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Inleiding 

Namens de toen nog vier beroepsverenigingen in de Jeugdzorg werd op 1 april 2010 door het 

Nederlands Jeugdinstituut (NJi) bij het voormalige Ministerie voor Jeugd en Gezin een 

subsidieaanvraag ingediend voor het Programma Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg. Deze werd 

toegekend op 15 juni 2010. Eind 2010 werd Phorza, beroepsvereniging voor sociaal-agogisch werkers, 

opgeheven. De overblijvende beroepsverenigingen, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), 

De Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), en de Nederlandse Vereniging van 

Maatschappelijk Werkenden (NVMW) vervolgden het programma. Zij hebben de dagelijkse uitvoering 

daarvan bij het NJi ondergebracht.  

Per 1 april 2010 is door het NJi begonnen met een aantal voorbereidende handelingen om na de 

definitieve toekenning van de subsidie en in afwachting van de definitieve ondertekening van de 

overeenkomst met de beroepsverenigingen zo snel als mogelijk te starten met de uitvoering van het 

programma. Het jaar 2010 was het jaar van de voorbereidingen. Een programmaleiding werd 

gevormd, de Richtlijn Advies Commissie Jeugdzorg en de Stuurgroep Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg 

werden samengesteld en in datzelfde eerste jaar werden vijf knelpuntenanalyses uitgevoerd en de 

voorbereidingen voor de aanbesteding van de ontwikkeling van drie richtlijnen afgerond.  

In het jaar 2011 kon op het fundament dat in het voorgaande jaar was neergezet, verder worden 

gebouwd. De aanbesteding en het vervolgens in opdracht geven van de ontwikkeling van vijf 

richtlijnen werd in 2011 uitgevoerd. Bovendien werden acht knelpuntenanalyses voorbereid en 

uitgevoerd waarmee het materiaal verzameld werd voor de besluitvorming over de meeste overige te 

ontwikkelen richtlijnen. In 2011 werden nog eens vier andere richtlijnen aanbesteed. De daarop 

binnengekomen offertes werden in eerste instantie met een verzoek tot aanpassing teruggegeven aan 

de indieners. Naar verwachting zal dit leiden tot een start van in ieder geval drie van de vier ingediende 

offertes begin 2012.  

Om tijdig aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van de eerste richtlijnen werd in 2011 een 

eindredacteur geworven en werd een begin gemaakt met het deelprogramma invoering. Het heeft 

geleid tot een helder redactioneel format voor de richtlijnontwikkelaars en een goede en praktische 

uitwerking van het deelprogramma invoering, dat tegelijkertijd nog voldoende ruimte houdt voor 

mogelijke aanpassingen gedurende het proces van (proef)invoering van de richtlijnen. 

Het jaar 2011 was ook het jaar waarin veel inhoudelijke en methodische uitwisseling plaats vond met 

de betrokken richtlijnontwikkelaars, met de richtlijnadviescommissie jeugdzorg of vertegenwoordigers 

daarvan, met de eindredacteur en met de deel-coördinator invoering van het programma. Dit heeft 

voor het programma veel opgeleverd, in die zin dat het jeugdzorg specifieke van deze 

richtlijnontwikkeling telkens scherper is gedefinieerd en afgebakend en de methodische consequenties 

voor de ontwikkeling in de vorm van bruikbare formats een plaats kregen. Dit leereffect was overigens 

ook terug te zien in de toegenomen kwaliteit van de ingediende offertes voor ontwikkeling. 

Met andere organisaties voor richtlijnontwikkeling is in het afgelopen jaar 2011 structureel overlegd 

over de methodiek en organisatie van richtlijnontwikkeling, en er is door de programmaleiding een 

substantiële bijdrage geleverd aan het tot stand komen van nieuwe formats en efficiënte werkwijzen 

voor richtlijnontwikkeling in het algemeen.  

Daarmee is het Programma Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg, rekening houdend met een voorzichtige 

start op 1 april in plaats van 1 januari 2010, en een doorloop tot april 2015 in plaats van tot 1 januari 

2015, eind 2011 op schema.  

Op een aantal belangrijke deelonderwerpen wordt hieronder nader ingegaan.  
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Stuurgroep (SRJ) 

Vertegenwoordigers van de drie beroepsverenigingen vormen samen de Stuurgroep 

Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg, waar de besluitvorming over het programma plaatsvindt, of van 

waaruit besluiten kunnen worden teruggelegd bij de besturen van de beroepsverenigingen.  

 

De Stuurgroep kent de volgende leden: 

Drs. H. (Hester) de Boer, voorzitter (namens de NVMW) 

Drs. J.A.J.M. (Jeroen) Schepman (namens het NIP) 

Prof. dr. J.E.H. (Hans) van Luit  (namens de NVO)  

 

De Stuurgroep is in 2011 vier keer bij elkaar gekomen, op de volgende data: 17 februari, 12 mei,  

20 september en 15 december 2011. 

 

De aandacht in de vergaderingen is vooral uitgegaan naar besluitvorming over zaken die verband 

houden met de voortgang en de projectbeheersing, de aanbesteding en de offertes voor de 

ontwikkeling van richtlijnen, het deelprogramma invoering en de communicatie over het programma 

(onder andere website). De Stuurgroep is bovendien besluitvormend op de door de 

Richtlijnadviescommissie Jeugdzorg gegeven adviezen.  

 

Richtlijnadviescommissie Jeugdzorg (RAC-J) 

De Richtlijnadviescommissie Jeugdzorg is het inhoudelijk adviesorgaan van het programma. De leden 

hebben een bijzondere expertise op het terrein van richtlijnontwikkeling en implementatie en de 

diverse facetten van de praktijk van de jeugdzorg en hebben zitting zonder last of ruggespraak van 

organisaties waarvan ze mogelijk ook deel uitmaken. In 2011 is met het aantreden van Wim Spierings 

tot de RAC-J ook de onontbeerlijke deskundigheid vanuit werkgeversperspectief toegevoegd aan dit 

adviesorgaan.  

