1 
 
 
2.2 Transferplan  
Met de systeemgerichte benadering van De Hondsberg worden onderlinge relaties, die het cliëntsysteem (gezin 
en netwerk) heeft, verhelderd middels systeemanalyse en meegenomen in het diagnostisch perspectief.   
De systeemdeskundige is meerzijdig partijdig, d.w.z. beziet en erkent de verschillende perspectieven en 
referentiekaders van alle gezinsleden, het netwerk en het (gezins) systeem en expliciteert daarbij de goede 
intenties die erachter zitten. Essentieel hierin is het opbouwen van een samenwerkingsrelatie waarin sprake is van 
vertrouwen.  
Door de jeugdige en gezin in onderlinge verbondenheid te erkennen wordt de circulaire causaliteit helder; de 
wisselwerking in de dynamiek van het gezinssysteem en de manier waarop  de gezinsleden elkaar voortdurend 
onderling beïnvloeden. In deze context ondersteunt de systeemdeskundige van De Hondsberg het gezin in het 
zoeken naar oplossingen die passen bij dit gezin. Het transferplan is hierin een steunend instrument. Het biedt 
structuur aan het wie, hoe en wanneer betrokken zijn bij de terugkeer van de jeugdige naar de regio van 
herkomst. Het transferplan is vanaf 2016 opgenomen in het zorgplan en geborgd binnen het proces 24-uurs zorg. 
Voor het realiseren van een geslaagde transfer is verbinding en samenwerking met familiesysteem en externe 
hulpverleners (wijkteam) één van de belangrijkste pijlers vanaf de intake, waarop door de systeemdeskundige en 
behandelcoördinator van De Hondsberg worden gestuurd. De mate waarin het gemeentelijk wijkteam is 
betrokken varieert nog per regio, maar groeit in vergelijking tot de start van de transitie. Door een goede 
voorbereiding en begeleiding van ouders/verzorgers door het gemeentelijk  wijkteam kan het burgerschap, 
partnerschap en empowerment van ouders /verzorgers worden versterkt ten gunste van de tijdelijke opname bij 
De Hondsberg. 
 
 

3. Specialistische zorg en expertise beschikbaar maken 
De polikliniek van De Hondsberg heeft een regionale en bovenregionale functie voor de Brabantse regio’s en is 
niet opgenomen in de landelijke afspraak met VNG. Jeugdigen worden in eerste instantie verwezen voor 
extramurale hulp naar regionaal gecontracteerde aanbieders. Wanneer het regionale aanbod niet voorziet en/of 
opschaling naar zwaardere extramurale zorg nodig is kunnen jeugdigen worden doorverwezen naar de polikliniek.  
De Hondsberg onderscheidt zich van andere aanbieders door de uitgebreide integratieve beeldvorming die alle 
ontwikkelgebieden en levensdomeinen omvat, in combinatie met exploratieve behandeling. Ook binnen de 
polikliniek is er bij de jeugdigen sprake van een “ontschot” cliëntprofiel, meervoudig complexe problematiek, 
bestaat de problematiek altijd in meerdere levensdomeinen (gezin, buurt, school/dagbesteding/arbeid en vrije tijd 
en is voorgaande hulpverlening in de regio van herkomst is onvoldoende gebleken. 
De landelijke functie consultatie van De Hondsberg is gepositioneerd binnen de polikliniek. Dit betreft zowel 
consultatie aan (zorg)professionals in specifieke casuïstiek als de consultaties in de vorm van trainingen aan zorg-
en onderwijsteams. 
 
