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Wat is het?

Een scriptiereeks over een model dat inzicht geeft in de baten voor de samenleving van de geestelijke

gezondheidszorg voor jeugd ( jeugd-ggz), afgezet tegen de kosten ervan.

Aanleiding

Psychische problemen hebben een aanzienlijke impact op het welbevinden en dagelijks functioneren
van jongeren en hun ouders. Daarnaast vormen deze problemen ook een financiële last, zowel

voor het gezin als de maatschappij als geheel, bijvoorbeeld doordat deze kinderen en jongeren

een grotere kans hebben op schooluitval, gezondheidsklachten, werkeloosheid, het veroorzaken

van overlast en/of het begaan van overtredingen. Een investering in de jeugdhulp komt dan ook niet
alleen ten goede aan het kind en het gezin, maar heeft ook positieve gevolgen voor de economie.
Voor instellingen wordt het steeds belangrijker om niet alleen te kunnen laten zien wat een

behandeling aan uitkomsten oplevert, maar ook wat dit de maatschappij aan kosten bespaart.
Deze vraag, die werd opgeworpen door een organisatie voor jeugd-ggz, was aanleiding voor

C4Youth om een scriptiereeks te starten om daarmee een model te ontwikkelen voor het meten
van de kosteneffectiviteit van jeugdhulp vanuit een maatschappelijk perspectief.

Het onderzoek

Door 2 studenten is een scriptie geschreven in een samenwerking tussen Accare ( jeugd-ggz),

Gezondheidswetenschappen (UMCG) en Bedrijfskunde (RuG). Centraal daarbij staat een model

voor een kosten-batenanalyse van de zorg voor jeugdigen, dat in de eerste scriptie is ontwikkeld.
Het model is gebaseerd op literatuuronderzoek, interviews met experts en focusgroepen.

De tweede scriptie is een eerste verkennende toetsing van het model bij Accare, een jeugd-ggz
organisatie.

Resultaten

Het resultaat van de scriptie van Eertink (2014) is een theoretisch model waarin alle directe en

indirecte kosten en baten die mogelijk een rol spelen bij een kosten-batenanalyse van jeugd-ggz

zijn opgenomen. Daarnaast worden enkele belangrijke problemen rond het meten van deze kosten
en baten besproken. Hoe kunnen baten op het gebied van gezondheid vertaald worden in

bijvoorbeeld (monetaire) waarde? En hoe kan een uitkomstmaat als ‘participatie’ van jeugdigen
zinvol geoperationaliseerd én gemeten worden?

De scriptie van Rozendal (2015) beschrijft verschillende methodes om directe en indirecte baten
van een behandeling in de jeugd-ggz te vertalen in monetaire eenheden, ten behoeve van een

kosten-batenanalyse. Er werd een casestudy uitgevoerd, gebaseerd op kosten en baten die door

gemeenten en zorgaanbieders als meest belangrijk werden genoemd. Hierbij viel het op dat met
name de gemeenten weinig kennis en ervaring hebben met het denken in concrete kosten en
baten van jeugdhulp.
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