Informatie voor zorgaanbieders over de beschikking
Alle aanbieders van jeugdhulp hebben sinds januari 2015 een beschikking van de gemeente nodig om
jeugdhulp in de vorm van een individuele voorziening te kunnen bieden en te kunnen declareren. Het
CJG geeft deze beschikkingen namens de gemeente af, voor jeugdigen uit Capelle aan den IJssel.
Wat moet de u doen als een jeugdige naar u verwezen is door een huisarts of medisch specialist?
Jeugdhulpaanbieders hebben, na een verwijzing van de arts, eerst een intake met de jeugdige en/of
de ouders om te bepalen welke hulp nodig is (vorm, omvang en duur). De jeugdhulpaanbieder moet
dit oordeel mede baseren op de protocollen en richtlijnen die voor een professional de basis van
handelen vormen en op de afspraken die met de gemeente zijn gemaakt. Vervolgens kan de
jeugdhulpaanbieder een aanvraag voor een beschikking sturen naar beschikkingen@cjgcapelle.nl. De
aanvraag moet minimaal onderstaande informatie bevatten. Indien deze informatie in een
hulpverlenings- of behandelplan staat is dit uiteraard ook voldoende.
-

Naam, BSN nummer, adres, geboortedatum en hoofdverblijf jeugdige;
Naam, adres, BSN nummer gezagsdragers;
indien verwezen door een huisarts of medisch specialist de verwijzing (of vermelding van de
verwijzer, naam en AGB-code en datum verwijzing);
onderbouwing voor de inzet van een individuele voorziening (bijvoorbeeld een diagnose)
vorm van hulp (specifiek de productcode uit het regionaal productenboek of een landelijke
productcode);
omvang in uren, dagdelen of etmalen per week (eventueel per maand);
(geplande) start- en einddatum.

Het CJG zal uw aanvraag zo spoedig mogelijk behandelen. Wij kunnen dit echter pas doen als de
aanvraag compleet is. Het CJG maakt binnen de wettelijke kaders (jeugdwet, verordening en nadere
regels) een besluit over de inzet van de jeugdhulp in de vorm van een individuele voorziening. Het
CJG is verplicht om binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag de beschikking af te
geven, waarin het besluit wordt vastgelegd.
Wat moet u doen als er een OTS of voogdij maatregel is voor de jeugdige?
Als er een OTS of een voogdijmaatregel is uitgesproken door de rechter, mag de gezinsvoogd
beslissen over de inzet van jeugdhulp. De voogd is ervoor verantwoordelijk om bij het inzetten van
een individuele voorziening het CJG om een beschikking te vragen. Als het goed is, moet die
beschikking er dus al zijn. Is dit niet het geval? Neem dan contact op met de betreffende
gezinsvoogd.
Wat moet u doen als u jeugdhulp wilt inzetten en er is geen verwijzing van een arts?
Als er geen verwijzing is van een arts en er geen gezinsvoogd betrokken is bij het gezin moeten
ouders of de jeugdige zelf de jeugdhulp aanvragen bij het CJG. Zij kunnen daarvoor het beste het
contactformulier op de website invullen. Het betreffende CJG-team neemt dan contact met hen op.

