Q&A : Expertteam

Niet gecontracteerde jeugdhulpaanbieders
Q: Mag een niet gecontracteerde jeugdhulpaanbieder de geleverde inzet factureren?
A: Het is niet mogelijk om zorg te factureren voor een cliënt uit Holland Rijnland wanneer er geen raamovereenkomst
is afgesloten tussen de jeugdhulpaanbieder en TWO Jeugdhulp Holland Rijnland. Uitzonderingen zijn
jeugdhulpaanbieders met een LTA contract (Landelijk Transitie Arrangement). Dit een landelijk contract afgesloten
met de VNG en de jeugdhulpaanbieder. Wanneer het gaat om zorg bij een niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieder
dient voorafgaand aan de start van zorg een aanvraag worden ingediend voor niet-gecontracteerde zorg via het
Expertteam door het JGT, de G.I. of een gecontracteerde aanbieder.
Q: Is het mogelijk een cliënt bij een niet gecontracteerde jeugdhulpaanbieder te plaatsen?
A: Zonder (maatwerk)contract wordt deze plaatsing niet vergoedt. Het de bedoeling is om zo min mogelijk van nietgecontracteerde zorg gebruik te maken. TWO Jeugdhulp heeft een breed scala van jeugdhulpjeugdhulpaanbieder
gecontracteerd om de keuzevrijheid van ouders zoveel mogelijk tegemoet te komen. Het is dan ook de bedoeling dat
zeer zorgvuldig wordt bezien of, en zo ja, welke wél gecontracteerde jeugdhulpaanbieder in principe de hulpvraag zou
kunnen beantwoorden.
Q: Hoe kan ik een aanvraag doen bij het Expertteam?
A: Indien een plaatsing bij een niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieder noodzakelijk is, kan de verwijzer een
verzoek indienen bij het Expertteam. Het JGT, gecertificeerde instellingen en gecontracteerde jeugdhulpaanbieders
kunnen een verzoek indienen bij de het Expertteam voor het inschakelen van een niet-gecontracteerde
jeugdhulpjeugdhulpaanbieder. Het Expertteam toetst de aanvraag en treedt zo nodig en desgewenst met het JGT,
gecertificeerde instelling of regionaal gecontracteerde jeugdhulpaanbieder in overleg. Uiteindelijk geeft TWO
Jeugdhulp op basis van het advies van het Expertteam de aanvrager rood of groen licht voor een verdere stap
richting niet- gecontracteerde plaatsing.
Q: Wat is de rol van het Expertteam?
A: Het Expertteam bestaat uit een afvaardiging van jeugdhulpaanbieders, toeleiders en onderwijs. Er vindt geen
inhoudelijk advies plaats. Het expertteam oordeelt of de hulpvraag beantwoord kan worden in de regio door een
gecontracteerde jeugdhulpaanbieder.
Q: Kan een traject bij een niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieder verlengt worden?
A: Wanneer er verlenging nodig is van de reeds toegekende zorg dan moet dit worden aangevraagd bij het
Expertteam. Het is niet mogelijk dat een niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieder direct (verlenging) aanvraagt bij het
Expertteam. Dit dient de lopen via het JGT, GI en gecontracteerde zorgjeugdhulpaanbieders.
Verlenging is mogelijk, mits goed beargumenteerd. In het behandelplan moet expliciet duidelijk zijn hoe wordt
toegewerkt naar perspectiefrijke terugkeer naar de eigen omgeving. Bij elke casus buitenregionaal blijft het JGT (dan
wel een regionaal gecontracteerde jeugdhulpaanbieder) betrokken om efficiënte terugkeer in eigen omgeving met
bijbehorende zorg mogelijk te maken. Er wordt altijd toestemming voor maximaal 6 maanden afgegeven.
Q: Er is sprake van een wachttijd bij de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders met desbetreffend aanbod, mag een
niet gecontracteerde zorgjeugdhulpaanbieder worden ingezet?
A: Wachttijden zijn geen reden om niet-gecontracteerde zorg in te zetten. Alleen als het aanbod niet aanwezig is in
de regio kan hiervoor een niet gecontracteerde jeugdhulpaanbieder ingezet worden.

Gecontracteerde jeugdhulpaanbieders
Q: Moet een plaatsing bij een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder ook worden aangemeld bij het Expertteam?
A: Voor een plaatsing bij een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder hoeft geen verzoek ingediend te worden bij het
Expertteam. Deze jeugdhulpaanbieder kan binnen het bestaande budgetplafond en contract hulp inzetten in de regio.
Wanneer de jeugdhulpaanbieder door budgettaire problemen een cliënt niet in zorg kan nemen dient de
jeugdhulpaanbieder hierover contact op te nemen met TWO Jeugdhulp.
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Q: Welke zorgjeugdhulpaanbieders zijn gecontracteerd?
A: Op de website van Holland Rijnland vindt u een overzicht van de gecontracteerde zorgjeugdhulpaanbieders.
Link: https://jeugdhulphollandrijnland.nl/jeugdhulpaanbieders-jeugdzorg-2/

Verhuizing
Q: Wat is de werkwijze wanneer na verhuizing of wijziging in het gezag de regio Holland Rijnland financieel
verantwoordelijk wordt voor zorg die wordt ingezet bij een niet gecontracteerde jeugdhulpaanbieder?
A: De gemeente van vertrek is verantwoordelijk voor een warme overdracht. Na verhuizing of wijziging van het gezag
neemt de regio Holland Rijnland de gemaakte afspraken voor maximaal een jaar over. Om deze afspraken over te
nemen verzoekt TWO Jeugdhulp de aanbieder een offerte in te vullen en een kopie van de indicatie of beschikking
van de vertrekkende gemeente mee te sturen. Op basis van deze gegevens wordt een overeenkomst afgesloten.
Wanneer na dit jaar verlenging noodzakelijk is kan hiervoor een verzoek worden ingediend bij het Expertteam.