De agenda aan bespreekpunten is divers en telkens vrij urgent geweest, niet alleen omdat nog enkele 

van de in het plan beschreven programmaonderdelen voorafgaand aan de uitvoering nog een 

inhoudelijke verdiepingsslag nodig hadden (invoeringsplan, de methodiek van proefinvoeringen, 

betrokkenheid cliënten en cliëntversies, juridische status van richtlijnen), maar ook omdat het 

programma gedurende de uitvoering op belangrijke punten aanscherping nodig had. Bijvoorbeeld de 

inhoudelijke aanscherping van specifieke opdrachten voor richtlijnontwikkeling, de verhouding tussen 

kennis uit onderzoek en uit de praktijk bij het zoeken naar evidence voor aanbevelingen, en het 

hanteren van een praktijkgerichter systeem voor de beoordeling van onderzoek dan die van de EBRO 

methode. De RAC-J brengt daarnaast de inhoudelijke kanttekeningen bij ingediende offertes voor 

richtlijnontwikkeling in kaart en toetst ook de (deel)resultaten van het programma. Zij adviseert 

daarover de Stuurgroep. Al met al een druk bezet programma, dat aanleiding gaf het aantal geplande 

vergaderingen in 2011 uit te breiden. 

 

De RAC-J kent de volgende leden: 

Drs. C.A.P. (Cees) Weeda (voorzitter)  (Invoering Professionalisering Jeugdzorg) 

Dr. L. (Leonieke) Boendermaker  (Hogeschool van Amsterdam) 

Dr. M.A.H. (Margot) Fleuren   (TNO, kwaliteit van leven) 

M. (Marianne) van de Laar   (Landelijk Cliënten Forum Jeugdzorg) 

Drs. H. (Hans) Matthaei   (adviseur Jeugdzorg) 

Drs. Y. (Yvonne) Meijer    (Leger des Heils) 

Drs. W.J.A.M. (Wim) Spierings   (Flexus Jeugdplein) 

C. (Carla) Verkooyen    (William Schrikker Groep) 

Prof. dr. T.A. (Tom) van Yperen   (NJi, Universiteit Utrecht / Groningen) 
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De Richtlijnadviescommissie is in 2011 acht keer bij elkaar gekomen. Het betreft de data: 8 februari, 8 

maart, 19 april, 28 juni, 6 september, 3 oktober, 1 november en 13 december 2011. 

 

Programmaleiding 

De dagelijkse uitvoering van het programma berust bij het NJi. De volgende personen zijn hierbij 

betrokken: 

 

Flip Dronkers (extern) 10 uur (tot 1 augustus 2011 8 uur/week) - programmamanager, 

verantwoordelijk voor de organisatie van het totale programma en 

voor het deelprogramma invoering.  

Rosèl Stevens  10 uur/week - ondersteunt de programmamanager en coördineert de 

knelpuntenanalyses. Zij verving daarin eerst Jessica van Rossum op 

tijdelijke basis, maar heeft in de loop van 2011 de taken overgenomen.  

Herma Ooms 8 uur/week - coördinator deelprogramma invoering. Is in de loop van 

2011 in de plaats gekomen van Edith Raap.  

Monica Meijering 8 uur/week - project assistent, organisatorische en secretariële 

ondersteuning. Zij wordt vanaf 1 januari 2012 opgevolgd door Anneke 

van As.  

 

In 2011 waren verder betrokken: Marianne Berger (interne projectleider NJi), Caroline Gelauff 

(afdelingshoofd), Francis Mastwijk (financial controller), Pieter Smit (VSP), Maartje Smits (stagiaire), 

Adrie Wolzak (webdossier www.nji.nl/richtlijnontwikkeling), Simone de Geus (communicatie, 

voorbereiding interactieve website www.richtlijnenjeugdzorg.nl), Iris Dijkstra (extern), eindredacteur.  

 

Knelpuntenanalyses 2011 

Er zijn in 2011 negen knelpuntenanalyses uitgevoerd om uitgangsvragen en afbakening van 

richtlijnonderwerpen te bepalen. Daarbij is gebruik gemaakt van een nog experimentele toepassing 

van de methode van bevraging in focusgroepen door de Argumentenfabriek. De methode is tussentijds 

geëvalueerd en is als methodiek opgenomen in de tool scoping/knelpuntenanalyse van het HARING-

project (zie boven). Begin 2012 zal nog een exploratief onderzoek worden uitgevoerd naar de mate van 

representativiteit van deze wijze van informatieverzameling.  

 

 knelpuntenanalyse uitvoering vervolg 
1 Problematische gehechtheid 2010 Richtlijn 1 in ontwikkeling 
2 Ernstige gedragsproblemen 2010 Richtlijn 2 in ontwikkeling 
3 ADHD 2010 Richtlijn 3 in ontwikkeling 
4 18+ 2010 Standpuntbepaling te maken 
5 UHP en crisisplaatsing 1e helft 2011 Richtlijn 4+5 in ontwikkeling 
6 Residentiële jeugdzorg 1e helft 2011 Richtlijn 6 is aanbesteed 2011 
7 Echtscheiding 1e helft 2011 Richtlijn 7 is aanbesteed 2011 
8 Stemmingsproblemen 1e helft 2011 Richtlijn 8 is aanbesteed 2011 
9 KOPP 1e helft 2011 Richtlijn 9 is aanbesteed 2011 
10 Pleegzorg 2e helft 2011 Richtlijn 10 in aanbesteding 2012  
11 Middelenmisbruik 2e helft 2011 Richtlijn 11 in aanbesteding 2012 
12 Multiprobleemgezinnen 2e helft 2011 Beoordeling door RAC-J op 27-3-12 
13 Indicatiestelling 2e helft 2011 Beoordeling door RAC-J op 27-3-12 
14 Autisme april 2012  
15 ? april 2012  
 

http://www.nji.nl/richtlijnontwikkeling
http://www.richtlijnenjeugdzorg.nl/
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Van de uitgevoerde knelpuntenanalyses die nog beoordeeld zullen worden door de RAC-J is nog niet 

zeker of deze ook zullen leiden tot een advies om er een richtlijn over te ontwikkelen. Er is in het 

programma ruimte om nog twee onderwerpen aan te wijzen om een richtlijn over te ontwikkelen 

(totaal dertien). Dit zal beging 2012 gebeuren.  

