Bijlage I

Trajecten jeugdzorg, 2005 en 2008

Tabel 1. Trajecten jeugdzorg, 2005 en 2008 (1)
2005

2008

Gemiddelde
jaarlijkse groei

Provinciale jeugdzorg
- Ambulant
- Dagbehandeling

28.186
9.797

44.276
9.816

16%
0%

- Pleegzorg

17.581

20.144

5%

- Residentieel

10.373

11.805

4%

7.802

9.132*

5%

73.739

95.173

9%

- Spoedeisende zorg
Totaal provinciale jeugdzorg
Jeugdbescherming

28.979

37.820

9%

8.953**

10.883**

7%

2.259***

3.225

13%

Jeugd-ggz

87.610

147.000

19%

Jeugd-LVG

6.252****

12.970****

28%

10.300

33.600*****

48%

218.092

340.671

16%

Jeugdreclassering
Gesloten jeugdzorg

PGB
Totaal

* Het kan zijn dat in het totaal spoedeisende zorg voor 2008 dubbeltellingen voorkomen.
Het gaat om cliënten die in 2008 zowel spoedeisende ambulante als spoedeisende
residentiele zorg hebben ontvangen.
** 12 maandsgemiddelde van aantal cliënten op peildatum exclusief het aantal ITB/STPcliënten
*** Trajecten in justitiële jeugdinrichtingen op civiele titel. Dit aantal is niet één op één
vergelijkbaar met het aantal in 2008. De gesloten jeugdzorg is immers een nieuwe vorm van
zorg die nog volop in ontwikkeling is.
**** Aantal cliënten in orthopedagogische behandelcentra
***** Op peildatum 31-1-2009

Bron: Ministerie van VWS & Jeugd en Gezin

1 De tabel heeft betrekking op het aantal ingezette zorgtrajecten. Kinderen kunnen in een
jaar binnen en- of tussen sectoren gebruikmaken van meerdere trajecten. Het aantal unieke
kinderen dat gebruik maakt van zorg groeit minder en ligt daardoor lager dan het aandeel
zorgtrajecten in percentage van het aantal jeugdigen.
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Bijlage III

Afkortingen

AMK: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
AWBZ: Algemene wet bijzondere ziektekosten
CAF: Common Assessment Framework
CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek
CJG: Centrum voor Jeugd en Gezin
EKC: Eigen Kracht Conferentie
GGD: Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ: geestelijke gezondheidszorg
IPO: interprovinciaal overleg
IQ: intelligentiequotiënt
j-GGZ: jeugd geestelijke gezondheidszorg
LESA: landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraak
LVG: lichtverstandelijk gehandicapten
MBO: middelbaar beroepsonderwijs
Minister van OC&W: Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap
Minister van SZW: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
MOgroep: Maatschappelijk Ondernemers Groep
NJI: Nederlands Jeugdinstituut
PGB: persoonsgebonden budget
RMO: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
ROC: regionaal opleidingencentrum
RVZ: Raad voor de Volksgezondheid & Zorg
SER: Sociaal-Economische Raad
UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VG: Verstandelijk gehandicapt
VNG: Vereniging van Nederlandse Gemeenten
WEC-Raad: Wet op de Expertise Centra Raad
Wet PG: Wet Publieke Gezondheid
WIJ: Wet Investeren in Jongeren
Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning
WWB: Wet Werk en Bijstand
ZAT: Zorg- en Adviesteam
ZN: Zorgverzekeraars Nederland
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