Bijlage 1. Verantwoording van gebruikte statistieken
Alle statistische gegevens in dit artikel zijn afkomstig van het CBS, en wel van de Statistiek
Jeugdhulp, verschenen op 30 april 2021. Dit was bij het schrijven van dit artikel (maart 2022)
de meeste recente bron. De link is https://www.cbs.nl/nlnl/longread/rapportages/2021/jeugdhulp-2020/inleiding. Hieronder volgt een korte
beschrijving van de gebruikte gegevens uit deze bron.
In 2015, het eerste jaar van de decentralisaties, bedroeg het aantal jongeren (personen van
nul tot en met 22 jaar) dat gebruik maakte van jeugdzorg 363.310. In 2019 was dat 430.990,
ofwel 19 procent hoger. In het coronajaar 2020 kwam hun aantal uit op 316.665, !5 procent
meer dan in 2015. Dit laatste aantal komt neer op één op de tien jongeren in de bevolking.
Het aantal jeugdhulptrajecten is in 2020 hoger dan het aantal jongeren dat hulp ontvangt:
één jongere kan gedurende een jaar meer dan een traject aflopen. Dat aantal bedraagt
567.770 en is sinds 2017 redelijk constant. Het wijkteam doet 14 procent van deze trajecten,
77 procent berust bij specifieke jeugdhulpaanbieders. Negen procent betreft jeugdhulp met
verblijf. Gedurende 2020 zijn meer jeugdhulptrajecten begonnen dan beëindigd. Van alle
jeugdhulp begint 4,1% met een crisis.
In 2019 werden bijna 108 duizend trajecten verwezen door de huisarts, in 2020 waren dat er
minder dan 90 duizend. Ten opzichte van 2019 daalde het aandeel jeugdhulptrajecten met
verwijzing door een huisarts van 38 naar 36 procent. Ook het aantal verwijzingen door het
wijkteam daalde, van 90 duizend in 2019 naar 83 duizend in 2020. Het aandeel verwijzingen
door de gemeente ten opzichte van alle verwijzingen nam, ondanks deze daling, toe van 32
naar 34 procent. Het aantal verwijzingen door jeugdgezondheidszorg is laag vergeleken met
huisartsen en wijkteams: in 2020 bedraagt dat 7495 (in 2019: 8.250).
De behandelduur per jeugdhulptraject in 2017 bedraagt 310 dagen. In 2020 is deze 24
procent langer: 385 dagen. Het aantal trajecten in 2020 dat korter duurde dan drie maanden
bedroeg 16 procent.