Het totaal aantal knelpuntenanalyses, nodig als voorbereiding op de ontwikkeling van de geplande 

richtlijnen komt naar verwachting uit op vijftien. Er is budget gereserveerd voor 25 

knelpuntenanalyses, zodat deze ook toegepast zouden kunnen worden op een aantal overige 

onderwerpen, die nu als ‘verkenningen’ in het programma staan. Het is de vraag of en in welke mate 

knelpuntenanalyses nodig zijn voor de zogenaamde verkenningen als deze onderwerpen toch niet tot 

richtlijnontwikkeling zullen leiden. De RAC-J wil in haar eerste vergadering in 2012 de Stuurgroep 

adviseren over hoe hiermee om te gaan en dus ook hoe het daarvoor gereserveerde budget zo effectief 

mogelijk kan worden besteed.  

 

Deelprogramma Richtlijnontwikkeling 

Voor de aanbesteding van richtlijnontwikkeling zijn criteria ontwikkeld, in samenspraak met de RAC-J 

en SRJ leden. In 2011 zijn vijf richtlijnen in ontwikkeling genomen en nog eens vier richtlijnen 

aanbesteed. 

 

 Richtlijn in ontwikkeling 2011 Projectleider Voorzitter werkgroep 
1 Problematische gehechtheid Marianne de Wolff (TNO) Prof. dr. H.J.A. (Hedwig) van 

Bakel 
2 Ernstige gedragsproblemen Marjan de Lange (NJi) Prof. dr. N.W. (Wim) Slot 
3 ADHD Ina Boerema (Trimbos) Prof. dr. F. (Frits) Boer 
4 Uithuisplaatsing René van Vianen (NJi) Prof. dr. T. (Tjalling) Zandberg 
5 Crisisplaatsing René van Vianen (NJi) Prof. dr. T. (Tjalling) Zandberg 
 

 Richtlijnen aanbesteed 2011 Offertes ontvangen, besluitvorming 
6 Stemmingsproblemen Trimbos heeft offerte ingediend, besluit 2-2012 
7 KOPP Trimbos heeft offerte ingediend, besluit 2-2012 
8 Echtscheiding NJi heeft offerte ingediend, besluit 1-2012 
9 Residentiële jeugdzorg PI-research heeft offerte ingediend, besluit 1-2012 
 

Om van de eerste aanbestedingen te kunnen leren, is er voor gekozen (in eerste instantie) gericht aan 

te besteden, dat wil zeggen offertes aan te vragen bij de drie organisaties die kennis en ervaring hebben 

in richtlijnontwikkeling. Wij hebben ze daarbij gevraagd gezamenlijk te komen tot een offerte format, 

en ons over een aantal inhoudelijke en procedurele aspecten van de voorstellen voor 

richtlijnontwikkeling te willen adviseren. Bijvoorbeeld: hoe wordt de werkgroep samengesteld; wie 

stelt de voorzitter van de werkgroep aan; hoe moeten literatuursamenvattingen worden 

gepresenteerd? De opgedane kennis bij de eerste aanbestedingen is en wordt gebruikt worden om 

mogelijk concurrerende aanbestedingen goed te kunnen begeleiden. 

 

Deelprogramma Invoering Richtlijnen (DIR) 

Het plan rond het deelprogramma invoering richtlijnen (DIR) is in april 2011 geaccordeerd door de 

Stuurgroep. Daaropvolgend zijn er voorbereidende gesprekken gevoerd ter concretisering van het 

plan. Onder andere heeft er een oriëntatie plaats gevonden rond de inzet van het zogenaamde moreel 

beraad als invoerstrategie. Ook is er een contact gelegd met het Implementatienetwerk, verbonden aan 

het NJi. Dit als klankbord voor het te ontwikkelen actieplan en ter oriëntatie op mogelijke inzet bij de 

invoering van richtlijnen.  
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Verder is er gewerkt aan de ontwikkeling van de website. Dit heeft geresulteerd in een voorstel voor 

opzet en inrichting van een website (webbouwer bureau Fier in samenwerking met Simone de Geus, 

communicatieadviseur NJi), die is goedgekeurd door de verschillende beroepsverenigingen. De 

website zal per februari 2012 voor een groot publiek de lucht in zal gaan. Ook zijn er contacten gelegd 

met het programma Professionalisering en met de reeds aangemerkte ontwikkelaars van richtlijnen. 

Tijdens dit proces was er geregeld bilaterale afstemming met Flip Dronkers. 

Nadat de deelprogrammacoördinator invoering Edith Raap door familieomstandigheden uitviel en er 

ongerustheid was ontstaan over de inhoudelijke richting en de voortgang, is deze taak begin november 

overgenomen door Herma Ooms, afdelingshoofd Programma-implementatie & Training bij het NJi. 

Zij heeft hiervoor een deel van haar managementtaken overgedragen aan een collega en heeft versneld 

gewerkt aan het tot stand komen van het actieplan, ter concretisering van het DIR. Dit inclusief een 

planning, stroomschema en organogram.  

Dit actieplan betreft de versie 1.0 en is met name gericht op de korte en middellange termijn. Ieder 

trimester, op momenten gekoppeld aan de planning van de SRJ, zal het actieplan worden aangepast op 

grond van opgedane inzichten. Dit maakt het plan flexibel en het maakt dat ideeën die worden 

opgedaan gaandeweg de rit kunnen worden geïntegreerd. Verder kent het actieplan zogenaamde 

ijkpunten. Deze zijn geformuleerd op basis van de doelen van het programma Richtlijnontwikkeling 

Jeugdzorg en zullen werken als een kompas tijdens de uitvoering van het actieplan. Tevens dienen ze 

als maatstaf ter check van succesvolle voortgang van het Actieplan. Concreet betekent dit dat ze elk 

trimester (in juni, november en februari) de revue zullen passeren via zelfbeoordeling door het 

invoerteam en in een kort verslag aangeleverd zullen worden bij de RAC-J en de SRJ bij een volgende 

versie van het actieplan. Hierdoor kan er gericht op de inhoud en voortgang gestuurd worden 

gerelateerd aan de doelen. 

