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Inleiding 

In 2015 is het systeem van de Jeugdhulpcatalogus ingevoerd bij de gemeenten in de 

regio West-Brabant West. Met de Jeugdhulpcatalogus als instrument in de doorverwijzing 

is de omschakeling gestart van ‘aanbodgericht’ naar ‘zorgvraaggericht’ denken. De 

volgende stap is het concreet maken van resultaatafspraken en kwaliteitsmeting van de 

jeugdhulp, zodat gestuurd kan worden op resultaten.  

 

Voor kwaliteitsmeting van de jeugdhulp is een landelijke set van drie outcome-criteria 

ontwikkeld, die door de gemeenten in West-Brabant West wordt overgenomen: 

1. Uitval 

2. Klanttevredenheid  

3. Doelrealisatie.  

 

Deze outcome-criteria bieden een algemeen kader voor het meten van kwaliteit van de 

jeugdhulp. Voor het ontwikkelen van een kwaliteitsmonitor zijn deze indicatoren nader 

gedefinieerd voor de verschillende zorgarrangementen.  

 

Het belangrijkste doel van de kwaliteitsmonitor is om zicht te krijgen op de kwaliteit van 

de jeugdhulp bij de verschillende zorgaanbieders, en om deze informatie te benutten om 

de jeugdhulp op een beter niveau te krijgen en van elkaar te leren. Dit doel wordt 

nadrukkelijk door de gemeenten onderschreven. Om dit doel te bereiken zijn kwalitatief 

hoogwaardige data nodig die recht doen aan de aard en complexiteit van de geboden 

zorg. Om die data te verkrijgen is het de kunst om de verzameling van data in te bedden 

in het primaire proces en de informatie die dit oplevert direct te benutten voor het 

optimaliseren van het zorgproces.  

 

Het einddoel van deze ontwikkeling is het transparant maken van de kwaliteit van 

jeugdhulp middels een doorlopende monitoring van de uitkomsten bij de verschillende 

zorgaanbieders. De uitkomsten worden gepresenteerd door middel van een 

Kwaliteitsmonitor en beschikbaar gemaakt op de regionale website voor jeugdhulp, 

waarin de zorgaanbieders ook hun aanbod beschrijven.  

 

Voortraject 

In 2015 en begin 2016 zijn er vijf werkbijeenkomsten geweest met medewerkers van de 

ambtelijke werkgroep ‘Onderzoek & Innovatie’ en kwaliteitsmedewerkers van diverse 

aanbieders van niet vrij toegankelijke jeugdhulp in West-Brabant West, begeleid door 

Praktikon en met deelname van de GGD West-Brabant. Doel was het gezamenlijk 

definiëren van de basisset indicatoren voor de drie outcome-criteria en het voorbereiden 
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van de logistiek voor de dataverzameling. Bij de uitwerking van deze outcome-criteria is 

dankbaar gebruik gemaakt van de adviezen van de VNG en het NJI (Van Yperen e.a., 

2015), en van het voorlopige rapport van de landelijke werkgroep Harmonisatie 

outcome-indicatoren voor het jeugddomein (Werkgroep Harmonisatie Outcome 

Indicatoren, versie 10-11-2015). In mei en juni 2016 hebben gesprekken 

plaatsgevonden met de aan de werksessies deelnemende aanbieders om mogelijkheden 

rond de logistiek van de datalevering te verkennen.  

 

 

Indeling presentatie kwaliteitsmeting 

Uitgangspunt voor de kwaliteitsmeting van de jeugdhulp vormen de zorgarrangementen 

die door gemeenten met zorgaanbieders worden overeengekomen. De 

zorgarrangementen voor aanbieders van niet vrij toegankelijk hulp worden ingedeeld in 

één van de volgende cliëntprofielen: 

 

• Profiel 1: Jeugdigen met psychosociale problemen en problematische relaties 

tussen ouders 

• Profiel 2: Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen en ouders met een 

behoefte aan opvoedondersteuning 

• Profiel 3: Jeugdigen met ouders met een ziekte of beperking 

• Profiel 4: Jeugdigen met ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische 

problemen met ouders met psychi(atri)sche problemen  

• Profiel 5: Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen door kindfactoren 

(psychiatrisch en/of somatisch) 

• Profiel 6: Jeugdigen met ontwikkelings-, gedrags- en psychiatrische problemen 

binnen multiprobleemgezinnen. 

• Profiel 7: Jeugdigen met een beneden normale intelligentie 

• Profiel 8: Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen met een beneden 

normale intelligentie 

• Profiel 9: Jeugdigen met een lichamelijke beperking (gehoor/zicht of somatisch) 

en/of niet aangeboren hersenletsel. 

 

Vervolgens wordt een cliënt ingedeeld in één van vier zorgzwaartes: 

• Acuut 

• Perspectief 

• Intensief 

• Duurzaam 
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Dat maakt dat er een opdeling mogelijk is van 9 profielen maal 4 intensiteiten, dus 36 

profiel-intensiteit-combinaties. Echter, voor de zorgintensiteit Acuut geldt een 

spoedprocedure. Gezien de korte duur van dit arrangement wordt voor deze intensiteit 

geen kwaliteitsmetingen aangeleverd aan de gemeente.  