Crisis
Q: Is het mogelijk een cliënt in crisis te plaatsen bij een zorgjeugdhulpaanbieder zonder budgettaire ruimte?
A: Bij plaatsing van een cliënt in crisis, is de financiering voor maximaal 4 weken gegarandeerd. De
zorgjeugdhulpaanbieder wordt verzocht zo snel mogelijk na de plaatsing contact op te nemen om financiële afspraken
te maken.
Q: Mag bij crisis een niet gecontracteerde zorgjeugdhulpaanbieder worden ingezet?
A: Bij plaatsing van een cliënt in crisis, is de financiering voor maximaal 4 weken gegarandeerd. Hiervoor hoeft geen
aanvraag bij het Expertteam te worden ingediend. De zorgjeugdhulpaanbieder wordt verzocht zo snel mogelijk na de
plaatsing contact op te nemen om financiële afspraken te maken. Na de periode van 4 weken moet jeugdige terug
geleid worden naar een gecontracteerde zorgjeugdhulpaanbieder in de regio. De financiering na deze 4 weken is niet
gegarandeerd. Als terugplaatsing in onze regio niet mogelijk blijkt moet voor de inzet na deze 4 weken aanvraag
worden ingediend bij TWO (het Expertteam).

Verzoek indienen bij Expertteam
Q: Kan een verzoek voor het plaatsen bij een niet gecontracteerde jeugdhulpaanbieder achteraf worden ingediend?
A: Een aanvraag voor plaatsing bij een niet gecontracteerde jeugdhulpaanbieder moet vooraf worden ingediend.
Jeugdhulp geleverd zonder dat hier vooraf schriftelijk akkoord voor is gegeven vanuit TWO Jeugdhulp wordt niet
vergoed.
Q: Wie kan een verzoek tot plaatsing bij een niet gecontracteerde zorgjeugdhulpaanbieder indienen?
A: Het JGT, gecertificeerde instellingen en gecontracteerde zorgjeugdhulpaanbieders kunnen een verzoek indienen
bij de TWO voor het inschakelen van een niet-gecontracteerde jeugdhulpjeugdhulpaanbieder. Huisartsen stellen zich
in verbinding met het JGT en trekken m.b.t. een niet-gecontracteerde plaatsing verder samen op. Zij kunnen dus niet
zelfstandig doorverwijzen naar een niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieder.
Q: Hoe wordt een verzoek ingediend bij het Expertteam?
A: Het JGT, de gecertificeerde instelling of de gecontracteerde zorgjeugdhulpaanbieder doen per mail een verzoek bij
het Expertteam. Emailadres: expertteamjeugdhulp@hollandrijnland.nl. Bij het verzoek wordt gebruik gemaakt van het
format ‘toeleiding specialistische jeugdhulp’. Het format wordt anoniem ingevuld.
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PGB
Q: Kan een aanvraag worden ingediend bij het Expertteam voor een PGB?
A: Het expertteam van TWO Jeugdhulp gaat niet over het al dan niet toekennen van een PGB. Voor vragen of PGB
casuïstiek kan contact opgenomen worden met de werkgroep PGB door te mailen naar:
PGBcasuistiek@jgthollandrijnland.nl

Kwaliteitseisen
Q: Is het mogelijk een behandelaar / praktijk zonder BIG registratie in te zetten?
A: Als een jeugdhulpaanbieder geen BIG registratie heeft voldoet deze niet aan de kwaliteit/geschiktheid eisen voor
het geven van een behandeling binnen ZIN contractering. Een aanvraag die wordt ingediend voor plaatsing bij
desbetreffende jeugdhulpaanbieder wordt daarom door het Expertteam afgekeurd.
Voor het bieden van een behandeling dient minimaal aanwezig te zijn: een BIG (Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg: psychotherapeuten, psychiaters, klinisch psychologen en gz-psychologen)-registratie of de
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en daarnaast óf een óf bij de Nederlandse Vereniging voor
Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen ( NVGzP) óf bij de Nederlandse Vereniging voor pedagogen en
onderwijskundigen (orthopedagoog-generalist NVO) óf bij Kinder- en Jeugdpsychologen NIP (met de specifieke
registratie Kinder- en jeugdpsycholoog NIP). Zij werken vanuit de beroepscodes en de beschreven kwaliteitseisen. Zij
maken gebruik van voldoende (na)scholing en intervisie (dit is tevens een voorwaarde om de registratie te
behouden).
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