Qua inhoud wordt uitgegaan van een proefinvoering van een richtlijn in drie organisaties (bij voorkeur 

uit verschillende contexten). Dit neemt een half jaar in beslag inclusief de monitoring en 

terugkoppeling aan de ontwikkelaars. Het Moreel Beraad als op voorhand belangrijkste invoerstrategie 

is op advies van de RAC-J los gelaten. Wat betreft de monitoring van de eerste drie richtlijnen zijn er 

offertegesprekken gevoerd met de Hogeschool van Amsterdam (HvA).  

Tot slot zijn de financiële middelen herschikt in afstemming met het actieplan. Dit in overleg met de 

controller. Dit is nog grofweg gedaan over het totaal aantal jaren en verfijnder op basis van wat reeds 

bekend is. Gaandeweg zal er over het totaal verfijning plaats vinden. Dan is er ook beter zicht op 

mogelijkheden en klemmen. Ook kunnen veranderende inzichten keuzes in financieel opzicht 

beïnvloeden.  

In december is er een positief advies van de RAC-J gekomen op het Actieplan 1.0 en is deze 

goedgekeurd door de Stuurgroep. Na (akkoord op) verwerking van de opmerkingen zal dit het 

vertrekpunt zijn voor het deelprogramma invoering.  

In december is er een invoerteam ingericht, waarbij er contactpersonen zijn aangewezen vanuit het 

invoerteam voor elke richtlijn. Dit ten behoeve van een nauwe aansluiting op de ontwikkelaars en de 

onder hun regie in ontwikkeling zijnde richtlijn, op wat dit vraagt voor de invoering. Hoe dit er precies 

uit komt te zien zal per richtlijn verschillen. Ook zal bezien moeten worden wat de taakafbakening 

precies is van de ontwikkelaar, van de onderzoeker en van het invoerteamlid. Hiertoe zal kennis en 

ervaring vanuit de JGZ benut worden. 

Tot slot is er gewerkt aan de eerste contouren van het communicatieplan. Omdat communicatie een 

wezenlijke rol speelt in beeldvorming en draagvlak bij de gebruiker van de richtlijnen wordt in dit plan 

bewust stil gestaan bij in te zetten communicatiestrategieën en -middelen. Een doorvertaling van het 

communicatieplan is gemaakt in het actieplan, dat zoals gezegd, ieder trimester op werkzaamheid 

wordt bezien. 
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Overleg met derden in 2011 

 

Ministerie van VWS 

In 2011 is twee maal overleg gevoerd met Ruud van Herk en Karin van den Bos-van der Ham van het 

Ministerie van VWS. Op 28 maart werd het jaarverslag 2010 besproken en daarmee ingestemd. Op 27 

oktober werd de verdere voortgang van het programma doorgenomen.  

 

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid/ NCJ 

Het NCJ initieert en beheert de richtlijnontwikkeling voor de jeugdgezondheid (consultatiebureaus en 

schoolartsen). Een goede afstemming met het NCJ in verband met de afbakening van 

richtlijnonderwerpen, het continuüm van zorg en samenwerking op de werkvloer is noodzakelijk. Twee 

maal per jaar is daarom regulier overleg met Betty Bakker-Camu, voorzitter van de 

Richtlijnadviescommissie van het NCJ en Trudy Dunnink, beleidsmedewerker van het NCJ. De laatste 

keer schoof ook Vicky Verschoor, adviseur van ZonMw aan (financier van het NCJ programma 

richtlijnen). Het NJC wordt bovendien altijd uitgenodigd te participeren in knelpuntenanalyses, als het 

onderwerp zowel de jeugdzorg als de jeugdgezondheidszorg raakt. Met Ferdinand Strijthagen, 

directeur van het NCJ is een gesprek gevoerd waarin we de organisatorische opzet van de beide 

richtlijnprogramma’s hebben vergeleken. Dit werd gevolgd door de eenmalige deelname aan een 

bijeenkomst van IQ-healthcare ten behoeve van de toekomstige opzet van het richtlijnenprogramma 

van het NCJ. 

 

Landelijk Cliënten Forum Jeugdzorg (LCFJ) 

Met het LCFJ zijn afspraken gemaakt over een solide opzet van cliëntenparticipatie in de 

richtlijnontwikkeling. Dit tegen de achtergrond van een majeure korting op het budget van de 

cliëntenorganisatie en de noodzaak tot grotere efficiëntie. Bovendien blijkt de inzet van een enkele 

cliëntvertegenwoordiger vaak onvoldoende representatief te zijn, en ontbreekt een structuur waarin zij 

hun achterban kunnen raadplegen. Er is daarom gekozen voor de oprichting van een zogenaamde 

‘cliëntentafel richtlijnen jeugdzorg’ die als een werkgroep zal functioneren, en waaraan een vaste 

geïnteresseerde groep cliënten deelneemt. De cliëntentafel kan worden geconsulteerd door de 

ontwikkelaars en door de medewerkers invoering. De cliëntentafel gaat begin 2012 van start.  

 

Inspectie Jeugdzorg 

Met Kees Reedijk, strategisch inspecteur van de Inspectie Jeugdzorg is afgesproken dat de Inspectie 

vooral inhoudelijk betrokken wil zijn bij richtlijnontwikkeling, dat wil zeggen dat medewerkers van de 

Inspectie een bijdrage willen leveren aan de knelpuntenanalyses op basis van de door hen opgebouwde 

kennis van het veld. De Inspectie wordt daartoe altijd uitgenodigd. 

De Inspectie Jeugdzorg is een toetsingskader aan het opstellen voor hun toezicht op de instellingen. 

Gevraagd is of het (faciliteren van) werken op basis van richtlijnen daarin kan worden meegenomen.  