 

Ook het meten van de kwaliteit van pleegzorg valt buiten deze monitor. Tenslotte valt 

zorg die wordt betaald door middel van een voucher buiten de kwaliteitsmeting. 

 

 

Hoogcomplex 

Hoogcomplexe zorg valt wel binnen de kwaliteitsmeting. Bij aanlevering van de data 

geeft de zorgaanbieder aan of het een laag- of hoogcomplex arrangement betreft. Bij  

presentatie op de website wordt hoogcomplexe zorg apart getoond.  

 

Kwaliteitsmeting 

De regio West-Brabant West gaat bij het inzetten van niet vrij toegankelijke zorg uit van 

hoofdaannemerschap. Dit houdt in dat per cliënt één zorgaanbieder verantwoordelijk is 

voor het totale resultaat voor het niet vrij toegankelijke zorgdeel voor een cliënt. Om dit 

resultaat te kunnen behalen worden eventueel onderaannemers ingezet. De 

hoofdaannemer wordt verantwoordelijk gehouden voor de resultaten van 

onderaannemers. Wanneer in dit stuk wordt gesproken over ‘de zorgaanbieder’, wordt de 

hoofdaannemer bedoeld.  

 

In de volgende drie hoofdstukken wordt achtereenvolgens uitgelegd welke data wij 

verwachten dat zorgaanbieders gaan aanleveren op het gebied van uitval, 

cliënttevredenheid en doelrealisatie. 

 

 

Meten van outcome-indicatoren: Uitval 

Er is sprake van Uitval als de zorg zonder overeenstemming tussen cliënt en 

jeugdhulpverlener is beëindigd. Er wordt pas Uitval geregistreerd als de cliënt niet meer 

verder wil met de gestarte hulpverlening, nadat de zorgaanbieder alternatieve 

zorgvormen heeft aangeboden. Verder is van belang dat er pas sprake kan zijn van Uitval 

als er een behandelovereenstemming is volgens de Wet op de geneeskundige 

behandelovereenkomst, of als er een zorgovereenkomst is gesloten in geval van jeugd- 

en opvoedhulp. Als er nog geen behandelovereenstemming is, dan kan er dientengevolge 

geen sprake zijn van Uitval. Indien er sprake is van Uitval bij de intake, dan is er geen 
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sprake van uitval bij de zorgaanbieder maar bij de jeugdprofessional. De manier van 

registreren is hetzelfde voor de intensiteiten Perspectief, Intensief en Duurzaam.  

 

In Tabel 1 worden de definities en afspraken voor het meten van Uitval in de 

kwaliteitsmonitor in schema weergegeven.  

 

Tabel 1. Definities en afspraken registratie Uitval 

Vraag 

 

Invulling 

Waar gaat het om? 

(Definitie) 

De zorg is zonder overeenstemming tussen client en 

jeugdhulpverlener beëindigd.  

Hoe meten? Item 3 (voortijdig afgesloten; eenzijdig door cliënt) van 

criteria die worden uitgevraagd door het CBS.  

Wie bepaalt? De hoofdaannemer van het arrangement. 

Wanneer vastleggen? Direct na beëindiging van het arrangement.  

Hoe aanleveren? Per arrangement, aan de gemeente (uitval = ja/nee).  

 

 

Meten van outcome-indicatoren: Klanttevredenheid 

Tevredenheid heeft diverse aspecten, die op verschillende manieren gemeten kunnen 

worden. De meeste bestaande vragenlijsten om tevredenheid te meten bieden de 

mogelijkheid om een rapportcijfer (score 1-10) te geven voor de geboden hulp in het 

algemeen. Daarnaast wordt vaak gevraagd naar aspecten als de tevredenheid over de 

samenwerking, bejegening of het resultaat van de hulpverlening. Bij het opnieuw 

definiëren van de prestatie-indicator Tevredenheid in 2015 is het accent verlegd naar 

tevredenheid over het nut of effect van de jeugdhulp. Dit aspect van tevredenheid wordt 

nu ook al gemeten met de Exit-vragenlijst voor jeugd- en opvoedhulp (factor Resultaat 

en toekomst) en de GGZ Jeugdthermometer (factor Resultaat van de behandeling). De 

factor Resultaat op de Exit-vragenlijst levert een gemiddelde score op van 1-4, terwijl de 

factor Resultaat van de GGZ Jeugdthermometer een gemiddelde score van 0-1 oplevert. 

Beide instrumenten meten tevredenheid over het resultaat van de behandeling dus niet 

met een rapportcijfer van 1-10, zoals de definitie van de prestatie-indicator Tevredenheid 

voorschrijft.  

