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Advies Beleidsregel Gebruikelijke Hulp Jeugd

Geacht College,
Op 1 juli jl. ontvingen wij van u het verzoek om advies uit te brengen over de beleidsregel
Gebruikelijke Hulp Jeugd. Deze beleidsregel is een aanvulling op de Verordening Jeugdhulp. In deze
brief geven wij dit advies.
Beleidsregel CIZ
De Adviesraad is blij dat de gemeente ertoe overgaat een beleidsregel Gebruikelijke Hulp op te
stellen. Dat u zich aansluit bij de gangbare gebruiken bij de jeugd-ggz en de AWBZ is begrijpelijk
gezien hun expertise. Het verbaast ons wel dat er wordt verwezen naar de richtlijnen van voor 2015.
Het CIZ heeft daarna de richtlijnen immers nog flink aangepast.1
Zorgzwaarte
In deze nieuwere richtlijn is meer nadruk voor het feit dat continu toezicht houden niet gebruikelijk
is. In uw beleidsregel wordt gesteld dat bovengebruikelijk toezicht bij kinderen onder de drie jaar niet
veel voorkomt. Dit doet geen recht aan de situatie van kinderen met een ernstige meervoudige
beperking. In de urentabel die als bijlage I in uw beleidsregel is opgenomen gaat het ook expliciet om
kinderen met een normaal ontwikkelingsprofiel. Onder de Jeugdwet vallen echter ook kinderen met
ernstige meervoudige beperkingen. Voor deze doelgroep schiet deze tabel dan tekort, vooral omdat
er niet wordt ingegaan op de zorgzwaarte. Er wordt immers in de beleidsregel vooral gesproken over

Zie bijvoorbeeld https://www.ciz.nl/images/pdf/beleidsregels/Beleidsregels_indicatiestelling_Wlz_2018.pdf voor de door
CIZ opgestelde richtlijn gebruikelijke zorg vanaf januari 2018.
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welk toezicht gevraagd wordt, maar niet benoemd welke moeite het kost om deze begeleiding,
toezicht en hulp te bieden. Ook zijn de nachten niet meegenomen in de tabel.
Wij adviseren daarom niet alleen de zorgdoelen, maar ook de zorgzwaarte op te nemen in een tabel.
Er zijn verschillende mogelijkheden hiertoe. Binnen de (medisch) kinderopvang wordt bijvoorbeeld
een urenlast toegekend aan bepaald gedrag en bepaalde verzorgende handelingen. Ook binnen de
WLZ wordt ingeschaald hoeveel zorg nodig is voor een bepaalde problematiek. Wanneer deze ernstig
lijkt, wordt bijvoorbeeld gewerkt met een CEP-score (toe te kennen door een gedragskundige). Het
lijkt ons dringend noodzakelijk om ook in deze beleidsregel (in uren, CEP, of anderszins) duidelijk te
maken wat een gebruikelijke inspanning is om tot een passend klimaat, een veilige woonomgeving,
een goede stimulans et cetera te komen.
Vervangende handelingen
In de Beleidsregel wordt benadrukt dat medische handelingen gebruikelijke handelingen kunnen
vervangen: sondevoeding toedienen in plaats van gewoon eten bijvoorbeeld. Dit lijkt ons niet juist.
Eten kun je als gezin gezamenlijk doen; sondevoeding toedienen is een aparte handeling die veelal
niet gelijktijdig kan en ook veel meer risico’s meebrengen. Zeker wanneer er andere kinderen in het
gezin zijn, zijn handelingen als katheterzakjes legen en sondevoeding toedienen wel degelijk extra.
Bovendien brengt een sonde ook extra verzorgende handelingen met zich mee. Uit het feit dat KDV’ s
dit wel als extra handeling mogen administreren blijkt wel dat inderdaad niet zo gemakkelijk als
alternatief van gewone patronen kan worden gezien.
Ouder met beperkingen
Bij de afweging of iets als gebruikelijke hulp kan worden aangemerkt, benoemt u steeds een aantal
heldere uitzonderingen. Eén daarvan is dat de ouder zelf beperkingen heeft. Er wordt ook
onderscheid gemaakt tussen kortdurende en langdurige situaties, waar we ons in kunnen vinden.
Daarbij moet naar onzes inziens ook de uitzondering gemaakt worden dat er voor ouders die zelf,
beperkingen hebben, wel hulp beschikbaar is.
Overbelasting
Het is goed dat er wordt meegewogen of draagkracht en draaglast van ouders in langdurige situaties
in balans blijven. Daarbij geven we in overweging mee ook de draagkracht van eventueel brussen
(broers en zussen) te betrekken. Wanneer ouders veel (gebruikelijke) zorg moeten besteden aan één
kind moet worden meegewogen of dat voor andere kinderen haalbaar is.
Wij hopen u hiermee voldoende geadviseerd te hebben en zien uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee.
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