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Zorgaanbieders specialistische jeugdhulp beschikbaar voor Capelle aan den IJssel
Lokaal ingekocht
1. Ambulante- en hulpoverdag voor Jeugd met een beperking
Wat is het?
De ambulante hulp voor jeugd met een veelal blijvende beperking of stoornis is er voor kinderen die
overdag steun, hulp of behandeling nodig hebben. Deze kinderen kunnen vaak niet naar school en
hebben intensieve begeleiding of verzorging overdag nodig De hulp is erop gericht uw kind zo veel
mogelijk te laten meedoen met leeftijdsgenoten.
De zorgaanbieder verleent deze hulp in groepen en per dagdeel: ochtend of middag. Het aantal
dagdelen en de groepsgrootte is afhankelijk van de beperking of stoornis. De jongere krijgt de hulp in
een gebouw van de zorgaanbieder.
Welke aanbieders zijn hiervoor gecontracteerd door Capelle?
ABA Huis, Ambuzorg, ASVZ, Be-active, Boba, Both Boerenzorg, BTSW, City Kids, Coach-Point, De
Zwaan Keramiek, Devotas, Distinto, Eleos, Gemiva, Hoekse Sluis, Jan Arends, Kinderen op Stap,
Kwintes, Lelie Zorggroep, Middin, Pameijer, Siriz, Sirjon, Timon, Zorgboeren Z-H

2. Generalistische Basis GGZ
Wat is het?
Generalistische basis-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) is bedoeld voor jeugdigen met psychische
klachten of waarvan een vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis. Er is geen sprake van
een hoog risico of meervoudige problematiek.
De behandeling is gericht op stabilisatie, of op vermindering, of op opheffing van een enkelvoudige
stoornis. Het doel kan ook zijn om het kind en het gezin te leren omgaan met een enkelvoudige
stoornis. Generalistische basis-GGZ bestaat uit korte behandeltrajecten, meestal in een gebouw van
een zorgaanbieder en soms ook in de thuissituatie.
Welke aanbieders zijn hiervoor gecontracteerd door Capelle?
BBZ-Rijnmond, BTSW, Devotas, Driestar Educatief, Eleos, E-Vizier, Forta Groep, Graafeiland
Psychologie, Parnassia Group, Perspektief, Praktijk Psychologie Jacobs, Psychologen Praktijk Krimpen,
Rancurest, Riozorg, Vink Psychologisch Centrum

3. Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg (EED)
Wat is het?
Bij dyslexiezorg gaat het om jeugdigen die ernstige problemen hebben met lezen en spellen. De
behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) verloopt volgens een vast protocol van het
Kwaliteitsinstituut Dyslexie. De behandeling is erop gericht dat het kind beter kan lezen en spellen.
Als u denkt dat er bij uw kind sprake is van Ernste Enkelvoudige Dyslexie, dan kunt u contact
opnemen met de school van uw kind. Een aanvraag voor hulp bij dyslexie kan alleen via school
verlopen. Zo’n aanvraag loopt dus niet via het wijkteam of de huisarts.
Welke aanbieders zijn hiervoor gecontracteerd door Capelle?
BTSW, E-Vizier, Leestalent, Parnassia Groep
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Regionaal ingekocht
A – Pleegzorg
Pleegzorg betekent dat een kind voor korte of voor langere tijd in een ander gezin woont. Bij
voorkeur woont de jongere bij eigen familie of bekenden. Lukt dat niet, dan zoekt de instelling voor
pleegzorg een pleeggezin dat past bij het kind en zijn achtergrond.
Pleegzorg richt zich op zowel de jeugdige als op de pleegouders. Het doel van pleegzorg is dat na
verloop van tijd de ouders zelf de opvoeding weer op zich nemen. Als blijkt dat dit niet mogelijk is,
nemen pleegouders de opvoeding van de jeugdige voor langere tijd op zich. De relatie met de eigen
ouders blijft voor kinderen altijd van belang.
De volgende zorgaanbieders leveren deze hulp:
Hoofdaannemer perceel pleegzorg
Enver
William Schrikker Pleegzorg
Timon
Horizon