 

Voorlopig zullen beide aspecten van tevredenheid worden uitgevraagd met behulp van 

bestaande instrumenten: 

1. De mate waarin de cliënt (in het algemeen) tevreden is over de geboden zorg  

2. De mate waarin de cliënt tevreden is over het nut/effect van de geboden zorg. 
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Vooralsnog wordt ook de bestaan wijze van scoring van deze beide aspecten voor 

aanlevering van gegevens aan de gemeenten gehandhaafd: 

• voor het meten van algemene tevredenheid: een rapportcijfer (score van 1-10)  

• voor het meten van het nut of effect van de hulp: 

a) een score op de factor Resultaat en toekomst van de Exit-vragenlijst voor de 

jeugd- en opvoedhulp (gemiddelde score 1-4) 

b) een score op de factor Resultaat van de behandeling van de 

Jeugdthermometer GGZ (score ja/nee) 

c) een rapportcijfer (score 1-10), op te nemen in een zelf geconstrueerde 

vragenlijst. 

 

Zodra er nieuwe instrumenten voor het meten van deze indicator beschikbaar zijn, zullen 

nieuwe afspraken worden gemaakt over de implementatie daarvan bij de aanlevering van 

de gegevens en de weergave van de scores in de Kwaliteitsmonitor. 

 

Tabel 2. Definities/afspraken registratie Tevredenheid 

Vraag 

 

Invulling 

Waar gaat het om? 

(Definitie) 

1. De mate waarin de cliënt tevreden is over de 

geboden zorg. 

2. De mate waarin de cliënt tevreden is over het 

nut/effect van de geboden zorg.  

Hoe meten? Overal dezelfde vraagstelling voor Algemene tevredenheid. 

Antwoordcategorieën zijn schoolcijfers van 1-10. 

Verschillende vraagstelling voor tevredenheid over 

nut/effect van de hulp. Antwoordcategorieën zijn: 

gemiddelde scores van 1-4 (Exit-vragenlijst), 0-1 

(Jeugdthermometer GGZ), of rapportcijfer 1-10 (zelf uit te 

vragen).  

Wie bepaalt? De leeftijdsgrenzen van de WGBO worden hierbij 

aangehouden; bepalend is degene met wie de afspraken 

zijn gemaakt over het behandelplan: 

< 12 jaar: ouders 

12-16 jaar: ouders + jeugdige 

16+ jaar: jeugdige 

Wanneer vastleggen? Perspectief: 

- Bij einde zorgarrangement. 
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Intensief + Duurzaam:  

- Jaarlijks (gekoppeld aan behandelplan, dus ingebed in 

primair proces). 

- Bij einde zorgarrangement. 

Hoe aanleveren? Per arrangement een cijfer van de jeugdige en/of een cijfer 

van de ouder(s)/verzorger(s) – afhankelijk van de 

leeftijdscategorie. 

 

De definities en afspraken over het leveren van gegevens voor de outcome-indicator 

Tevredenheid zijn samengevat in Tabel 2. Wat betreft de manier van aanleveren wordt 

onderscheid gemaakt naar intensiteit (Perspectief, Intensief en Duurzaam). Bij de 

intensiteit Perspectief en Duurzaam wordt standaard gemeten aan het einde van het 

arrangement. In het geval van Perspectief zal dit altijd binnen een jaar zijn. In het geval 

van Duurzaam zal naar verwachting de zorg wel doorlopen, maar verloopt na een jaar 

het arrangement en moet een nieuw arrangement worden afgestemd met de 

Jeugdprofessional. Bij de langduriger trajecten Intensief (langer dan 1 jaar) is het 

wenselijk om minstens eenmaal per jaar Tevredenheid te meten, en vervolgens ook aan 

het einde van het traject. Dit geldt ook voor trajecten Perspectief en Intensief in 

Hoogcomplex die langer dan een jaar duren. 

 

Ook de meting van tevredenheid dient zoveel mogelijk te worden ingebed in het primaire 

proces. Bovendien moeten scores op deze indicator gekoppeld kunnen worden aan een 

zorgarrangement. Dientengevolge kan Tevredenheid hooguit ten dele anoniem gemeten 

worden. 

 

Meten van outcome-indicatoren: Doelrealisatie 

Doelrealisatie wordt gedefinieerd als de mate waarin doelen behaald worden in een 

ondersteunings- of hulpverleningstraject (waaronder de doelen die zijn vastgelegd in een 

hulpverleningsplan). Om dit outcome-criterium te meten zijn de volgende vier sub- 

indicatoren voorhanden:  

1. De mate waarin cliënten zonder hulp verder kunnen  

2. De mate waarin er na beëindiging geen nieuwe start jeugdhulp plaatsvindt  

3. De mate waarin problemen verminderd zijn en/of de zelfredzaamheid is verhoogd  

4. De mate waarin overeengekomen doelen gerealiseerd zijn. 

 

Ad 1: Zonder hulp verder 

De eerste van deze vier sub-indicatoren – de mate waarin cliënten zonder hulp verder 

kunnen – wordt bepaald aan het einde van een zorgtraject. Er zijn geen specifieke 
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instrumenten voorhanden om dit te bepalen en over de validiteit en bruikbaarheid van 

het meten van deze indicator is nog niets bekend. Daarom wordt deze sub-indicator niet 

uitgevraagd in West-Brabant West. 