3.1 Onderzoek en Innovatie 
De Hondsberg heeft als Pedologisch Instituut en topklinische jeugdhulpaanbieder van oudsher een sterke 
verbinding met de academische wereld. Om alle inspanningen op dit gebied te kunnen coördineren en in lijn te 
brengen met de strategische ambities van De Hondsberg, is in januari een Commissie Onderzoek en Innovatie 
ingesteld. De Commissie Onderzoek en Innovatie (O&I) begeleidt, faciliteert en initieert wetenschappelijk- en 
praktijkgericht-onderzoek. Zij bewaakt de kwaliteit van onderzoek dat bij De Hondsberg gedaan wordt en 
stimuleert dat kennis intern en extern gedeeld wordt. Daarnaast legt en onderhoudt de Commissie contacten met 
kennisinstellingen, academische werkplaatsen en collega-jeugdhulporganisaties.  
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Resultaten t/m juli 2016 
De commissie O&I heeft een screening uitgevoerd langs de 12 criteria waaraan moet worden voldaan voor de 
toelating van De Hondsberg voor het keurmerk Top klinische GGZ. Het voldoen aan de criteria lijkt in het bereik 
van De Hondsberg te liggen. De commissie O&I neemt de activiteiten op in haar uitvoeringsplan voor 2017. 
Zowel binnen de landelijke ontwikkelagenda als de criteria voor toelating tot het keurmerk Top klinische GGZ ligt 
een accent op het delen en beschikbaar stellen van specialistische kennis. De commissie richt zich dan ook op: 
 
Het verbinden met kennisnetwerken 
De Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking is vanaf januari 2016 gestart met haar 
tweede samenwerkingstermijn. De structurele samenwerking bestaat per 1 januari 2016 uit: Amarant Groep, 
ASVZ, Dichterbij, Koraal Groep, Lunet zorg, S&L Zorg, Zuidwester, Tranzo (Tilburg University) en twee nieuwe 
partners, Tragel Zorg en Prisma. De belangenvereniging LFB voor mensen met een verstandelijke beperking is 
een vaste samenwerkingspartner.  
Sinds de oprichting delen samenwerkingspartners als ambitie het stimuleren, uitvoeren en implementeren van 
praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek met als doel het versterken van de eigen kracht van mensen met een 
verstandelijke beperking en hen die hen ondersteunen. 
 
Het verzorgen van publicaties door professionals van De Hondsberg 

 Nieuwsbrief 3 van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie artikel over afgeronde 
behandeling cognitieve gedragstherapeutische behandeling aan 12-jarig cognitief beperkt meisje met 
een gegeneraliseerde angststoornis. 

 https://www.vgct.nl/artikelen/nieuws/public/2016/9/in-nieuwsbrief-3 

 Publicatie onderzoek naar het positieve effect van scholing in seksualiteit voor lvb-ers.  
www.klik.org  

 Blog van deskundige voor www.dwang.eu Dwangstoornis en LVB, wat kun je er mee? 

 Psychodiagnostici van De Hondsberg hebben een inhoudelijke bijdrage geleverd  aan het boek “De 
speeltuin van de therapeut” door Dominique Huis in ’t Veld. Op 14 oktober 2016 wordt het boek 
gepubliceerd. 

 De MANP - Verpleegkundig Specialist GGZ van De Hondsberg start met de Cursus N=1 onderzoek bij het 
kenniscentrumlvb. Meer en meer krijgt men in de zorg en in het praktijkgericht wetenschappelijk 
onderzoek oog voor de waarde van N=1 onderzoek, ook wel gevalsstudie, case studie of casuïstisch 
onderzoek genoemd. Ook internationaal worden gevalsstudies steeds meer gewaardeerd en is er 
consensus over hoe daarover gerapporteerd moet worden (Gagnier e.a., 2013a, 2013b; http://www.care-
statement.org). In ons land hebben de databanken van vijf instellingen gezamenlijk afgesproken dat ze 
een totaal van 10 goed uitgevoerde case studies even zwaar laten wegen als wat als gouden standaard in 
het effectonderzoek wordt gezien: de randomized controlled trial (Van Dale e.a., 2013). Daaruit blijkt het 
belang van case studies in wetenschap en praktijk. 