Professionalisering / STIP-J 

Het gebruik van richtlijnen is een vanzelfsprekend onderdeel van de professionaliseringsslag die in de 

jeugdzorg wordt gemaakt. Er is sprake van regelmatige uitwisseling met de Stuurgroep 

Professionalisering Jeugdzorg en het vervolg daarop, de Stuurgroep Implementatie Professionalisering 

Jeugdzorg (STIP-J). Flip Dronkers is lid van de STIP-J en Cees Weeda, voorzitter van de RAC-J, is 

projectleider implementatie van de professionalisering. Ook met Marianne Berger (coördinator van 

het professionaliseringsprogramma) is regelmatig overleg.  

 

Regieraad Kwaliteit van Zorg 

De Regieraad heeft een inventarisatie gemaakt van de stand van zaken rond richtlijnontwikkeling in 

Nederland, en daaropvolgend onder meer een visie neergelegd en deze vertaald naar een aantal 

aanbevelingen voor richtlijnontwikkeling. De regieraad is op de hoogte en wordt op de hoogte 

gehouden over het programma richtlijnontwikkeling jeugdzorg. Andersom worden de aanbevelingen 
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van de Regieraad meegenomen in ons programma. De Regieraad houdt op te bestaan. De taken zullen 

worden overgenomen door het op te richten Kwaliteitsinstituut voor de Zorg. Het is van belang dat 

richtlijnen jeugdzorg daar op de agenda komen te staan.  

 

HARING project 

HARING staat voor Handboek Richtlijnontwikkeling in de Nederlandse Gezondheidszorg. Een door 

ZonMw gesubsidieerd en door IQ-healthcare uitgevoerd project om tot een aantal praktische tools 

voor richtlijnontwikkeling te komen. Flip Dronkers voerde het voorzitterschap van de themagroep 

scoping/knelpuntenanalyses. De concepttools zijn in het najaar 2011 opgeleverd en worden in de 

komende tijd uitgeprobeerd bij projecten voor richtlijnontwikkeling. In overleg met projectleider Tijn 

Kool is afgesproken dat ook de ontwikkelaars voor richtlijnen jeugdzorg gaan bijdragen aan dit 

onderzoek.  

 

Afdeling Internationaal NJi 

Met de afdeling Internationaal van het NJi is afgesproken dat richtlijnontwikkelaars advies kunnen 

inwinnen over relevante internationale standaarden en afspraken die in het kader van de 

richtlijnontwikkeling van belang zijn. Conceptrichtlijnen zullen daarop ook door deze afdeling worden 

bekeken.  

 

Jeugdzorg Nederland 

Er is overlegd met de stuurgroep professionalisering van branche-organisatie Jeugdzorg Nederland 

over de implicaties van de richtlijnontwikkeling voor de instellingen voor jeugdzorg. De inbreng van 

deskundigheid en het perspectief van werkgevers was nog onvoldoende in het programma 

richtlijnontwikkeling jeugdzorg geborgd. Het overleg heeft geleid tot deelname van een werkgever aan 

de RAC-J, die daar net als de overige leden van de RAC-J op basis van zijn deskundigheid, en zonder 

last of ruggespraak deel van uitmaakt. 

 

ZonMw 

Met ZonMw is gesproken over de toekomstige agenda voor onderzoek in de jeugdzorg, voor haar 

conceptprogramma Effectief werken in de jeugdsector 2013-2018. Met name gericht op de rol die de 

tijdens richtlijnontwikkeling geïnventariseerde kennislacunes daarbij kunnen spelen.  

 

Ontwerpbureau WRIK 

Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest met de aangezochte ontwerpers van de website voor het 

programma, over structuur, beeld en grafiek van de website. Daarbij zijn de afdeling communicatie 

van het NJi, de afdelingen communicatie van de beroepsverenigingen en medewerkers van het 

invoeringsprogramma betrokken geweest.  

 

Defence for Children NL (DCI) 

DCI is de ‘waakhond’ van het VN kinderrechtenverdrag. Met Mirjam Blaak en Manon Eijgenraam, 

beide senior adviseurs van DCI, is afgesproken dat in het kader van de ontwikkeling van richtlijnen, 

iedere conceptrichtlijn door DCI aan een ‘kinderrechtentoets’ zal worden onderworpen. 

 

(Potentiële) ontwikkelaars van richtlijnen 

In het kader van de aanbestedingen voor de ontwikkeling van richtlijnen heeft overleg plaatsgevonden 

met een aantal mogelijke partijen voor richtlijnontwikkeling en ook met de indieners van offertes in 

het kader van de begeleiding gedurende het offertetraject.  

 

Argumentenfabriek 

Met seniorkaartenmakers Maaike de Vries en Daniël Coenen van de Argumentenfabriek is in 2011 met 

regelmaat overlegd in verband met de door hen uitgevoerde knelpuntenanalyses en de daaruit 

resulterende knelpuntenkaarten, zowel in de voorbereiding, als in de evaluatie en de bijsturing 
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daarvan. De methode zoals die gaandeweg is ontwikkeld zal in het eerste half jaar van 2012 worden 

beschreven en geschikt gemaakt voor publicatie.  

 

Congressen, workshops, expert meetings, publicaties in 2011 

Workshop congres Jeugd in Onderzoek 

Op het congres ‘Jeugd in Onderzoek’ is op 18 maart in samenwerking met De Argumentenfabriek een 

workshop gegeven over de methodiek van knelpuntenanalyses zoals door ons gehanteerd wordt. 

Daarbij is ook stilgestaan bij de stand van zaken van het programma Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg. 

De workshop zat vol en werd goed gewaardeerd.  

 

Presentatie inleiding Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg Kennisnetwerk Hbo opleidingen en 

Masteropleidingen 

Het Nederlands Jeugdinstituut organiseert verschillende kennisnetwerken. Bij het kennisnetwerk voor 

hbo-docenten van jeugdzorg gerelateerde opleidingen is op 4 maart een inleiding gegeven over 

richtlijnontwikkeling voor de Jeugdzorg. Bij een kennisnetwerk voor jeugdzorg gerelateerde 

masteropleidingen is op 18 november een toelichting gegeven.  