 

Ad 2: Geen nieuwe start 

De tweede sub-indicator – geen nieuwe start jeugdhulp na beëindiging – kan per definitie 

pas enige tijd na beëindiging van de zorg worden bepaald. Ook deze sub-indicator wordt 

dus niet uitgevraagd bij de zorgaanbieders in West-Brabant West.  

 

Ad 3 en 4: Vermindering problematiek en doelen gerealiseerd 

De derde en vierde sub-indicator voor het meten van Doelrealisatie worden al door de 

meeste West-Brabantse zorgaanbieders gebruikt. Het meten van de derde sub-indicator 

– vermindering problematiek of verhoging zelfredzaamheid – met behulp van voor- en 

nametingen is de meest robuuste en betrouwbare methode om Doelrealisatie te meten. 

Deze wordt ook wel Routine Outcome Monitoring (ROM) genoemd. Sub-indicator 4 – de 

mate waarin doelen zijn behaald – wordt gemeten met de methode van de Goal 

Attainment Scaling (GAS). Deze methode heeft als voordeel dat zij nauw aansluit bij het 

primaire behandelproces. De (eind)scores die op deze manier verkregen worden zijn 

echter veel minder betrouwbaar en vergelijkbaar dan de scores van ROM-metingen. 

 

In de kwaliteitsmonitor van regio West-Brabant West zijn dus alleen de sub-indicatoren 3 

en 4 opgenomen. Daarbij wordt sub-indicator 3 – Routine Outcome Monitoring – 

uitsluitend gemeten bij zorgarrangementen met de cliëntprofielen 1-6. Bij 

zorgarrangementen met de cliëntprofielen 7-9 wordt alleen sub-indicator 4 – Goal 

Attainment Scaling – gemeten.  

 

Doelrealisatie, sub-indicator 3: ROM voor profielen 1 tot en met 6 

De landelijke Werkgroep Harmonisatie Outcome Indicatoren stelt in haar recente 

aanbevelingen (Harmonisatie Outcome-indicatoren. Voorstellen voor het jeugddomein. 

Versie 24-11-2015) voor om bij individuele voorzieningen in alle sectoren van de niet vrij 

toegankelijke hulp (Jeugd- en opvoedhulp, Jeugd-ggz, Jeugd-lvb, en zorg voor jeugdigen 

met een beperking) te werken met de systematiek van Routine Outcome Monitoring. 

Volgens de werkgroep is het grote voordeel van deze systematiek dat deze bij allerlei 

verschillende instrumenten tot een vergelijkbare scoring leidt. Dat is belangrijk omdat de 

beoogde veranderingen in gedrag en functioneren in de jeugdhulp heel divers zijn, 

afhankelijk van de leeftijd, hulpvraag, type problematiek, etc.  
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De landelijke werkgroep adviseert ook een uniforme weergave van de uitkomsten bij het 

meten van afname van problematiek/toename van competenties of zelfredzaamheid, die 

voor uiteenlopende vragenlijsten kan worden gehanteerd. Scores die bij aanvang en 

einde van de behandeling worden gemeten, kunnen met behulp van de zgn. Reliable 

Change Index (RCI) worden omgezet in vier categorieën voor vooruitgang:  

• Genormaliseerd  

• Aanmerkelijk verbeterd  

• Gelijk gebleven  

• Aanmerkelijk slechter  

 

Voorwaarde voor het berekenen van de uitkomstcategorieën is dat de gebruikte 

instrumenten voldoende valide en betrouwbaar zijn, met het oog op het bepalen van de 

ernst van de problematiek of de mate van competentie in vergelijking met een landelijke 

normgroep. De ruwe scores op de schalen en totaalscores op de vragenlijsten moeten 

omgezet kunnen worden naar een zogenaamde T-score en een RCI-waarde.  

Ondanks de nodige kanttekeningen bij de ROM-systematiek zoals die momenteel binnen 

de jeugdzorg en ggz gangbaar is, wordt door een groot deel van de grote(re)  West-

Brabantse zorgaanbieders het belang van ROM-metingen om de kwaliteit en het effect 

van de zorg in beeld te brengen onderschreven. Het meten van verandering met 

gevalideerde instrumenten geeft namelijk inzicht in de complexiteit van de problematiek 

binnen verschillende domeinen en de veranderingen die daarin optreden. Om de 

uitkomsten van zorg zinvol te kunnen benutten voor het verbeteren daarvan zijn 

kwalitatief goede metingen nodig.  

 

Voorwaarde voor een kwalitatief goede meting is wel dat: 

• de gebruikte instrumenten goed aansluiten bij de geboden zorg 

• de juiste informanten (cliënt, ouders, behandelaar) worden bevraagd 

• de metingen zijn ingebed in het primaire proces 

• terdege rekening wordt gehouden met mogelijke verschillen in uitkomsten bij 

verschillende zorgprofielen en intensiteiten, en bij diverse doelgroepen. 