Combinanten of onderaannemers
Horses & Co
geen
De Hoop, Profila, Cardea
Opvoedpoli, Zuidwester, Seedz Zorg, Juzt,
Zozijn Zorg, De Waag, De Viersprong, Entrea
stichting Jeugdformaat Geen
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B - Opname: bed & behandeling
Opname in een instelling kan nodig zijn als een kind behandeling of begeleiding nodig heeft. Het kan
zijn dat het kind tijdelijk niet thuis kan wonen vanwege problemen thuis, of vanwege een stoornis of
beperking.
Het doel van opname is herstel, verbetering of stabilisatie van de problematiek van het kind en
versterking van de opvoedingsvaardigheden van de ouders. Is daarvan voldoende sprake, dan kan de
jeugdige weer terugkeren naar het eigen gezin.
De instelling die de jongere opneemt, verzorgt ook de behandeling en begeleiding. De instelling kijkt
hierbij naar de jeugdige zelf en naar de opvoedsituatie thuis. De vraag is wat de jeugdige en de
opvoeders – meestal de eigen ouders - nodig hebben om terugkeer naar huis mogelijk te maken. De
instelling kan, bij oudere kinderen, hem of haar ook voorbereiden op zelfstandig wonen. De opname
duurt maximaal één jaar. Verlenging is mogelijk als het wijkteam of de gezinsvoogd dit adviseert. Het
wijkteam bekijkt daarvoor de situatie van de jongere en het gezin.
De opname van een jeugdige kent vier vormen en de volgende aanbieders:
1. Open residentiele jeugdhulp
In de ‘open jeugdhulp met verblijf’ leven kinderen en jongeren een periode vrijwillig dag en nacht in
een woonvoorziening van een zorgaanbieder. Het kan zijn dat het kind hier de hele week en de
weekenden woont, maar het kan ook zijn dat het kind hier een gedeelte van de week woont en een
gedeelte van de week thuis. Dit is afhankelijk wat het kind en zijn ouders nodig hebben. De jongeren
wonen in leefgroepen en volgen onderwijs in de buurt. Pedagogisch medewerkers geven begeleiding.
De volgende zorgaanbieders leveren deze hulp:
Hoofdaannemer perceel Combinanten of onderaannemers
opname – open residentieel
Enver
Stichting Prokino Zorg
Pameijer

Parnassia, Pameijer, Antes, Horses & Co
Pameijer, Parnassia, Enver, Fortagroep, PKJP,
Humanitas
Enver, Parnassia

2. Gesloten jeugdhulp
Bij een kind met ernstige gedragsproblemen is opname in een gesloten instelling een mogelijkheid.
Het gaat hier om situaties dat een kind een gevaar is voor zichzelf of voor anderen in zijn omgeving.
Bij gesloten jeugdhulp gaat het om een gedwongen opname. Het kind krijgt de hulp in een gesloten
omgeving. Dat betekent dat het kind niet de vrijheid heeft om zomaar naar buiten te gaan. Een
opname in een instelling voor gesloten jeugdhulp is soms nodig om het kind te behandelen. Opname
in een gesloten instelling kan niet zomaar. Er is altijd een machtiging voor nodig van de
kinderrechter.
De volgende zorgaanbieders leveren deze hulp:
Hoofdaannemer perceel Combinanten of onderaannemers
opname – gesloten jeugdhulp
Horizon
Schakenbosch
Pluryn Hoenderloo Groep
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Opvoedpoli, Zuidwester, Trivium, Seedz Zorg, Juzt,
Zozijn Zorg, De Waag, De Viersprong
Jeugdformaat, Ipse de Bruggen, Parnassia, Enver
Geen
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3. Opname in een kliniek voor observatie
Als er mogelijk sprake is van een psychiatrische stoornis bij een kind, dan kan het nodig zijn om het
kind een tijdje op te nemen in een behandelkliniek. Het kind verblijft daar dag en nacht. Specialisten
kijken wat er aan de hand is en wat het kind en zijn ouders nodig hebben om het probleem op te
lossen. Ze observeren het kind, bepalen wat er aan de hand is (diagnose) en doen een voorstel voor
behandeling. De opname kan korter of langer duren, zo lang als het nodig is om tot een
behandelvoorstel te komen. Opname is vaak een onderdeel van de behandeling. Het uitgangspunt is
dat kinderen niet langer opgenomen blijven dan voor een behandeling nodig is. Zodra het kan, gaat
het kind weer naar huis. De behandeling gaat dan thuis verder.
De volgende zorgaanbieders leveren deze hulp:
Hoofdaannemer perceel Combinanten of onderaannemers
opname – behandelsetting
Horizon
Stichting Prokino Zorg
Stichting Yulius
Parnassia Groep B.V.
Enver
Pameijer
Timon
Pluryn Hoenderloo Groep

