
 

Informatie Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp (GIK-J) Zuid-Limburg 
 

Context GIK-J Zuid-Limburg: 

Zoals jullie mogelijk al vernomen hebben via de media is half januari de aanbesteding voor Gesloten 

en Intensief Klinische Jeugdhulp Zuid-Limburg (GIK-J) aan het samenwerkingsverband Koraal, Via 

Jeugd, XONAR en Mondriaan gegund. Dit samenwerkingsverband gaat vanaf 1 juli 2022 het totaal 

aan gesloten en intensief klinische jeugdhulp uitvoeren voor Zuid-Limburg. 

Doelgroep: 

De doelgroep van de gesloten en intensief klinische jeugdhulp is een relatief kleine groep van 

ongeveer 200/250 kwetsbare jeugdigen met gedrags- en/of psychiatrische problematiek vaak ook 

nog in combinatie met een verslaving en/of een verstandelijke beperking. Door de combinatie en 

zwaarte van problematieken hebben deze jeugdigen zeer gespecialiseerde zorg nodig. Door de 

samenwerking van de vier zorgaanbieders kan beter tegemoet gekomen worden aan de hulpvragen 

van deze jeugdigen. 

Ambities GIK-J: 

Door dit contract met het samenwerkingsverband willen we de zorg aan deze jeugdigen verbeteren, 

de instroom verminderen en de opnameduur verkorten. Ook willen we het verblijf in een instelling 

verminderen door de zorg die nodig is zoveel als mogelijk naar de jeugdige en zijn woonomgeving toe 

te brengen (thuis danwel in een lichtere woonvorm) en te voorkomen dat jeugdigen onnodig  

moeten verhuizen binnen diverse zorgaanbieders als er tijdelijk meer of specifiekere hulp nodig is. 

Interdisciplinair Team (IT): 

Omdat de ambities van deze overeenkomst uitsluitend kunnen worden gerealiseerd door een nauwe 

samenwerking binnen het geheel van de jeugdzorg, maakt de implementatie van een interdisciplinair 

team (IT) onderdeel uit van het contract. Dit nieuw op te zetten IT bestaat uit deelnemers vanuit het 

samenwerkingsverband van de zorgaanbieders, de Toegangen en de GI’s. Tevens sluiten de jeugdige, 

ouders, een vertrouwenspersoon van de jeugdige en de verwijzer aan. Het doel van dit gezamenlijke 

overleg in het IT is om actief mee te denken op welke wijze een intensief klinische of gesloten 

opname kan worden voorkomen, hoe een noodzakelijke opname zo effectief en kort mogelijk kan 

worden ingezet  en zodra dat kan, hoe kan worden afgeschaald naar een lichtere vorm van verblijf in 

een woonvoorziening of naar ambulante behandeling.  

Toewijzingen na 1 juli 2022: 

Vanaf 1 juli 2022 kunnen indicaties voor GIK-J alleen afgegeven worden na tussenkomst en toewijzing 

in het nieuw te vormen Interdisciplinair Toegangsteam (IT). De komende maanden gaan we samen 

met een kleine delegatie van mensen vanuit de inhoud nadenken over hoe dit IT gevormd moet 

worden en hoe de toeleiding naar GIK-J zorg ingeregeld wordt (routekaart). Hier worden jullie de 

komende periode nog verder over geïnformeerd. 

Voor meer informatie : Zuid-Limburg voor de Jeugd | Jeugdhulp Zuid-Limburg 

(jeugdhulpzuidlimburg.nl) 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jeugdhulpzuidlimburg.nl%2F&data=05%7C01%7CI.Wijnands%40zio.nl%7C19fefd9eeada49ea6e6408da26c93310%7C2fb845f653d444069a1e56e86a5a4335%7C0%7C0%7C637864942963415620%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lBZEIuqNTs73geW9F66dgWp7rndau2hkSA81QXPy%2Brc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jeugdhulpzuidlimburg.nl%2F&data=05%7C01%7CI.Wijnands%40zio.nl%7C19fefd9eeada49ea6e6408da26c93310%7C2fb845f653d444069a1e56e86a5a4335%7C0%7C0%7C637864942963415620%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lBZEIuqNTs73geW9F66dgWp7rndau2hkSA81QXPy%2Brc%3D&reserved=0