 

Hoe specifieker de vragenlijsten de problematiek van de cliënt meet, des te beter kunnen 

de ROM-metingen worden ingebed in het primaire proces. Voorlopig wordt het meten van 

deze outcome-indicator beperkt tot het domein van afname van klachten/problematiek 

bij de cliënt, of de toename van zijn of haar zelfredzaamheid. Het meten van vooruitgang 

op andere domeinen, zoals welbevinden, gezinsfunctioneren, sociaal netwerk, of werk en 

scholing, blijft voorlopig buiten beschouwing.  

 



10 

 

Tabel 3.1. Definities en afspraken Afname van problematiek of vergroting van 

zelfredzaamheid (ROM). 

Vraag 

 

Invulling 

Waar gaat het om? 

(Definitie) 

De mate waarin de ernst van de problematiek is 

verminderd en/of het functioneren is verbeterd. 

Hoe meten? Met behulp van voor- en nametingen (Routine Outcome 

Monitoring), aan de hand van genormeerde en gevalideerde 

instrumenten. 

Wie bepaalt? Bij voorkeur cliënten en/of ouders/verzorgers; eventueel 

behandelaars, afhankelijk van het gekozen instrument. 

Respondenten op de vragenlijsten mogen op beide 

meetmomenten per cliënt niet verschillen.  

Wanneer vastleggen? Binnen een periode van 3 weken voor of na aanvang resp. 

beëindiging van het zorgarrangement. 

Hoe aanleveren? Per zorgarrangement, in de vorm T-scores van aanvang- en 

eindmetingen.  

 

De aanlevering van ROM-scores is verplicht voor de zorgarrangementen met de 

Cliëntprofielen 1-6. Voor de andere Cliëntprofielen wordt de aanlevering gevraagd van 

scores die worden bepaald met behulp van de GAS-methode. Deze methode wordt in de 

volgende paragraaf beschreven. 
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Doelrealisatie, sub-indicator 4: behalen van individuele hulpverleningsdoelen  

Het al dan niet behalen van individuele hulpverleningsdoelen wordt gemeten met behulp 

van de methode Goal Attainment Scaling (GAS). Daarbij wordt een indeling in vier 

categorieën gehanteerd: 

-1 = Doel niet gehaald, situatie verslechterd 

0  = Doel niet gehaald, situatie gelijk gebleven 

1  = Doel deels gehaald 

2  = Doel gehaald. 

 

Deze systematiek wordt uitsluitend toegepast bij zorgarrangementen met cliëntprofielen 

7, 8 en 9. Voor het aanleveren van de eindscores worden twee verschillende methoden 

gehanteerd: 

• Alle scores op de einddoelen van cliënt en/of ouder — d.w.z. de meest 

bepalende respondent(en) — aanleveren (max. 10 einddoelen per 

zorgarrangement) 

• Een globale eindscore (overall score) laten bepalen door cliënt en/of ouder  

 

Het bepalen van een globale eindscore is nog niet gebruikelijk bij de instellingen die al 

werken met doelrealisatie. Deze methode zal aan de bestaande werkwijze moeten 

worden toegevoegd. In Tabel 3.2 worden de definities en afspraken voor het meten van 

Doelrealisatie (behalen van individuele hulpverleningsdoelen) in de kwaliteitsmonitor in 

schema weergegeven.  

 

Tabel 3.2. Definities en afspraken Behalen van individuele hulpverleningsdoelen 

(GAS). 

Vraag 

 

Invulling 

Waar gaat het om? 

(Definitie) 
De mate waarin overeengekomen doelen gerealiseerd zijn. 

Hoe meten? Met behulp van GAS (Goal Attainment Scaling), op een 

vierpuntsschaal met codering van de 4 categorieën (-1, 0, 

1, 2). 

Wie bepaalt? De leeftijdsgrenzen van de WGBO worden aangehouden; 

bepalend is degene met wie de afspraken zijn gemaakt 

over het behandelplan: 

< 12 jaar: ouders 

12-16 jaar: ouders + jeugdige 

16+ jaar: jeugdige 
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Wanneer vastleggen? Binnen een periode van 3 weken voor of na beëindiging van 

het zorgarrangement. 

Hoe aanleveren? Op twee manieren, per zorgarrangement, van de meest 

bepalende respondent:  

1. Eindscores op alle behandeldoelen (max. 5) 

2. Eén overall eindscore  

 

De GAS-eindscores en een overall eindscore dienen per zorgarrangement te worden 

aangeleverd. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar intensiteiten.   
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Datalevering aan de gemeenten  

In de tweede helft van 2017 zal de aanlevering van de data voor het meten van de drie 

landelijke prestatie-indicatoren aan de gemeenten worden opgestart. Gegevens over 

uitkomsten van de door de gemeente gefinancierde hulptrajecten worden per 

zorgarrangement aangeleverd, dus op individueel niveau aangeleverd. Om de privacy 

van cliënten te waarborgen worden de gegevens bij de bron gepseudonimiseeerd. Voor 

het uitvoeren van deze procedure wordt een zogenaamde Trusted Third Party (TTP) 

gecontracteerd door de gemeenten. Deze partij/leverancier zorgt voor het ophalen en 

verwerken van de data, en de aanlevering van de bewerkte en gepseudonimiseeerde 

gegevens aan de gemeenten. De gemeente heeft dus geen inzicht in welke cliënt welke 

scores heeft gegeven.  

