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Aan Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 

Kenmerk JW/pb/22/16 

Betreft Start ontwikkeling generieke module Acute Jeugdhulp 

Datum 15 november 2022 

 
Geacht bestuur, 
 
 
Akwa GGZ start met de ontwikkeling van een nieuwe generieke module Acute jeugdhulp. We vinden 
het belangrijk dat uw organisatie participeert in dit ontwikkelproces en nodigen u dan ook uit voor 
deelname aan de werkgroep.  
 
 
Over de nieuwe generieke module  
 
Doel van de ontwikkeling van deze generieke module is het maken van afspraken hoe we samen 
(hulpverleners en organisaties vanuit jeugd-ggz, jeugdzorg én jeugdbescherming) de zorg voor een 
kind en zijn systeem in crisis zo goed mogelijk kunnen organiseren. Vandaar dat de werktitel voor 
deze nieuwe kwaliteitsstandaard is: generieke module acute jeugdhulp (en niet meer: acute 
psychiatrie jeugd). 
 
Tijdens een invitational conference (45 aanwezigen) zijn knelpunten geïnventariseerd en geduid. De 
belangrijkste knelpunten die ervaren worden in de praktijk zijn: 

• Een onvoldoende systemische blik 

• Weinig integraliteit / geen gemeenschappelijke crisisverantwoordelijkheid 

• Gemiste kansen voorafgaand aan crisisaanmelding 

• Geen gemeenschappelijke definitie 
 
Deze knelpunten zullen geadresseerd worden in de inhoudelijke werkgroep. Andere aandachtspunten 
die meegegeven worden aan de inhoudelijke werkgroep zijn: 

• Zoek waar mogelijk verbinding met de bestaande generieke module acute psychiatrie 
(GMAP): sluit zo veel mogelijk aan bij de stappen die een persoon in crisis kan doorlopen, 
ontwikkel een triagewijzer voor jeugd en sluit ook hier zo veel mogelijk aan bij die van de 
GMAP, benoem ook voor jeugd dat het uitgangspunt moet zijn dat de eigen behandelaar zo 
veel mogelijk opvangt.  

• Wie een jeugdige in crisis beoordeelt verschilt per regio, maar verschilt bijvoorbeeld ook 
afhankelijk van het tijdstip van de crisis (binnen of buiten kantoortijden). Hou daar rekening 
mee bij de ontwikkeling van de nieuwe kwaliteitsstandaard.  

• Zoek ook al tijdens het ontwikkelen van het inhoudelijke kader (de nieuwe kwaliteitsstandaard) 
verbinding met de financiers (VNG).  

• En maak gebruik van positieve praktijkvoorbeelden uit het veld. 
 
Dit hierboven vormt het startpunt voor de inhoudelijke werkgroep generieke module acute jeugdhulp.  
 
 
Wie mandateert u voor de werkgroep?   
 
De generieke module wordt opgesteld door een inhoudelijke werkgroep, onder begeleiding van Akwa 
GGZ. Voor deelname aan de werkgroep is een vacatievergoeding van €225 per persoon per 
bijeenkomst beschikbaar. In de werkgroep kan één persoon namens uw organisatie deelnemen. Wilt u 
ons uiterlijk 31 december 2022 laten weten wie u namens uw organisatie wil mandateren voor de 
werkgroep?  
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Beoogd tijdpad en tijdsinvestering 
 
De doorlooptijd van de ontwikkeling van de generieke module is een jaar. De eerste bijeenkomst van 
de werkgroep zal begin 2023 gepland worden. In totaal zullen we naar verwachting zo’n zes tot acht 
bijeenkomsten nodig hebben. De externe commentaar- en autorisatiefase zijn gepland voor het najaar 
van 2023. De tijdsinvestering voor werkgroepleden schatten we nu in op het voorbereiden en bijwonen 
van zes tot acht werkgroepvergaderingen van 2 uur; en tussentijds lezen van en meedenken met 
teksten van de module.   
 
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met 
Janneke Wentink, projectmanager bij Akwa GGZ (j.wentink@akwaggz.nl / 06-37141828).  
 
Alvast dank voor uw reactie. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
 
Jeroen Steenmeijer   
Voorzitter van de werkgroep 
 
Kinder- en jeugdpsychiater  
Waarnemend geneesheer-directeur ai  
Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof 
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