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Complexe zorgvragen/vastgelopen casuïstiek 
Soms lopen we er tegenaan dat het niet lukt om adequate hulp voor een gezin te organiseren. Om dit 
te bereiken is het Regionaal Expertiseteam (REX) opgericht.  
 
Het Regionaal Expertiseteam richt zich op complexe zorgvragen, waar de reguliere hulpverlening 
(nog) geen antwoord op heeft of niet uitkomt met het gezin(systeem)/het kind/jongere. Er is 
bijvoorbeeld sprake van onvoldoende passend en adequaat hulpaanbod in de regio en/of er is een 
samenwerkingsprobleem met betrokken partijen en/of de ingezette (jeugd)hulp is niet effectief 
gebleken. Omdat adequate (jeugd)hulp niet aanwezig is of niet goed op gang komt, is sprake van een 
ernstig nadeel voor het kind/de jongere en/ of zijn (gezins-)systeem.  
 
Het Regionaal Expertiseteam zorgt voor passende jeugdhulp, waarbij de vraag van de cliënt centraal 
staat. De betrokken partijen bij de casus hebben zowel een inspanningsverplichting als een 
oplossingsverplichting.  
Gemeenten en aanbieders committeren zich aan het advies van het REX en het is in die zin bindend. 
Als het gaat om adviezen over maatwerkovereenkomsten dan is sprake van een zwaarwegend 
advies.  
 
Het team 
Het Regionaal Expertiseteam is een nieuwe werkwijze voor de zorg in Fryslân. De werving voor het 
REX-team is klaar en het team gaat in februari van start. Het REX-team bestaat uit een onafhankelijk 
voorzitter, 7 leden uit verschillende vakgebieden en 1 medewerker voor ondersteuning. Het REX 
bestaat uit klinisch psychologen, psycholoog, gedragswetenschappers, manager, directeur en zorg-
/verzuimcoördinator.  
 
Hiermee is in het REX kennis geborgd van de specialistische en hoog-specialistische jeugdhulp, 
gemeente en onderwijs. Daarnaast kunnen wij terugvallen op andere expertise die op afroep 
beschikbaar is. Ook niet-experts kunnen wij bij de casuïstiek uitnodigen, zoals een 
ervaringsdeskundige.  
 
De leerpunten uit de casuïstiek worden ingebracht bij de stuurgroep “Leren van Casussen”. Meer 
informatie over het leren van casussen is terug te vinden in het Actieplan Zorg voor Jeugd 2018–2020 
“Foar Fryske Bern”.  
 
Aanmelding 
Iedereen mag melden: jongeren, ouders, gebiedsteams, zorgaanbieders. 
Is er sprake van een complexe en/of “vastgelopen” zorgvraag maak een melding naar het Regionaal 
Expertiseteam. Kijk op https://www.sdfryslan.nl/dossiers/jeugd voor het aanmeldingsformulier en voor 
meer informatie over het Regionaal Expertiseteam. De melding moet aan een aantal criteria voldoen, 
deze staan op het aanmeldformulier. 
 


