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Vergaderdoel Ter informatie 

 

Aanleiding 

Parlan, organisatie voor jeugd- & opvoedhulp, stelt van heden tot en met 31 augustus 2018 een 

aanmeldstop voor haar onderdeel jeugd geestelijke gezondheidszorg (jeugd-GGZ) in. Het onderdeel 

jeugd-GGZ behelst een kleine 10% van hun dienstverlening. De tijdelijke aanmeldstop geldt nadrukkelijk 

niet voor crisis- en spoedzorg jeugd-GGZ, kinderen die zware jeugd-GGZ zorg nodig hebben of voor de 

andere vormen van jeugdhulp geleverd door Parlan.  

Parlan kampt qua jeugd-GGZ met een tijdelijk personeelstekort en een groei qua aanmeldingen. 

Hierdoor lopen de wachttijden momenteel te ver op. Parlan heeft de regio Alkmaar gegarandeerd per 1 

september 2018 weer alle nieuwe jeugd-GGZ cliënten in de regio Alkmaar in zorg te nemen en de 

aanmeldstop op te heffen. 

 

Hoe verder? 

Parlan neemt maatregelen om de wachtlijst zo spoedig mogelijk te reduceren. Zij gaat in de periode van 

de aanmeldstop de wachtlijsten met aangemelde cliënten voor een intake, aanvullende diagnostiek of 

behandeling, wegwerken. Reeds ingeplande intakes vinden plaats. Aangemelde, maar nog niet 

ingeplande cliënten, worden geïnformeerd over de aanmeldstop. Zo ook nieuwe aanmeldingen. 

Verwijzers worden op de hoogte gebracht.  

 

Parlan neemt de komende maanden de tijd om nieuw personeel aan te trekken en op te leiden, huidig 

personeel te behouden en (desgewenst) te herscholen en onderaannemers in te zetten. 

 

Tevens neemt de Netwerkorganisatie regio Alkmaar maatregelen om te kijken of kinderen – los van 

spoed of crisis - elders kunnen aanvangen met hun zorg. De zorgconsulenten bij de gemeenten in de 

regio Alkmaar worden actief geïnformeerd over welke aanbieders er - naast Parlan - zijn gecontracteerd 

voor jeugd-GGZ. De realiteit is echter dat veel gecontracteerde jeugd-GGZ aanbieders (zowel regionaal 

als landelijk) ook met (lange) wachtlijsten werken. 

 

De regio zet daarnaast vol in op uitbreiding van de beschikbare jeugdhulp. Dit doet zij onder meer door:  

 Onderaannemerschap te stimuleren om meer capaciteit te krijgen.  

 In gesprek te blijven met alle aanbieders van integrale ambulante jeugdhulp (waar de jeugd-GGZ 

aanbieders onder vallen) in de regio om met elkaar te zoeken naar oplossingen. 

 Goede informatiedeling over de wachtlijsten tussen aanbieders en de gemeentelijke toegang. 

 Goede afspraken tussen de gemeentelijke toegang en aanbieders over slimme en passende 

doorverwijzingen naar alternatieve aanbieders. De regio tracht hiermee de druk qua jeugd-GGZ te 

spreiden over diverse aanbieders.  

 

De Netwerkorganisatie regio Alkmaar onderhoudt nauw contact met Parlan en overige aanbieders om de 

voortgang te kunnen volgen. 