 

Zorgaanbieders kunnen per enkele cliënt de data aanleveren, maar de geaggregeerde 

cijfers zullen pas getoond worden wanneer zich 5 cliënten in de profiel-intensiteit-

combinatie een traject hebben afgesloten bij de zorgaanbieder en de kwaliteitsmeting 

ingevuld. Dit in verband met privacy. 

 

Bij verschijnen van het contract moet de Trusted Third Party nog worden gecontracteerd. 

Naar verwachting is dit gereed in het eerste kwartaal van 2017. De gemeente streeft er 

naar een partij te contracteren die zorgaanbieders zo veel als mogelijk kan ontzorgen in 

het aanleveren van de data en, zo nodig, bij het inregelen van de kwaliteitsmeting in het 

primair proces.  

 

Periodieke aanlevering 

De zorgaanbieder levert tenminste elke maand  een bestand aan met de gegevens van 

alle in het voorbije maand afgesloten zorgarrangementen, en van de zorgarrangementen 

waarbij een tussentijdse meting is afgenomen. Er kan gekozen worden voor een 

automatische aanlevering vanuit het EPD/ECD-systeem en ROM-systeem van de 

zorgaanbieder, maar er kan ook gekozen worden voor een aanlevering in een door de 

zorgaanbieder zelf samengesteld Excelbestand.  

 

 

Benutting van de cijfers 

De cijfers worden gebruikt om de uitkomsten van de door alle aanbieders geleverde 

jeugdhulp vergelijkbaar en inzichtelijk te maken voor cliënten, gemeente en 

zorgaanbieders. De cijfers over outcome worden gepubliceerd op de regionale website 

voor de jeugdhulp. Ook bieden de cijfers de gemeenten inzicht in de prestaties van de 



14 

 

verschillende zorgaanbieders. De gemeenten zullen deze cijfers gebruiken om met de 

aanbieders in gesprek te gaan over de prestaties en eventuele verbetering daarvan.  

 

Het zichtbaar maken van de uitkomsten op de prestatie-indicatoren bij alle 

zorgaanbieders, aan de hand van een beperkt aantal cliëntprofielen en intensiteiten, 

vormt een belangrijke stap op weg naar het transparant maken van het effect van de 

jeugdhulp en het (mede) sturen op resultaten. Zowel aanbieders als de gemeenten zijn 

zich er echter terdege van bewust dat de verscheidenheid aan vormen en intensiteiten 

van jeugdhulp te groot en te complex is om in enkele cijfers over de uitkomsten te 

vangen. Ook de indeling in cliëntprofielen en intensiteiten vormt een nieuwe systematiek, 

die nog op zijn waarde moet worden getoetst. Het is dan ook nadrukkelijk niet de 

bedoeling van de gemeenten om de aanbieders af te rekenen op hun prestaties aan de 

hand van de cijfers over uitkomsten.  

 

De cijfers over uitkomsten kunnen wel een indicatie geven van goede en minder goede 

prestaties, en ze kunnen als input dienen voor verdere analyse van zowel de uitkomsten 

zelf als het systeem van cliëntprofielen en intensiteiten. Ook kan de data worden benut 

voor het in beeld brengen van samenloop van zorg bij meerdere aanbieders, clustering of 

intensivering van problematieken in bepaalde wijken of stadsdelen, en het genereren 

voor innovatieve ideeën. Al deze doelen vormen de inzet van de Kwaliteitsmonitor 

Jeugdhulp West-Brabant West, en de toekomstige doorontwikkeling daarvan.  

 

Tijdspad 

Idealiter wordt in 2017 het volgende tijdspad gevolgd: 

 

Tijdspad implementatie kwaliteitsmeting 

Voorlopige gunning Trusted Third Party 15 januari 2017 

Definitieve gunning Trusted Third Party 1 maart 2017 

Start proefmeting bij grootste aanbieders 1 maart 2017 

Betrekken kleinere aanbieders in implementatie 1 maart 2017 

Afronding en beoordelen proefmeting 15 juni 2017 

Aanpassen regionale website Januari tot juli 2017 

Openstellen kwaliteitsmeting 1 juli 2017 
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Voorbehoud 

De regio is zeer ambitieus in het ophalen en analyseren van outcome-criteria. Onze regio 

is ook landelijk koploper in het implementeren van outcome-criteria, wat maakt dat er 

vraagstukken of knelpunten op ons pad kunnen komen die nu niet te voorzien zijn. Bij 

voorbaat maken wij een aantal voorbehouden, die kunnen maken dat het traject anders 

gaat lopen.  

 

Niet alleen de regio West-Brabant West hecht veel waarde aan kwaliteitsmeting op basis 

van outcome-criteria. Ook landelijk wordt er gesproken over het ophalen van deze 

informatie van zorgaanbieders. Dat kan betekenen dat er landelijke standaarden of 

wijzen van gegevensuitwisseling gaan worden opgelegd waar onze regio zich aan zal 

moeten conformeren. In dat geval wordt de zorgaanbieder tijdig geïnformeerd.  

