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Betreft:  Wachtlijstbemiddeling voor jongeren die wachten op ambulante specialistische 

jeugdhulp gestart per 1 februari 2022 
Rotterdam, 14 feb. 22 

 
 
Beste verwijzer, 
 
De gezamenlijke specialistische jeugdhulpaanbieders uit Rijnmond, waaronder de specialistische 
jGGZ, maken zich sterk om wachtende jeugdigen sneller naar passende zorg toe te leiden. Hiervoor 
is per 1 februari 2022 de Wachtlijstbemiddeling-E (opdracht E; ambulante specialistische hulp) 
gestart. Dit is onderdeel van Team Zorgbemiddeling van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond 
(JBRR).  
 
Wachtlijstbemiddeling-E 
De zorgaanbieders en vertegenwoordigers van het lokale veld (zoals wijkteams en basis ggz) bekijken 
samen of een jeugdige op basis van zijn hulpvraag elders sneller passende zorg kan krijgen. Als dit 
het geval is, dragen zij gezamenlijk zorg voor een soepele overdracht. Mocht er niet elders sneller 
passende zorg mogelijk zijn, blijft de jeugdige op de wachtlijst staan bij de zorgaanbieder waar hij 
was aangemeld.  
 
Aanmeldroute via zorgaanbieder 
Het is uitsluitend voor zorgaanbieders mogelijk om gedoseerd wachtende jeugdigen aan te melden 
bij Wachtlijstbemiddeling-E. Alle jeugdigen die wachten op zorg komen hiervoor in aanmerking. De 
zorgaanbieder informeert de jeugdige en ouders en vraagt om toestemming voor zowel aanmelding 
bij de Wachtlijstbemiddeling-E als het bieden van eventuele zorg door een andere zorgaanbieder.  
 
Wat betekent dit voor u als verwijzer? 
De zorgaanbieder zal u als verwijzer informeren over de uitkomst van de Wachtlijstbemiddeling-E. 
Komt de jeugdige bij een andere aanbieder in zorg dan is daarvoor geen nieuwe verwijsbrief van u 
als verwijzer nodig. 
 
Contact bij vragen 
Bij vragen over individuele jeugdigen kunt u terecht bij de zorgaanbieder waarnaar u de jeugdige 
heeft verwezen.  
Bij vragen over Wachtlijstbemiddeling-E kunt u terecht bij Team Zorgbemiddeling van JBRR via 
zorgbemiddeling@jbrr.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de bestuurders van Enver, GGZ Delfland, JBRR, Mentaal Beter Cure, Middin, Prokino TTJ, 
Timon, Parnassiagroep/Youz B.V., Yulius 
 
Hannie Olij, voorzitter JORR 

mailto:zorgbemiddeling@jbrr.nl
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Aanvulling bij communicatiebericht: Veel voorkomende vragen (FAQs) 
 

1. Welke jeugdaanbieders nemen deel aan de wachtlijstbemiddeling?  

Alle aanbieders van specialistische ambulante jeugdhulp die een contract hebben met de 
regio Rijnmond nemen deel aan het overleg. Ook is er van elke gemeente een 
vertegenwoordiger aanwezig die zicht heeft op het overige jeugdhulpaanbod in de 
gemeente, zoals basis-GGZ en hulp vanuit de wijkteams.. De deelnemende aanbieders zijn: 
Enver, GGZ Delfland, Middin, Mentaal Beter, Thuis Team Jeugd (TTJ), Timon, Youz, en Yulius. 
Het overleg wordt voorgezeten door Team Zorgbemiddeling van Jeugdbescherming 
Rotterdam Rijnmond.  

2. Is er een leeftijdsgrens voor aanmelden voor wachtlijstbemiddeling? 

Alle kinderen die vallen onder de Jeugdwet kunnen in aanmerking komen voor 
wachtlijstbemiddeling. In een aantal gevallen zijn dit ook jeugdigen die 18 jaar of ouder zijn.  

3. Is er altijd toestemming van ouders nodig? 

Nee, afhankelijk van de leeftijd (16+) is ook alleen toestemming van de jeugdige voldoende. 

4. Wat wordt bedoeld met “het lokale veld"?  

In dit verband gaat het specifiek om de jeugdhulp die door de 15 gemeenten afzonderlijk is 
ingekocht. Hieronder valt bijvoorbeeld de basis-GGZ (generalistische enkelvoudige GGZ). 
Omdat verschillende gemeenten verschillend hulpaanbod hebben ingekocht bij 
verschillende zorgaanbieders is het onmogelijk deze aanbieders te specificeren.  

5. Kunnen patiënten zichzelf aanmelden voor wachtlijstbemiddeling? 

Patiënten kunnen de aanbieder bij wie zij op de wachtlijst staan, vragen om te worden 
aangemeld voor zorgbemiddeling. Tijdig retourneren van de toestemmingsverklaring voor 
het delen van hun gegevens met andere zorgaanbieders door patiënt versnelt deze 
procedure. Patiënten kunnen niet zichzelf aanmelden voor zorgbemiddeling. Ook verwijzers 
kunnen patiënten (nog) niet aanmelden voor zorgbemiddeling. Zij kunnen patiënten wel 
wijzen op de mogelijkheid. 
 
De termen wachtlijstbemiddeling en zorgbemiddeling worden overigens beiden gebruikt; er 
bestaat geen verschil ertussen. 
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6. Aan wie is het communicatiebericht verspreid?  

Het communicatiebericht is via email verspreid aan de verschillende 
samenwerkingen/zorggroepen, zoals o.a. Rijnmond Dokters, Stichting Zonboog, Gezond op 
Zuid, Zorggroep Cohaesie, Zorggroep Hoeksche Waard, Zorggroep Haringvliet en Zorggroep 
Kiek. Het communicatiebericht is voorts via email verspreid aan andere verwijzers: 
kinderartsen, wijkteams en Gecertificeerde Instellingen.  
 
 
 
 


