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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2019Z05299
Vragen van het lid Peters (CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport over «Reclame» op school die tot dure jeugdhulp leidt (ingezonden
18 maart 2019).
Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het onderzoek dat de gemeente PijnackerNootdorp heeft uitgevoerd, waaruit blijkt dat zorgaanbieders spreekuren
houden op scholen en ouders een min of meer voorgedrukte verwijzing
meegeven?1
Vraag 2
Klopt het dat het gebruik van basis jeugd-ggz in de gemeente PijnackerNootdorp in vergelijking met de regio relatief hoog is? Is het gebruik van
jeugd-ggz in de afgelopen jaren gestegen in deze gemeente?
Vraag 3
Herkent u het beeld dat het veel voorkomt dat zorgaanbieders ouders
voorgedrukte verwijsbrieven geven met het advies voor de desbetreffende
zorgaanbieder te kiezen? Wat vindt u van deze praktijk?
Vraag 4
Deelt u de mening dat deze praktijk waarbij zorgaanbieders die oplossingen
verkopen zelf de problemen mogen zoeken één van de oorzaken kan zijn van
de hoge aantallen jeugdigen die gebruik maken van jeugd-ggz?
Vraag 5
Zijn er andere gemeenten die soortgelijke onderzoeken hebben uitgevoerd
naar de oorzaak van de stijging van het aantal verwijzingen binnen de
jeugdhulp? Zo ja, welk beeld ontstaat uit die onderzoeken?
Vraag 6
Heeft u er een beeld van op welke wijze gemeenten en huisartsen afspraken
maken over verwijzingen in het kader van de jeugdwet?
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Vraag 7
Welke ervaringen zijn er tot nog toe opgedaan met huisartsondersteuners
vanuit de gemeente gefinancierd die in de huisartsenpraktijk aanschuiven?
Vraag 8
Wat is de stand van zaken van het onderzoek naar tekorten in de jeugdhulp
dat u heeft aangekondigd? Wordt de hiervoor genoemde problematiek in dat
onderzoek meegenomen als mogelijke oorzaak van de gestegen hulpvraag?
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