 

De regio houdt een Europese aanbesteding om te komen tot contractering van een 

trusted third party.  Mogelijk heeft de aanbesteding uitloop, waardoor openstelling van 

de kwaliteitsmeting in tijd opschuift.  
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Bijlage 1: Format aan te leveren data 

 

De kwaliteitsmonitor is ontwikkeld om zicht te krijgen op de kwaliteit van de jeugdhulp 

bij de verschillende zorgaanbieders, en om deze informatie te benutten om de jeugdhulp 

op een beter niveau te krijgen en van elkaar te leren. Om dit doel te bereiken zijn 

kwalitatief hoogwaardige data nodig die recht doen aan de aard en complexiteit van de 

geboden zorg. Het einddoel van deze ontwikkeling is het transparant maken van de 

kwaliteit van jeugdhulp middels een doorlopende monitoring van de uitkomsten bij de 

verschillende zorgaanbieders.  

 

Aan te leveren trajecten 

De zorgaanbieder levert alle trajecten aan van cliënten die conform het 

woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet woonachtig zijn in West-Brabant West en niet vrij 

toegankelijke zorg ontvangen. 

 

Aan te leveren variabelen 

In Tabel 1 staat welke (achtergrond)informatie verplicht aangeleverd dient te worden en 

welke optioneel.  

 

Tabel 1. Aan te leveren variabelen 

Verplicht/Optioneel Beschrijving 

Cliëntgegevens 

   V pseudoBSN (De BSN-code conform de Wet Algemene 

Bepalingen, Burgerservicenummer WABB; wordt vóór 

aanlevering bij de gemeente door de TTP-leverancier 

gepseudonimiseerd) 

   V Geboortejaar 

   O Geboortemaand 

   V Geslacht 

Zorgtraject 

   V Cliëntprofiel (1-9) 

   V Intensiteit (1-3) 

   V Hoogcomplexiteit (ja/nee) 

   V StartdatumZorgarrangement 

   V EinddatumZorgarrangement 

Prestatie-indicator Uitval 

   V Uitval (ja/nee) 
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Prestatie-indicator Cliënttevredenheid 

   V Datum (invuldatum) 

   V TypeMeting (Tussenmeting of eindmeting) 

   V TypeRespondent (Codelijst) 

   V GebruiktMeetinstrument (Afkorting codelijst) 

   V CliënttevredenheidAlgemeen (cijfer 1-10) 

   V CliënttevredenheidNutEffect 

Prestatie-indicator Doelrealisatie 

   V Datum (invuldatum) 

   V TypeMeting (Voormeting, Tussenmeting of eindmeting) 

   V TypeRespondent (Codelijst) 

   V AardMeting (GAS/ROM) 

Prestatie-indicator Doelrealisatie 

   V GAS-score (-1, 0, 1, 2) 

ROM (indien gekozen voor ROM) 

V GebruiktMeetinstrument (indien ROM) 

V TotaalscoreMetingRUW* 

V TotaalscoreMetingT* 

V SchaalscoresMetingRUW* 

V SchaalscoresMetingT* 

* Zie Tabel 2 voor specificatie scores per vragenlijst 

 

Aanvullende criteria bij metingen 

Voor het aanleveren van metingen voor de indicator Doelrealisatie gelden enkele 

aanvullende criteria: 

 

1. Aanvangsmeting 

De aanvangsmeting (ROM) dient ingevuld te worden binnen een periode van maximaal 

3weken voor of na aanvang van de behandeling. ‘Aanvang van de behandeling’ is in 

principe de datum van het eerste behandelcontact. Omdat ook deze datum niet altijd 

eenduidig te bepalen is, wordt als leidraad de datum van het afsluiten van de 

behandelovereenkomst tussen hoofdaannemer en cliënt gehanteerd. In het geval er 

sprake is van een wachtlijst, dan dient deze door de aanbieder overbrugd te worden. Ook 

dan wordt er dus direct bij start zorg gemeten, ook al staat de cliënt daarna nog een 

aantal weken op een wachtlijst. De praktijk zal moeten uitwijzen of en hoe deze definitie 

van de aanvangsmeting nader moet worden aangescherpt.  

 

2. Tussentijdse meting 
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Indien een traject langer dan een jaar duurt, wordt cliënttevredenheid en doelrealisatie 

één jaar na start zorg (nogmaals) gemeten. Vanaf dan vindt er jaarlijks een tussentijdse 

meting plaats. Deze tussentijdse meting is altijd drie maanden geldig. Indien een traject 

binnen drie maanden na de laatste meting wordt afgesloten, mag deze meting als 

eindmeting beschouwd worden.  

 

N.b. Bij Duurzame zorg loopt een arrangement maximaal een jaar. Dit arrangement kan 

telkens verlengd worden. Op het einde van jaar 1 wordt een eindmeting gedaan op 

arrangement 1. Deze eindmeting kan gebruikt worden als startmeting voor arrangement 

2. Er hoeft derhalve niet opnieuw een vragenlijst ingevuld te worden. Op het einde van 

jaar 2 wordt een eindmeting gedaan op arrangement 2. Deze eindmeting kan weer 

gebruikt worden als startmeting voor arrangement 3 en ga zo verder.  

