
Weergaven van de gezondheidssituatie 
 
Jochen is de man van de postcodeloterij voor de jeugdhulp 
de evangelist van kosten-baten analyse in jeugdhulplandschappen 
de plek waar je geboren bent bepaalt of je de hulp krijgt die je nodig hebt 
(is het ooit anders geweest?) 
gelukkig is de zorg nu wel dichtbij 
 
ik wilde eigenlijk aan Jochen vragen zijn eigen gedicht te schrijven 
zijn taal is zo snel en gevat door zinnen als 
overtijd verandert de realiteit het kan heel goed dat 
iets wat ooit effectief was het nu niet meer doet, en: 
 
in de grote, boze wereld heeft iemand wel of geen  
ondersteuning thuis, om te laten zien  
hoe je met elkaar in verbinding staat 
kun je eens rustig  
door deze tekening wandelen 
 
want uiteindelijk is jeugdzorg preventie  
een investering in de toekomst  
- als het effectief is -  
 
en er is een grens aan wat je kunt bereiken  
met data, op een gegeven moment  
moet je met mensen gaan praten, op zoek gaan  
naar mensen die alle stoplichten op rood hebben  
maar met wie het wél goed gaat, op zoek gaan 
 
naar buurten die immuniteit 
vertonen en daarvan leren 
we weten het niet, 
maar we kunnen het leren! 
 
Misschien weet je nog niet zo goed of 
je wel de juiste dingen doet 
om samen te leren moet je bereid zijn  
je kwetsbaarheid te tonen 
 
--- 

 
waar Jochen de dichter is is Annabeth onze filosoof, want 

 
Wat is nu waar? 

En wat moeten we daar nu mee? 
Hoe bepaal je wat belangrijk is? 

 
Waarom is de uitkomst bij het ene kind anders dan bij het andere? 

Waarom kunnen we op individueel niveau niet 



  zo goed voorspellen hoe het leven gaat lopen? 
 

Als vier mensen naar hetzelfde kijken 
komt er dus niet hetzelfde uit 

ik heb er niet perse een antwoord op 
 

toch is de vraag de moeite waard 
want de vraag is de reden waarom mensen gaan zoeken 

 
wat je effectief noemt is afhankelijk van wat je wilt verbeteren 

je kunt de kosteneffectiviteit van een behandeling  
alleen relatief uitdrukken, hoeveel kost het om 

één ADHD-symptoom te verbeteren? 
 

(Appels zijn goedkoper dan peren) 
 

Kinderen in Texas zijn niet de kinderen in Groningen 
Maar je kunt wel bepaalde ruis uitsluiten 

 
Het is goed om te bekijken wat je nu als uitkomst neemt 

kies je instrumenten 
we komen dan toch weer uit 

op kwaliteit van leven 
 


