
Toewijzing Jeugdhulp GGZ-behandeling  

 

Een jeugdige kan op twee manieren aangemeld worden voor behandeling Jeugd GGZ:  

 

1. De jeugdige wordt aangemeld via de gemeente  

In dit geval heeft de jeugdige/het gezin altijd een gesprek gehad met de gemeentelijke 

toegang. Er heeft eveneens afstemming plaatsgevonden met de aanbieder over de inzet van de 

benodigde hulp. De jeugdige ontvangt van de gemeente een beschikking en de aanbieder 

ontvangt van de gemeente een JW301 bericht.  

 

2. De jeugdige is verwezen door een huisarts/jeugdarts/medisch specialist/GI  

Het heeft onze voorkeur om vooraf te overleggen met de gemeentelijke toegang over welke 

hulp wordt ingezet en met welke intensiteit. U stuurt de gemeente binnen 2 weken na aanvang 

van de hulp een JW315 bericht. Ook hiervoor gelden onderstaande richtlijnen over de bepaling 

omvang hulp. Wanneer er meer minuten nodig worden geacht dan volgens de richtlijnen, 

vraagt u bij voorkeur per beveiligde mail meer minuten aan1. De gemeente stuurt daarna een 

(herzien) JW301-bericht. 

 

Bepaling omvang hulp 

Bij aanvang is vaak lastig te bepalen hoeveel hulp nodig is. Daarom hebben we de volgende 

richtlijnen voor behandeling jeugd GGZ opgesteld: 

a. Generalistische Jeugd GGZ: 3.000 minuten per jaar (of naar rato bij een indicatie < 1 jaar) 

b. Specialistische Jeugd GGZ: 5.000 minuten per jaar (of naar rato bij een indicatie < 1 jaar) 

c. GGZ diagnostiek: 500 minuten per diagnose 

De minuten vraagt u aan voor de geldigheidsduur van de toewijzing jeugdhulp.  

Het betreft een maximum aantal minuten. We gaan ervan uit dat de aanbieder niet meer inzet dan 

wat nodig is en declareert wat daadwerkelijk is ingezet. 

Let op: vanaf 2019 kan de intake niet meer bij de gemeente in rekening worden gebracht. De 

intake valt onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder.  

 

Duur toewijzing jeugdhulp GGZ-behandeling 

Een toewijzing jeugdhulp (JW301) GGZ-behandeling naar aanleiding van een verwijzing heeft de 

looptijd van maximaal een jaar. Behandeling is namelijk relatief kortdurend: een afgebakende 

periode, met een start- en eindpunt. Indien een behandeling langer dan een jaar noodzakelijk is, 

verwachten wij dat een aanbieder de behandeling evalueert. Mocht langere behandeling nodig zijn, 

dan kan de behandelaar, na het zien van de cliënt, een nieuwe toewijzing jeugdhulp voor opnieuw 

maximaal een jaar aanvragen2. Dit doet u door een nieuw JW315 bericht te sturen. 

 

 

  

                                                
1 Istandaarden maakt dit helaas niet meer mogelijk via het berichtenverkeer, vandaar via 

beveiligde mail of telefonisch. 
2 Na 1,5 tot 2 jaar is een behandeling niet meer effectief (uitzonderingen daargelaten).  



Contactgegevens gemeentelijke toegangen 

 

Gemeente E-mailadres Telefoonnummer 

Horst aan de Maas toegang@horstaandemaas.nl N.v.t.; alleen per e-mail 
 

Venray schakelplein@venray.nl 0478 – 52 33 33 tst 1.  

Vraag naar de dienstdoende 
jeugdconsulent 

Peel en Maas jeugdenonderwijs@peelenmaas.nl  N.v.t.; alleen per e-mail 
 

Beesel gezinscoaches@beesel.nl  077 – 474 92 92 

Vraag naar de gezinscoaches 

Gennep bereikbaarheidsdienst@gennep.nl 0485 – 49 41 41 
Vraag naar team toegang 

Bergen sociaalteam@bergen.nl 0485 – 34 83 83 

Vraag naar het Sociaal Team 

 

 

mailto:toegang@horstaandemaas.nl
mailto:schakelplein@venray.nl
mailto:jeugdenonderwijs@peelenmaas.nl
mailto:gezinscoaches@beesel.nl
mailto:sociaalteam@bergen.nl