Opvoedpoli, Zuidwester, ASVZ, Seedz Zorg, Juzt,
Zozijn Zorg, De Waag, De Viersprong
PKJP, Fortagroep, Enver, Parnassia, Pameijer
Enver
ASVZ, Enver, Ipse de Bruggen, Jeugdformaat, EMC,
Youz, Pameijer, Fivoor, Emergis, Yulius
Parnassia, Pameijer
Enver, Parnassia
De Hoop, Profila, Emergis, Terwille, Horizon, Enver
Geen

4. Opname in een gesloten klinische behandeling
Soms is er bij een kind sprake van een psychiatrische stoornis die een gevaarlijke situatie oplevert
voor het kind of voor anderen in zijn omgeving. In zo’n geval kan het nodig zijn om het kind enige tijd
voor dag en nacht op te nemen in een behandelkliniek. Het gaat dan om een opname in een gesloten
klinische behandelomgeving. Deze gedwongen opname staat beschreven in de Wet Bijzonder
Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). De
opname is een onderdeel van de behandeling. Uitgangspunt is dat kinderen niet langer opgenomen
blijven dan voor een behandeling nodig. Zodra het kan, gaat het kind naar huis en gaat de
behandeling thuis verder. Opname in een gesloten klinische behandeling kan niet zomaar; er is altijd
toestemming voor nodig van de kinderrechter.
De volgende zorgaanbieders leveren deze hulp:
Hoofdaannemer perceel Combinanten of onderaannemers
opname – gesloten behandelsetting
Parnassia Groep B.V.
Stichting Yulius
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ASVZ, Enver, Ipse de Bruggen, Jeugdformaat, EMC,
Youz, Pameijer, Fivoor, Emergis, Yulius
Enver
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C - Langdurig verblijf
De jeugdige heeft blijvend of langdurige ondersteuning nodig om te kunnen functioneren. Deze
ondersteuning wordt in een instelling geleverd waar de jeugdige verblijft. Het verschil met perceel
“opname (bed en behandeling)” zit in het perspectief van de jeugdige. Bij opname (bed en
behandeling) wordt over behandeling gesproken, waar het bij langdurig verblijf om begeleiding gaat.
Het doel is een optimale opvoedsituatie creëren voor de jeugdige, waarbij je moet denken aan
langdurig verblijf op een stabiele bekende plek, passende dagbesteding of onderwijs en
vrijetijdsbesteding.
Bij dit perceel moet er een afweging gemaakt worden of de jeugdige onder verantwoordelijkheid van
de Wlz of Jeugdwet valt. Jeugdigen jonger dan 8 jaar zullen over het algemeen geen Wlz-indicatie
krijgen. En wanneer er enigszins ontwikkeling mogelijk is wordt de Wlz afgewezen en wordt de
jeugdige doorverwezen naar de Jeugdwet.
De volgende zorgaanbieders leveren deze hulp:
Hoofdaannemer perceel Combinanten of onderaannemers
langdurig verblijf - gezinshuis
Horizon
Enver