 
Beoordelen, opstarten en ondersteunen van innovatieve projecten 
Binnen De Hondsberg start een praktijkonderzoek naar het leef-, leer- en werkklimaat & interventies als basis 
voor versteviging van het orthopedagogisch basisklimaat op de groep en in de klas.  
Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met Peer van de Helm, lector residentiële jeugdzorg Hogeschool 
Leiden.  De Hoge school Leiden, de onderzoeksgroep van Peer van de Helm, is het enige instituut die zowel 
landelijk als internationaal onderzoek verricht naar het leefklimaat in de residentiële JZ.  
Het onderzoek heeft internationaal aanzien.  
Het onderzoeksresultaat is een wetenschappelijk onderbouwd systeem,  gericht op het pedagogisch en/of 
didactisch klimaat waarin jeugdigen zich optimaal kunnen ontplooien en een werkklimaat waarin medewerkers 
zich optimaal kunnen ontwikkelen: 

 Er ontstaat een positiever pedagogisch klimaat. 

 De visie op pedagogisch didactisch klimaat voor jeugd is beschreven en wordt geactualiseerd op basis 
van de uitkomsten onderzoek. 

 Er is inzage in de huidige kwaliteit van het leef- en leerklimaat en werkklimaat 

 Er worden ontwikkelplannen per team geformuleerd. 

 Het ‘feedbacksysteem’ wordt geborgd om continu te kunnen blijven meten en ontwikkelen 
 
De eerste fase is gericht op het doen van onderzoek en 0-meting van het huidige pedagogisch klimaat. 
In de tweede fase gaat het om het selecteren en uitvoeren van de interventies en het borgen van het 
ontwikkelproces. 

https://www.vgct.nl/artikelen/nieuws/public/2016/9/in-nieuwsbrief-3
http://www.klik.org/
http://www.dwang.eu/
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3.2 Onderzoek ten aanzien van toeleiding en grondslag 
De Hondsberg monitort actief de in- en uitstroom van jeugdigen in de specialistische functie. Onderstaande tabel 
toont het type verwijzers van de jeugdigen die in het 1e en 2e kwartaal van 2016 zijn uitgestroomd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Consultatie van gedragsdeskundigen 
De Hondsberg registreert de inhoudelijk vragen die aan de gedragsdeskundigen worden gesteld tijdens het 
dagelijks telefonisch spreekuur. Het gaat hierbij om vragen van ouders, verwijzers wijkteams, professionals van 
andere zorginstellingen en van speciaal onderwijs. Ook hierin constateren  we een landelijke spreiding van 
fluctuerende regio’s en gemeenten.  
 
 

Herkomst van de vraag per regio Aantal vragen 
in Q1 2016 

Aantal vragen 
in Q2 2016 

Amsterdam-Amstelland 2 1 

West Brabant Oost 6 1 

Flevoland 2 1 

Haaglanden 1 0 

Midden Holland 1 0 

Hart van Brabant 11 11 

Midden Limburg 0 2 

Noord Kennemerland  0 1 

Noord Limburg 1 0 

Noord-Oost Brabant 10 9 

Rivierenland 2 0 

Rotterdam-Rijnmond 5 4 

Twente 0 1 

West-Brabant-West 1 4 

Zaanstreek Waterland 0 4 

Zeeland 0 1 

Zuid-Holland-Zuid 6 7 

Zuidoost-Brabant 10 11 

Zuid Limburg 0 3 

Zuid Kennemerland 0 2 

Totaal 58 63 

 

 

2016  2015 Q1 Q2 

Verwijzer Aantal  Aantal Percentage Aantal Percentage 

Wijk/basis/generalistenteam/CJG 31                 38% 2 12,5 % 5 22,7 % 

Gecertificeerde instelling 28                34% 3 18,75 % 2 9 % 

Huisarts 10                12% 2 12,5 % 2 9 % 

Jeugdarts 4                    5 % 2 12,5 % 1 4,5% 

Medisch specialist 6                  7.3% 0 0 % 2 9 % 

Anders (o.a. onderwijs, andere 
zorgaanbieder) 

2                 2.4% 0 0 % 0 0 % 

Onbekend vanwege instroom 
voor 2015 

 7 43,75 % 10 45 % 

Totaal 81              100% 16 100 % 22 100 % 


