Onderzoek
Hoe goede jeugdhulp de samenleving vooruit helpt
Een sterke samenleving en volwassenen die prettig door het leven gaan
bereik je door goed voor de jeugd te zorgen. Bijvoorbeeld door kinderen
die dat nodig hebben de best bewezen ondersteuning en behandeling
te geven. Hoe eerder die kinderen de juiste hulp krijgen, hoe groter de
kans dat ze kunnen opgroeien tot evenwichtige volwassenen die hun
bijdrage leveren aan de maatschappij, zowel in sociaal als in economisch
opzicht. Die voor zichzelf kunnen zorgen, niet verslaafd raken, niet in de
criminaliteit belanden. Die de samenleving dus geen overlast bezorgen
en, zakelijker uitgedrukt, minder geld kosten. Evidence-based jeugdhulp

Kinderen met een
niet-behandelde angststoornis
lopen meer kans om als
volwassene een alcoholprobleem te ontwikkelen
omdat ze angstige situaties
proberen te hanteren met
een drankje op.

lost niet alleen problemen van vandaag op, het voorkómt ook problemen
in de toekomst.

Kinderen met ADHD
die geen behandeling of
begeleiding krijgen,
lopen grotere kans om hun
school niet af te maken, omdat
ze veel conflicten hebben of
omdat zich zich moeilijk
kunnen concentreren.

Efficiënter, goedkoper én beter
Onderzoeksprogramma headsUP heeft als centrale vraag: Wat zijn
de maatschappelijke en financiële opbrengsten van goede jeugdhulp
precies, hoe kun je die berekenen en hoe verhouden die zich tot kosten
van zorg? Met de instrumenten die headsUP oplevert kunnen de baten
van zorg op langere termijn inzichtelijk gemaakt worden. Gemeenten
kunnen met die informatie beter sturen en instellingen kunnen beter
beoordelen welke zorgontwikkelingen prioriteit verdienen. Zo wordt de
zorg voor jeugd efficiënter, goedkoper én beter.

Samenwerking RUG en Accare
headsUP maakt deel uit van expertisecentrum Healthwise,
waarbinnen tientallen onderzoeken worden gedaan op het
gebied van health (care) management and economics. In
headsUP werkt de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de
Rijksuniversiteit Groningen samen met de wetenschappelijke
tak van Accare.

Kinderen die
niet behandeld worden
voor een trauma, lopen
grotere kans om later
bijvoorbeeld agressief gedrag
te vertonen of om problemen
te krijgen met opvoeden van
hun eigen kinderen.