Opvoedpoli, Zuidwester, Seedz Zorg, Juzt, Zozijn
Zorg, De Waag, De Viersprong
Parnassia, Pameijer, Antes, Horses & Co

Hoofdaannemer perceel Combinanten of onderaannemers
langdurig verblijf – training zelfstandig wonen
Stichting Prokino Zorg
Enver
Timon

Hoofdaannemer perceel
langdurig verblijf – open residentieel
Stichting Yulius
Parnassia Groep B.V.
Stichting Prokino Zorg
Enver
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Pameijer, Parnassia, Enver, Fortagroep, PKJP,
Humanitas
Parnassia, Pameijer, Antes
De Hoop, Profila

Combinanten of onderaannemers
Timon
ASVZ, Enver, Ipse de Bruggen, Jeugdformaat
Pameijer, Parnassia, Enver, Fortagroep, PKJP,
Humanitas
Parnassia, Pameijer, Antes, Horses & Co
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D - Steun, hulp of behandeling overdag
De jeugdige heeft behandeling en/of ondersteuning nodig om te kunnen functioneren. Deze
behandeling is ambulant in combinatie met daghulp (al dan niet op locatie). Ouders/opvoeders
worden betrokken bij de hulpverlening. Je kunt hierbij denken aan een medisch kinderdagverblijf.
Het doel is:
 Dat bij de jeugdige een zekere mate van herstel, vermindering of stabilisatie in functioneren
optreedt;
 Dat de jeugdige leert omgaan met zijn niveau van functioneren.
De volgende zorgaanbieders leveren deze hulp:
Hoofdaannemer perceel Combinanten of onderaannemers
Steun, hulp of behandeling overdag
Parnassia Groep B.V.
Enver
Timon
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ASVZ, Enver, Ipse de Bruggen, EMC, Youz, Pameijer,
Fivoor, Lievegoed, Emergis, Yulius
Parnassia, Pameijer, Antes, Youké
De Hoop, Profila, ABA Huis, De Zorgnijverij, Distinto,
Cardea
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E - Ambulante hulpverlening (eventueel in de thuissituatie)
De jeugdige heeft behandeling en/of ondersteuning nodig, die in de thuissituatie geboden kan
worden. Het gaat hier om jeugd- en opvoedingsvragen en aanwezige GGZ-problematiek welke niet
op de voorgrond ligt. De ondersteuning is flexibel in tijd, intensiteit en specialisme. Je kunt hierbij
denken aan intensieve ondersteuning van gezinnen met ondersteuning door een orthopedagoog.
Het doel is:
•
Dat er bij de jeugdige een zekere mate van herstel, vermindering of stabilisatie in `
functioneren optreedt;
•
Dat de jeugdige leert omgaan met zijn niveau van functioneren.
De volgende zorgaanbieders leveren deze hulp:
Hoofdaannemer perceel
Ambulante hulpverlening in de thuissituatie
Stichting Yulius
Parnassia Groep B.V.

Mentaal Beter Cure b.v.

Stichting Prokino Zorg
Enver
Timon
GGZ Delfland
Stichting Middin
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Combinanten of onderaannemers
geen
ASVZ, Enver, EMC, Youz, Pameijer, Fivoor,
miSenso, Zuidwester, van Weel Bethesda, Yulius,
Zorg Andersom
Horizon, Ipse de Bruggen, De Viersprong, Praktijk
voor kinder- en jeugdpsychiatrie R. Bijkerk,
Parnassia Groep, AllesKits
Pameijer, Fortagroep, PKJP, de Viersprong, de
Waag, Youz, Humanitas
Parnassia, Pameijer, Ipse de Bruggen
De Hoop, Profila, Leger des Heils, Emergis, Eleos,
De Viersprong, De Waag, Siriz, Leger des Heils
Enver, Middin, EMC, miSenso, Kinderartsen
Franciscus, De Viersprong, De Waag
Lelie zorggroep, GGZ Delfland, Timon, Eleos, Auris

