
 
 

Actualiteitsvragen van de D66-fractie aan het college van B&W op grond van 

artikel 33 van het Reglement van Orde betreffende Jeugdzorg 

 

 

Apeldoorn, 29 januari 2015, 

 

 

Geacht college, 

 

Sinds 1 januari is de gemeente Apeldoorn verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. 

Zorgaanbieders moeten daarom met het CJG communiceren over hun patiënten. Als 

bijlage vindt u het aanvraagformulier DienstVerleningsOvereenkomst (DVO). 

 

De zorgaanbieders worden geacht privacygevoelige gegevens van patiënten, waaronder 

de hulpvraag en de verwijzing van de arts, per onbeveiligde verbinding naar het 

algemene e-mailadres info@cjgapeldoorn.nl te versturen. 

 

1) Is het college van mening dat het verzenden van deze gegevens per ‘gewone’ e-

mail voldoende gegevensveiligheid biedt? 

2) Hoe heeft het college gewaarborgd dat alleen bevoegde medewerkers van het CJG 

deze privacygevoelige gegevens ingezien hebben? Of is iedere medewerker 

bevoegd dergelijke gegevens in te zien? 

 

De fractie van D66 heeft vernomen dat indicatie/intake pas (betaald) plaats kan vinden 

door de zorgaanbieder wanneer de DVO is goedgekeurd door het CJG. De in het 

aanvraagformulier DVO gevraagde informatie zoals “zorgvolume” en “behandelduur” 

kunnen logischerwijs echter pas goed ingeschat worden na een intake.  

 

3) Hoe gaat het college om met deze ‘wat-was-er-eerder:-de-kip-of-het-ei?’-situatie? 

 

De fractie van D66 heeft vernomen dat er casussen zijn waarbij huisarts, jeugdarts of 

medisch specialist heeft verwezen naar Specialistische Jeugd-GGZ, maar waarbij het CJG 

heeft besloten slechts een lichtere variant zoals ‘cure middel’ te bekostigen. 

 

4) Wat vindt het college er van als het CJG op de stoel van de verwijzer gaat zitten? 

 

De fractie van D66 heeft vernomen dat de doorlooptijd voor goedkeuring van een DVO 

door het CJG minimaal 3 weken is.  

 

5) Naar welke doorlooptijd streeft het college? 

 

D66 Apeldoorn 

Mark Sandmann 

 

Bijlage: aanvraagformulier DVO 



Aanvraagformulier Dienstverleningsovereenkomst(DVO)  

In te vullen door een zorgaanbieder bij verwijzing van huisarts, jeugdarts of medisch 

specialist naar individuele voorzieningen. Toesturen aan CJG info@cjgapeldoorn.nl, 

telefoon 055-3578875 

 

 

 

Voor- en achternaam cliënt:     Geboortedatum: 

 

Adres en huisnummer: 

Telefoon:                                                                                          BSN-nummer: 

Datum 1e contact aanbieder met cliënt: 

Adresgegeven gezagsdragers :  

 

 

Naam aanbieder:       AGB-code: 

 

Aanvrager:  

Functie:         

Adres:         Handtekening: 

Tel.nr.:  

Datum aanvraag DVO: 

 

Hulpvraag van de jeugdige (en/of  ouders, het gezin) 

 

 

 

Heeft u contact gehad met het CJG over deze cliënt/het gezin ?   ja /nee 

(info@cjgapeldoorn.nl, 055-3578875) 

 

Worden er ter ondersteuning ook vrij toegankelijke voorzieningen ingezet ?  ja /nee 

(bijvoorbeeld opvoedondersteuning, maatschappelijk werk e.d)1 Zo ja, wélke? 

 

 

Heeft u een kopie van de verwijzing van de arts toegevoegd ?    ja / nee 

(kopie verwijzing is verplicht voor aanvraag DVO) 

 

Is de verwijzing jonger dan 2 maanden ?       ja/nee 

(voor zorgaanvragen met een verwijzing die  

ouder zijn dan 2 maanden wordt géén DVO afgegeven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1
 Voor een volledig overzicht van het vrij toegankelijke en niet-vrijtoegankelijke aanbod in de gemeente 

Apeldoorn verwijzen we u naar het productenboek. 



Welke zorgvorm(en) levert/leveren  volgens u de beste resultaten voor de hulpvraag 

van de cliënt ? 

 

� Care licht 

� Care middel 

� Care zwaar 

� Cure licht, inclusief Basis JGGZ *)  

� Cure middel; 

� Cure zwaar; 

� Specialistische Jeugd-GGZ *)  

 

1.Welke specifieke onderdelen van een bouwsteen wilt u in gaan zetten voor cliënt ?2 

 

2.Hoeveel uur /dagdelen / dagen  (zie bekostigingseenheid) per week zijn hiervoor 

nodig ? 

 

3. Hoelang schat u de gewenste behandelduur van het zorgtraject in?    

 Voorziene einddatum van de  laatste bouwsteen  :                           (mm/jr)   

 

 
Bouwsteen Onderdeel  Productcode 

 

Zorgvolume 

(aantal uur/ 

dagdelen/ 

dagen per week) 

Voorziene 

einddatum 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Gezien door CJG: 

 

 ……………….(datum)  ………………………………  (paraaf CJG). 

 

                                                        
2
Zie productenboek van de gemeente Apeldoorn 


