Bijlage 3 Pilot Groepsbehandeling Kort en Intensief (pilot)
Doelen pilot
 Met de pilot wordt beoogd om voor de doelgroep de zorg kwalitatief te verbeteren door een
zwaardere functiemix in te zetten.
 De kwaliteit van de zorg wordt verbeterd door het voeren van oudergesprekken in groepsverband
waardoor ouders van elkaars situatie leren. Daarnaast kunnen ouders hun kind beter steunen
door het terugblikken op de groepsbijeenkomst van de kinderen.
 Door de groepsbijeenkomsten worden het aantal en de duur van trajecten individuele
behandeling in omvang significant teruggebracht.
 Daarnaast wordt beoogd de kosten te beperken door een half dagdeel in plaats van een heel
dagdeel in te zetten én door trajecten individuele behandeling in te korten.
Het voortzetten van de pilot hangt of van het realiseren van deze doelen. De pilot loopt tot 31 december
2022 en wordt vanaf medio 2022 geëvalueerd.
Kort en Intensief
 Kort en Intensief is voor kinderen van +/- 4 tot 18 jaar en hun ouders die moeilijkheden ervaren
op het gebied van opvoeding en ontwikkeling (na schooltijd). Een belangrijk verschil met de
andere vormen van groepsbehandeling is de duur van de groep en het traject (zie “Kenmerken
groep”).
Omschrijving
 De jeugdige ervaart gedragsproblemen door een verstandelijke beperking of een psychiatrische
of psychosociaal probleem of een combinatie daarvan.
 Er is geen onderscheid tussen “regulier” en “zwaar” zoals dat wel bij de andere vormen van
groepsbehandeling is.
Kenmerken groep
 Er is sprake van 2 medewerkers op 7 tot 8 jeugdigen.
 Er is sprake van een HBO’er en een WO’er op de groep (of in overleg met de RDS twee zeer
ervaren HBO’ers).
 Bij beide varianten duurt het dagdeel minimaal 1:45 uur.
 Overdrachtsmomenten voor en na de groep, intake, evaluaties en eindgesprek horen bij het
product. Voor extra opvoedondersteuning kan individuele behandeling beschikt worden.
 Groepsbehandeling Kort en Intensief kan onderdeel zijn van een traject individuele behandeling.
 Groepsgesprekken met ouders kan onderdeel van het traject zijn (groepsgrootte omvat ouders
van de jeugdigen in de groepsgesprekken met de jeugdigen).
Duur
Het streven is dat een traject groepsbehandeling Kort en Intensief tussen de 10 en 20 groepsgesprekken
duurt. In overleg tussen zorgaanbieder en verwijzer kan hiervan afgeweken worden.
Tarief (2021)
67,18 (per 1 uur 45 minuten groep)
Productcode Jeugd
41P04

