Kostenefficiëntie van jeugdhulp

Peter Dijkshoorn

Aanleiding:
transitie jeugdzorg
• Hoge kosten
• Complex systeem
• Medicalisering

Van debat ..
• “Juist wij leveren goede en steeds betere hulp”
• “Jullie medicaliseren”
• “Daar moeten we geld voor over hebben”
• “De zorg is onbetaalbaar”
• “Het gaat over kwetsbare kinderen”
• “Er moet meer vanuit eigen kracht”
• ….

……. naar samen
Ophalen vragen en
meningen burgers en
2
samenleving
Door EB-ontwikkeling kan
zorg van compartiment
veranderen!

Samenleving
Publieke
verantwoordelijkheid
Publieke kennis en
bewustzijn
Samenleving actief

Carrièrelang opleiden om altijd
op individu afgestemde actueel
optimale zorg te bieden:

Specialistisch, veel
voorkomend
Participerende
kinderen en gezinnen
(op of terug naar
school/werk)

Eerste lijn:

VRAAG
BURGER(S)

Triage, lichte
hulp en
inschatting
veiligheid

Poli (hoogfrequent,
lage kosten)
FACT/WAC

Voorlichting

Huisarts

Thuishulp ter preventie
van opname en/of UHP

Preventie

Wijkteam (vraagt

Acute opname

Research:
(Doel: ondersteuning EB-beleid en –
zorg)
epidemiologie, evalueren, pilots,
ontwikkelen, onderzoeken, kostenbaten studies, uitdragen

ontwikkelende
omschrijving in
kader van aansluiten
bij burger en bij
specialistische zorg)

Beoordeling
ontwikkelingsstagnatie
en veiligheid in kader
jeugdwet en BOPZ
Langdurig community
based verblijf
(pleegzorg, RIBW etc)

Specialistisch, voor
laagfrequente
problemen

basaal, en vervolgens
voortdurend actueel kennis en
vaardigheden bijscholen

…. helpend naar
belangrijke
verbeteringen op
betekenisvol
gebied voor de
individu
Gespecialiseerd
ambulant
Thuis- en
crisisinterventies
Langverblijf

Productontwikkeling
zoals
e-mental health

Vragen aan ons allemaal
•
•
•
•

Is jeugdhulp inderdaad zo duur?
Werkt die jeugdhulp wel?
Wat kost het dan eigenlijk?
Wat leveren de behandelingen op?
– voor het kind
– voor het gezin
– voor de samenleving

Best bewezen werkzaam?
Waarom?
Voorbeelden
– Angstklachten
– Gedragsproblemen
– Uithuisplaatsing

Rekenen
Tien kinderen met verstorend extravert
gedrag.

Raming

tien kinderen evidence based behandelen
kost ongeveer € ….. per kind

- € ....

twee gaan de volgende twee jaar niet
meer naar huisarts en kinderarts met
onbegrepen lichamelijke klachten, of
verwondingen

+ € ....

twee doubleren niet in eerstvolgende
twee jaar (per kind per jaar kost de
basisschool € ….. , middelbaar
onderwijs € …..)

+ € ....

twee kinderen verzuimen minder en
“stromen niet af” naar een lagere
onderwijsvorm. Dit scheelt het kind als
volwassene enkele duizenden euro’s per
jaar. Aan belastingopbrengsten is dat voor
de samenleving in twintig jaar € …..

+ € ....

Tien kinderen met verstorend extravert
gedrag.
één gaat als jongvolwassene niet aan de
alcohol. Kosten van alcoholisme zijn in
twintig jaar te schatten op € …..
één volwassene met verstorend extravert
gedrag verzuimt per jaar … weken meer dan
een volwassene zonder dit gedrag (€ …. per
jaar). Stel, dat geldt voor drie van de tien
personen gedurende twintig jaar: 3x20x €
…. =
maatschappelijke netto opbrengst in
twintig jaar voor 10 kinderen

Raming

+ € ….

+ € ….

€ ….

Tien kinderen met verstorend extravert
gedrag.
tien kinderen evidence based behandelen
kost ongeveer € 4500 per kind
twee gaan de volgende twee jaar niet meer
naar huisarts en kinderarts met onbegrepen
lichamelijke klachten, of verwondingen
twee doubleren niet in eerstvolgende twee
jaar (per kind per jaar kost de basisschool €
5000 , middelbaar onderwijs € 7000)
twee verzuimen minder en “stromen niet af”
naar een lagere onderwijsvorm. Dit scheelt
het kind als volwassene enkele duizenden
euro’s per jaar. Aan belastingopbrengsten is
dat voor de samenleving in twintig jaar
2x20x€1000

Raming

- €45.000

+ €1000
+ €12.000
+ €40.000

Tien kinderen met verstorend extravert
gedrag.
één gaat als jongvolwassene niet aan de
alcohol. Kosten van alcoholisme zijn in
twintig jaar te schatten op € …..
een volwassene met verstorend extravert
gedrag verzuimt per jaar … weken meer dan
een volwassene zonder dit gedrag (€500 per
jaar). Stel, dat geldt voor drie van de tien
personen gedurende twintig jaar: 3x20x €
500=
maatschappelijke netto opbrengst in twintig
jaar voor 10 kinderen

Raming

+ €140.000

+ €30.000

€178.000

Maatschappelijke opbrengst
behandeling gedragsproblemen
• 10% jongeren tussen 11 en 17 heeft
gedragsproblemen (NJI: 13%)
• Er zijn in Nederland circa 1 miljoen jongeren in
deze leeftijdsgroep
• Dan zijn er circa 100.000 met
gedragsproblemen
• Als we er 10.000 helpen zijn de netto
opbrengsten 1.000 x 178.000=
€178.000.000 in 20 jaar

Discussie

Waar landen de opbrengsten?
Welke mogelijkheden biedt dit ons?