 

Studiedag professionalisering van de jeugdzorg 

Op de studiedag ‘professionalisering van de Jeugdzorg’ van het Studiecentrum voor Bedrijf en 

Overheid op 14 oktober is een presentatie verzorgd over richtlijnen voor de jeugdzorg in samenhang 

met en in het verlengde van de professionalisering van de sector.  

 

Interview Jeugd en Co  

In het mei nummer van het vakblad voor de jeugdzorg ‘Jeugd en Co’ is een interview gepubliceerd met 

de programmaleiding over de richtlijnontwikkeling in de jeugdzorg.  

 

Artikel in Jeugdbeleid 

In het decembernummer van ‘Jeugdbeleid’ is een artikel gepubliceerd van de hand van de 

programmamanager over de professionele ruimte in de jeugdzorg. Daarin wordt onder andere de 

verbinding met de richtlijnen voor de jeugdzorg gemaakt.  

 

Voortschrijdend inzicht (ontwikkelingen) 

Beheersbaarheid 

Richtlijnontwikkeling vindt al langer plaats in andere sectoren, maar is voor de jeugdzorg een nog 

nieuwe activiteit. Door te leren van al bestaande richtlijnprojecten hebben we die achterstand kunnen 

omzetten in een voorsprong op een aantal gebieden. Zo is extra aandacht uitgegaan naar het 

beheersbaar houden van omvang en kosten van richtlijnontwikkeling door de volgende maatregelen: 

- Een ‘knip’ is aangebracht tussen knelpuntenanalyses en ontwikkeling van richtlijnen. Uit het 

een volgt dus niet automatisch het andere. Op basis van de knelpuntenanalyse wordt besloten 

of een richtlijn de beste oplossing is, of dat het knelpunt op een andere wijze zou moeten 

worden aangepakt. Deze methode is inmiddels opgenomen in een van de tools van HARING 

en wordt door het NCJ geadviseerd aan ZonMw voor toekomstige projecten.  

- De richtlijnontwikkelaar krijgt de te beantwoorden uitgangsvragen als basis voor zijn offerte, 

zodat meer duidelijkheid bestaat over de scope van het project en de beheersing daarvan 

vergroot wordt. 

- Heldere afspraken zijn gemaakt over de inhoudelijke inbreng en/of formeel bestuurlijke rol 

van beroepsverenigingen tijdens de ontwikkeling en in het kader van een autorisatie. Ervaring 

leert dat dit nogal eens tot onduidelijke procedures leidt. Er wordt in het 
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richtlijnenprogramma jeugdzorg uitdrukkelijk gekozen voor een voordracht van leden voor 

ontwikkelwerkgroepen en klankbordgroepen door beroepsverenigingen, enkel op basis van 

inhoudelijke expertise dus zonder dat zij daarmee de beroepsvereniging formeel hoeven te 

vertegenwoordigen. Dat haalt daar de bestuurlijke druk weg. De formele instemming met 

conceptrichtlijnen (commentaarfase) en definitieve richtlijnen (autorisatie) is apart 

procedureel geregeld en afgesproken. Deze andere wijze van omgaan met de rol van 

beroepsverenigingen in het richtlijnontwikkelproces is nu ook onderdeel van een NCJ advies 

aan ZonMw. 

 

Cliëntentafel 

Voorkeuren van cliënten zijn onderdeel van de evidence waarop aanbevelingen van een richtlijn zijn 

gestoeld. Een goede cliëntenraadpleging is meer dan het opnemen van een cliënt in een werkgroep of 

klankbordgroep, zoals zo vaak gebeurt. De ervaring leert dat die enkele cliënt daar vaak niet goed tot 

zijn recht komt, onvoldoende ruggespraak kan houden of de weg naar een bredere achterban weet 

afgesneden. Om cliëntenraadpleging effectief op te tuigen is door het Landelijk Cliënten Forum 

Jeugdzorg (LCFJ) en de programmaleiding het initiatief gekomen om een cliëntentafel op te richten 

die als een vaste werkgroep functioneert en die ontwikkelaars van de nodige feedback op inhoud en 

leesbaarheid van richtlijn (samenvattingen) kan voorzien.  

 

Proefinvoering van twee naar zes maanden 

Uit het deelproject invoering richtlijnen (DIR) is duidelijk geworden dat de in het programma 

opgenomen periode voor proefinvoering van twee maanden te kort is. Om alle kenmerken van de 

adoptiefase te testen is het van belang om ook met de richtlijn te werken. Dit om ervaringsgegevens op 

te doen. Naar mate de proefperiode korter is zal er enkel een inschatting gegeven kunnen worden op 

de wijze waarop een richtlijn ontvangen zal worden. Dit wordt niet als voldoende geacht, willen de 

richtlijnen gedegen in de praktijk geïmplementeerd worden. Na berekening, van het scenario met zes 

maanden proefinvoering in de totale planning van het programma, bleek dat uitbreiding van het aantal 

maanden geen problemen op zal leveren. De oplevering van de laatste richtlijn met bijbehorende 

proefperiode en vaststelling past binnen de huidige programmaduur en zal daarmee ook geen 

financiële gevolgen hebben.  

Concreet betekent dit voor de ontwikkeling van een richtlijn dat deze vier maanden langer zal gaan 

duren. Dit geeft de volgende tijdsindicatie van richtlijnontwikkeling:  

 

Processtap Tijd 

A. Voorbereiding:  2 maanden 

samenstellen ontwikkelgroep/klankbordgroep en voorzitter + eventueel 

focusbijeenkomsten organiseren  

 

B. Ontwikkelen van de conceptrichtlijn:  10 maanden 

1. Vaststellen uitgangsvragen   

2. Zoeken en selecteren literatuur  

3. Beoordelen literatuur   

4. Vertalen van evidence en overige overwegingen in 

aanbevelingen 

 

5. Opstellen conceptrichtlijn   

6. Vaststelling conceptrichtlijn en indicatoren RACJ / SRJ / BV’s  

C. Proefimplementatie conceptrichtlijn 6 maanden 

D. Herschrijven richtlijn 2 maanden 

E. Vaststelling en autorisatie 2 maanden 

 Totaal aantal maanden 22 maanden 
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Gebruik DEJ in plaats van EBRO voor de beoordeling van de kwaliteit van onderzoek 

Een belangrijk onderdeel van de richtlijnontwikkeling bestaat uit een literatuursearch en het 

beoordelen van het wetenschappelijk onderzoek dat bepaalde aanbevelingen kan ondersteunen. 

