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Slechts een klein 

percentage zoekt 

professionele hulp 

Slechts 3,5% van de 

jongeren uit de 

algemene bevolking 

zoekt hulp voor 

psychische problemen. 

Van de jongeren met 

stoornissen kwam 

13% met hulp in 

aanraking. Dit lage 

percentage is niet het 

gevolg van het feit dat 

de ouders de 

problemen van hun 

kind niet onderkennen. 

Ook van de ouders die 

zeiden dat er wat aan 

de hand was zocht 

namelijk slechts 14% 

professionele hulp. Tot 

twaalf jaar zijn in 

GGZ-instellingen 

jongens in de 

meerderheid, met als 

belangrijke diagnose 

gedragsstoornissen. 

Daarna krijgen meisjes 

de overhand (VWS, 

2002a). 

Zwaardere vormen van jeugd-GGZ nemen toe 

Tussen 1998 en 2000 is het aantal deeltijdbehandelingen en 

opnames door GGZ-instellingen met respectievelijk 11 en 

10% toegenomen (zie tabel 1 ). Het aantal verpleegdagen 

nam over dezelfde periode af met gemiddeld 2.6% (VWS, 

2002a). 

Tabel 1: Afgesproken productie in de jeugd-GGZ (VWS, 

2002a). 

Productie-eenheid 

(aantallen) 
1998  1999  2000  

gemiddelde 

groei (%) 

Poliklinische contacten 591.198 594.079 560.172 -2,6 

Deeltijdsbehandelingen 98.181 111.209 119.927 11,1 

Opnames 357.602 433.752 428.767 10,0  
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Vooral veel vraag naar ambulante hulp 

Meer dan de helft van de verleende zorg 

in de jeugdhulpverlening betrof vrij 

toegankelijke ambulante hulp. Het 

cliëntenbestand van de vrije ambulante 

hulp telde bijna evenveel meisjes als 

jongens. Een kwart van de cliënten was 

van allochtone afkomst (VWS, 2002a). 

De helft van het aantal mensen dat een 

beroep deed op ambulante geestelijke 

hulp in 2001 waren bellers die de 

kindertelefoon raadpleegden. Het 

merendeel van de beller was tussen 12 en 

17 jaar oud. Meisjes maakten driekwart 

van de bellers uit (VWS, 2002a). 

Via kinderbescherming vaak een beroep 

op pleegzorg 

Een overzicht van het aantal 

inschrijvingen in de jeugdhulpverlening 

ontbreekt. Wel is bekend hoeveel 

jongeren zich bij instanties voor 

jeugdhulpverlening melden op gezag van 

justitie in de vorm van de zogenoemde 

kinderbeschermingsmaatregel. De meeste 

van deze jongeren ontvangen pleegzorg, 

gevolgd door residentiele opname (VWS, 

2002a). 

Toename in alle typen jeugdhulpverlening 

Binnen alle typen zorg in de 

jeugdhulpverlening zien we een toename 

in productie. De gemiddelde 

behandelduur bedroeg in 2001: 

• 6 maanden voor 'ambulant vrij'; 

• 8 maanden voor ambulant op 

indicatie; 

• 13 maanden voor dagbehandeling; 

• 22 maanden voor pleegzorg; 

• 7 maanden voor residentieel 

verblijf, variërend van 1 week 

voor crisisopvang tot 36 weken in 

een therapeutisch gezinshuis 

(VWS, 2002a). 

Meer jongens onder clienten 

jeugdhulpverlening 

Meer jongens dan meisjes maken gebruik 

van geïndiceerde ambulante 

jeugdhulpverlening (61%) en 

dagbehandeling (71%). Er werden 

evenveel jongens als meisjes in pleegzorg 

en residentiële voorzieningen. Ongeveer 

30% van de jongeren die gebruik maakten 

van voorgenoemde jeugdhulpverlening 

was van allochtone afkomst (VWS, 

2002a). 
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Flinke stijging aantal straftrechtelijke 

plaatsingen in 2001 

Tabel 2 laat zien dat de instroom van 

jongeren in justitiële inrichtingen via 

strafrechtelijke plaatsing in 2001 fors 

toenam. Het aantal civielrechtelijke 

plaatsingen was in 2000 al behoorlijk 

gedaald (VWS, 2002a). 

Tabel 2: Instroom van jongeren in 

justitiële voorzieningen (VWS, 2002a). 

 1998  1999  2000  2001  

Strafrechtelijk 2.100 2.000 2.083 2.956 

Civielrechtelijk 700 900 573 592  
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