 

3. Eindmeting 

De eindmeting wordt bij voorkeur afgenomen voorafgaand aan of tijdens het laatste 

gesprek met de hoofdaannemer, maar maximaal 3 weken voor of na 

EinddatumZorgarrangement. 

 

Type respondent 

Indien een voor- en nameting worden aangeleverd met hetzelfde meetinstrument dient 

het type respondent bij de voormeting ook dezelfde te zijn als bij de nameting. 

 

Gebruikt meetinstrument 

In eerste instantie worden alleen metingen aangeleverd voor het domein Klachten en 

Symptomen. Voor dit domein zijn één of meerdere meetinstrumenten geschikt bevonden 

als uitgangspunt voor de kwaliteitsmonitor. In Tabel 2 staan de meetinstrumenten 

beschreven die op dit moment gekozen zijn voor aanlevering door de zorgaanbieders. 

Zorgaanbieders mogen kiezen welke vragenlijst(en) zij aanleveren voor de 

kwaliteitsmonitor. In de toekomst wordt de tabel mogelijk uitgebreid met andere 

meetinstrumenten. 

 

Tabel 2. Meetinstrumenten voor ROM  

Meetinstrument Aan te leveren scores 

CBCL1.5-5 CBCL1.5-5_Internaliseren_RUW 

CBCL1.5-5_Internaliseren_T-SCORE 

CBCL1.5-5_Externaliseren_RUW 

CBCL1.5-5_Externaliseren_T-score 

CBCL1.5-5_Totalen_RUW 
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CBCL1.5-5_Totalen_T-SCORE 

CBCL6-18 CBCL6-18_Internaliseren_RUW 

CBCL6-18_Internaliseren_T-SCORE 

CBCL6-18_Externaliseren_RUW 

CBCL6-18_Externaliseren_T-score 

CBCL6-18_Totalen_RUW 

CBCL6-18_Totalen_T-SCORE 

YSR YSR_Internaliseren_RUW 

YSR_Internaliseren_T-SCORE 

YSR_Externaliseren_RUW 

YSR_Externaliseren_T-score 

YSR_Totalen_RUW 

YSR_Totalen_T-SCORE 

SDQ Ouderversie 3-4 SDQ3-4_O_Emotionele_problemen_RUW 

SDQ3-4_O_Gedragsproblemen_RUW 

SDQ3-4_O_Hyperactiviteit_RUW 

SDQ3-4_O_Problemen_leeftijdgenoten_RUW 

SDQ3-4_O_Totalen_RUW 

SDQ Ouderversie 4-18 SDQ4-18_O_Emotionele_problemen_RUW 

SDQ4-18_O_Gedragsproblemen_RUW 

SDQ4-18_O_Hyperactiviteit_RUW 

SDQ4-18_O_Problemen_leeftijdgenoten_RUW 

SDQ4-18_O_Totalen_RUW 

SDQ Jongerenversie 12-

18 

SDQ12-18_J_Emotionele_problemen_RUW 

SDQ12-18_J_Gedragsproblemen_RUW 

SDQ12-18_J_Hyperactiviteit_RUW 

SDQ12-18_J_Problemen_leeftijdgenoten_RUW 

SDQ12-18_J_Totalen_RUW 

HoNOSCA HoNOSJ01_RUW 

HoNOSJ02_RUW 

HoNOSJ03_RUW 

HoNOSJ04_RUW 

HoNOSJ05_RUW 

HoNOSJ06_RUW 

HoNOSJ07_RUW 

HoNOSJ08_RUW 

HoNOSJ09_RUW 

HoNOSJ10_RUW 
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HoNOSJ11_RUW 

HoNOSJ12_RUW 

HoNOSJ13_RUW 

HoNOSJ14_RUW 

HoNOSJ15_RUW 

BSI BSI_SOM_RUW 

BSI_COG_RUW 

BSI_INT_RUW 

BSI_DEP_RUW 

BSI_ANG_RUW 

BSI_HOS_RUW 

BSI_FOB_RUW 

BSI_PAR_RUW 

BSI_PSY_RUW 

BSI_TOT_RUW 

BSI_AAS_RUS 

BSI_EAS_RUW 

Y-OQ Y-OQ_DEP_RUW 

Y-OQ_SOM_RUW 

Y-OQ_SOC_RUW 

Y-OQ_HYP_RUW 

Y-OQ_AGR_RUW 

Y-OQ_GED_RUW 

Y-OQ_Totaal_RUW 

Y-OQ Ouderversie Y-OQ_O_DEP_RUW 

Y-OQ_O_SOM_RUW 

Y-OQ_O_SOC_RUW 

Y-OQ_O_HYP_RUW 

Y-OQ_O_AGR_RUW 

Y-OQ_O_GED_RUW 

Y-OQ_O_Totaal_RUW 

 

 