Daarbij wordt in de door richtlijnontwikkelaars gebruikte EBRO (‘Evidence Based Richtlijn 

Ontwikkeling’) methode een systeem van beoordeling toegepast, dat bij nadere beschouwing minder 

geschikt bleek te zijn voor de beoordeling van sociaalwetenschappelijk onderzoek en met name slecht 

differentieert voor praktijkonderzoek. Besloten is om voor de beoordeling van onderzoek aan te sluiten 

bij het meer toepasselijke beoordelingssysteem zoals dat door de erkenningscommissie van de 

Databank Effectieve Jeugdinterventies (DEJ)wordt gehanteerd. Begin 2012 zullen aan de hand van dit 

beoordelingssysteem formats voor richtlijnontwikkelaars worden gemaakt.  

 

Ontwikkelde formats en afspraken 

Gedurende de aanloop en ontwikkeling van de eerste drie richtlijnen konden een aantal formats 

worden gemaakt en bijgesteld. De formats zijn een weerslag van het lerende proces tijdens de 

uitvoering van dit programma en helpen om heldere sturing te geven aan organisatie en inhoud. De 

volgende formats werden opgesteld (en blijven onderwerp voor bijstelling):  

- Aanbesteding en offertetraject van richtlijnen 

- Aanvullende afspraken richtlijnontwikkeling 

- Format richtlijnen jeugdzorg (indeling paragrafen, redactie) 

- Organiseren en borgen van betrokkenheid beroepsverenigingen 

- Formulier voor het geven van commentaar op een conceptrichtlijn 

- Format en sjabloon voor beoordeling van de kwaliteit van onderzoek volgens DEJ (in 

ontwikkeling) 

 

Korte vooruitblik op 2012 

2012 wordt het jaar dat jeugdzorg professionals voor het eerst écht wat gaan merken van de richtlijnen 

voor de jeugdzorg. Met de eerste vijf conceptrichtlijnen zal actief het veld worden opgezocht en deze 

zullen op hun werkbaarheid worden uitgeprobeerd door professionals in hun werkomgeving. De 

interactieve website www.richtlijnenjeugdzorg.nl gaat begin 2012 in de lucht en zal op verschillende 

momenten en bij verschillende gelegenheden nadrukkelijk onder de aandacht van de 

jeugdzorgprofessionals worden gebracht. Het jaar 2012 wordt daarmee ook het jaar waarin het veld zal 

gaan reageren op het uitbrengen van richtlijnen en de discussie op gang kan komen op de plaats die 

richtlijnen in zullen gaan nemen in de professionele afwegingen en in relatie tot de context waarin de 

professional werkt. In dat kader wordt ook de samenwerking met het invoeringsprogramma van het 

actieplan professionalisering jeugdzorg opgezocht. Professionalisering en het gebruik van richtlijnen 

zijn immers sterk verwante processen.  

In 2012 zal ook een begin gemaakt worden met het ontwerpen en voorbereiden van de kaders 

waarbinnen de richtlijnen voor de jeugdzorg in de toekomst, na afloop van dit programma, geborgd en 

doorontwikkeld kunnen worden.  

Eind 2012 zullen naar verwachting alle dertien richtlijnen voor de jeugdzorg in ontwikkeling zijn 

genomen, en rond het einde van dat jaar zullen de eerste drie richtlijnen in hun definitieve versie 

worden opgeleverd. 

 

Utrecht, maart 2012 

Flip Dronkers 

Programmamanager Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg 

http://www.richtlijnenjeugdzorg.nl/
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Bijlagen 
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Bijlage 1:Persbericht, 27 januari 2011 

 

           

  

  

  

   

 

 

Goed nieuws voor professional én cliënt 

 

Programma Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg van start 

 

Het NIP, de NVMW en de NVO, de drie beroepsverenigingen in de jeugdzorg, 

slaan de handen ineen bij het ontwikkelen van richtlijnen voor de jeugdzorg. 

Professionals vinden in deze richtlijnen steun bij de autonome afwegingen die 

zij dagelijks in hun werk maken. In de komende vijf jaar worden vanuit het 

zogenoemde Programma Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg dertien richtlijnen 

ontwikkeld. De organisatorische uitvoering van het programma is in handen 

van het Nederlands Jeugdinstituut. Het programma wordt gesubsidieerd door 

het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 

Handelen van jeugdzorgprofessionals 

Een richtlijn is een praktisch hulpmiddel voor professionals in de jeugdzorg. Richtlijnen 

kunnen bijvoorbeeld gaan over onderwerpen als uithuisplaatsing, residentiële zorg, 

groepswerk, pleegzorg, maar ook over kinderen in de jeugdzorg met hechtingsproblematiek, 

een gedragsstoornis, autisme of depressie. In richtlijnen vinden professionals aanbevelingen 

over het handelen in bepaalde situaties of ten opzichte van bepaalde doelgroepen. De in 

richtlijnen vervatte kennis is gestoeld op wetenschappelijk bewijs, professionele expertise en 

cliëntvoorkeuren. Op basis van urgentie en haalbaarheid zijn nu de dertien onderwerpen 

vastgesteld, waarmee het programma Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg aan de slag gaat.  

 

Invloed op besluitvorming 

Besluitvorming door de professional berust op veel meer dan alleen de toepassing van 

richtlijnen. De professional moet ook rekening houden met de unieke cliënt en de specifieke 

hulpverleningscontext. Richtlijnen dragen er toe bij dat professionals bestaande kennis 
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daadwerkelijk meenemen in hun besluitvorming. Het is aan de professionals om de 

aanbevelingen op te volgen of er gemotiveerd van af te wijken.  

 

Professionals én cliënten profiteren 

Niet alleen voor professionals, maar ook voor cliënten is richtlijnontwikkeling goed nieuws. 

Cliënten zijn erbij gebaat dat professionals gebruik maken van de up-to-date kennis die op 

hun vakgebied bestaat. Daarmee wordt ongewenste variatie in het handelen voorkomen. 

Vandaar dat cliëntenorganisaties zich warm voorstander van richtlijnontwikkeling tonen. 

Ervaring leert dat richtlijnen niet alleen in de rugzak van de professional belanden, maar ook 

hun weg vinden naar de instellingen, met name in de opzet van interventies en 

zorgprogramma’s.  

 

Meer informatie 

Informatie over het programma Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg is te vinden op  

www.nji.nl/richtlijnontwikkeling.  

 
 

  

http://www.nji.nl/richtlijnontwikkeling
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Bijlage 2: Artikel uit Jeugd & Co, nr. 3, mei 2011 
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Bijlage 3:Tijdschema 

 Onderdeel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Stuurgroep Instelling en uitvoering taken Uitvoering taken Uitvoering taken Uitvoering taken Uitvoering taken Uitvoering taken 

Richtlijn Advies 

Commissie 

Instelling en uitvoering taken Uitvoering taken Uitvoering taken Uitvoering taken Uitvoering taken (o.a. onder-

steuning opbouw vervolg) 

Uitvoering taken (o.a. onder-

steuning opbouw vervolg) 

 

 

 

 

 

Deelprogramma 

Ontwikkeling 

Richtlijnen  

 

&  

 

Deelprogramma 

Invoering 

Richtlijnen  

Algemene activiteiten 

(coördinatie, communicatie, 

bijeenkomsten etc.) 

Algemene activiteiten Algemene activiteiten Algemene activiteiten Algemene activiteiten Algemene activiteiten 

Knelpuntenanalyses Knelpuntenanalyses Knelpuntenanalyses Knelpuntenanalyses  Knelpuntenanalyses Extra optie Knelpuntenanalyse 

Richtlijnen (RL) 

RL1 Aanbesteding RL1 Ontwikkeling 

RL1 Proefinvoering 

RL1 Vaststelling  

RL1 Invoering en Monitoring 

RL1 Evaluatie en bijstelling RL1 Vaststelling 

RL2 Aanbesteding R21 Ontwikkeling 

RL2 Proefinvoering 

RL2 Vaststelling  

RL2 Invoering en Monitoring 

RL2 Evaluatie en bijstelling RL1 Vaststelling 

RL3 Aanbesteding RL3 Ontwikkeling 

RL3 Proefinvoering 

RL3 Vaststelling  

RL3 Invoering en monitoring 

 RL4 Aanbesteding 

RL 4 Ontwikkeling  

RL4 Proefinvoering 

RL4 Proefinvoering 

RL4 Vaststelling 

RL4 Invoering en monitoring 

 RL5 Aanbesteding 

RL 5 Ontwikkeling  

RL5 Proefinvoering 

RL5 Proefinvoering 

RL5 Vaststelling 

RL5 Invoering en monitoring 

 RL6 Aanbesteding 

RL6 Ontwikkeling 

RL6 Proefinvoering RL6 Vaststelling                   RL6 Invoering en Monitoring 

 RL7 Aanbesteding 

RL7 Ontwikkeling 

RL7 Proefinvoering RL7 Vaststelling                        RL7 Invoering en Monitoring 

  RL8 Aanbesteding 

RL8 Ontwikkeling  

RL8 Proefinvoering 

RL8 Proefinvoering  

RL8 Vaststelling                    

RL8 Invoering en Monitoring 

RL8 Invoering en monitoring 

  RL9 Aanbesteding 

RL9 Ontwikkeling  

RL9 Proefinvoering 

RL9 Proefinvoering                   RL9 Vaststelling   

  RL10 Aanbesteding 

RL10 Ontwikkeling 

RL10 Proefinvoering RL10 Vaststelling 
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  RL11 Aanbesteding 

RL11Ontwikkeling 

RL11 Proefinvoering RL11 Vaststelling 

  RL12 Aanbesteding  

RL12 Ontwikkeling 

RL12 Proefinvoering RL12 Vaststelling 

  RL13 Aanbesteding 

RL13 Ontwikkeling 

RL13 Proefinvoering RL13 Vaststelling 

 
Dertien richtlijnen zullen worden verspreid. Acht richtlijnen zullen in het kader van Deelprogramma Invoering Richtlijnen worden ingevoerd, dat wil zeggen dat 
een programma gevolgd wordt dat leidt tot een breed gebruik middels adoptie, implementatie en continuering. De hiermee opgebouwde ervaring wordt gebruikt 
voor het opzetten van een duurzame implementatie- en monitorstructuur ten behoeve van continuering van richtlijngebruik na afloop van het onderhavige 
vijfjarige programma en dat kan worden gebruikt voor de brede invoering van de overige vijf richtlijnen.  
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Bijlage 4 t/m 10: Kaarten Knelpuntenanalyses 

(alle die in 2011 zijn uitgevoerd en goedgekeurd)  

 

 

4.  Uithuisplaatsing en crisisplaatsing 

5  Residentiële Jeugdzorg 

6.  Echtscheiding 

7.  Stemmingsproblemen 

8.  KOPP 

9.  Pleegzorg 

10.  Middelenmisbruik 
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Bijlage 4: Kaart Knelpuntenanalyse Uithuisplaatsing en crisisplaatsing 
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Bijlage 5: Kaart Knelpuntenanalyse Residentiële Jeugdzorg
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Bijlage 6: Kaart Knelpuntenanalyse Echtscheiding 
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Bijlage 7: Kaart Knelpuntenanalyse Stemmingsproblemen 
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Bijlage 8: Kaart Knelpuntenanalyse KOPP 
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Bijlage 9: Kaart Knelpuntenanalyse Pleegzorg 
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Bijlage 10: Kaart Knelpuntenanalyse Middelenmisbruik

 


