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Fijn dat u meekijkt met het REX Jeugd in het bericht van het eerste halfjaar van 2022. 

Het REX Jeugd (Regionaal Expertiseteam) in Friesland bestaat uit een team van  

verschillende deskundigen dat kan worden ingeschakeld wanneer sprake is van een 

vastgelopen, complexe casus.  

Dit bericht geeft inzicht in het aantal aanmeldingen, welke organisaties zich  

aanmelden en wat het REX Jeugd is opgevallen in het eerste halfjaar van 2022  

en in voorgaande jaren.  

Meer informatie over het REX Jeugd is te vinden op 

de website van Sociaal Domein Fryslân (www.sdfryslan.nl/jeugd). 

https://www.sdfryslan.nl/jeugd
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  Als er sprake is van een 
 vastgelopen complexe 
 casus kan er aangemeld 
 worden; bij voorkeur met 
 het aanmeldformulier van 
 REX Jeugd; dit is inclusief 
 tijdlijn en beschikbare 
 rapportages. 

  Iedereen mag een casus 
 melden. Er vindt triage 
 plaats voordat de casus 
 wordt besproken. 

  De complexiteit van de 
 casus kan in de inhoud 
 én beschikbaarheid van 
 zorg zitten, maar ook in 
 de samenwerking. Een 
 casus is complex als die 
 samenwerking vereist 
 tussen meerdere partijen. 

  Om tot een advies te 
 komen spreekt REX Jeugd 
 vaak met meerdere 
 personen, zoals met 
 de jeugdige, het gezin, 
 professionals en andere 
 belangrijke personen.  

  Gemiddeld wordt binnen 
 6 weken een advies 
 gegeven. Dit is afhankelijk 
 van beschikbare 
 informatie, mate van 
 veiligheid en van mogelijk 
 nog uit te voeren 
 diagnostiek. 

  Adviezen bestaan uit 
 meerdere elementen, 
 zowel advies op korte als 
 lange termijn. Ook wie de 
 regie heeft en veiligheids-
 risico’s worden benoemd.  

  Na elk uitgebracht advies 
 wordt gevraagd naar de 
 opvolging van het advies. 
 Dit wordt gevraagd na 
 6-8 weken en na 6-8 
 maanden. Deze input 
 wordt toegevoegd aan 
 de landelijke monitor 
 voor expertteams. 

  Als een advies niet wordt 
 opgevolgd of kan worden 
 opgevolgd, om welke 
 reden dan ook, wordt een 
 vervolggesprek ingepland. 

  REX Jeugd adviseert 
 betrokkenen ‘niet over 
 het REX Jeugd te praten, 
 maar met het REX Jeugd’; 
 zo kunnen we van 
 elkaar blijven leren voor 
 verbetering van het 
 Friese zorglandschap.

  REX Jeugd geeft een 
 bindend advies in het 
 kader van duurzame 
 ontwikkeling en veiligheid 
 van de jeugdige en het 
 gezin. Het kan zijn dat 
 het advies een groei-
 document wordt, omdat 
 nog niet alle informatie 
 bekend is of als er nog 
 het een en ander 
 uitgezocht moet worden.  

  Jeugdige/het gezin, 
 verwijzers en jeugdhulp-
 aanbieders conformeren 
 zich aan het bindende 
 advies. 

  De casus ligt niet op 
 een andere overlegtafel 
 (er is dan geen sprake van 
 een vastgelopen casus). 

  Het advies wordt namens 
 REX Jeugd uitgebracht; er 
 is geen sprake van een 
 behandelrelatie met de 
 jeugdige en/of ouders 
 vanuit REX Jeugd.  

Werkwijze 
REX Jeugd

Aanmelding Opvolging Uitgangspunten  Advies 

Teamsamenstelling REX Jeugd 

Onze teamleden 

  Annet Runia 
 secretaris

  Angela Verhoeve 

  Bouwke van Eeken

  Femke Boonstra

Onze expertises  

  Medisch

  (Neuro)psychologisch

  Autisme

  Trauma

  LVB

  Verslavingszorg 

  Jeugdbescherming 

  Jeugdreclassering

  Speciaal onderwijs/
 jeugdhulp 

  Psychodiagnostiek

  Sociale Kaart 

  Jan Yntema

  Jenny de Leeuw

  Marina Reijns

  Rolien Tolsma 
 voorzitter  
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Aanmelding casus 
Het aanmeldformulier is aangepast en meer op de jeugdige gericht dan op de professionals. Om een bindend  
advies te kunnen geven is het van belang dat de tijdlijn wordt ingevuld met de life-events van de jeugdige/het gezin.  
Wanneer er een diagnostische classificatie is gesteld, is het van belang dat bijbehorende rapportages worden aangeleverd. 

Monitor expertteams  
In 2022 is de landelijke monitor van regionale expertteams operationeel gegaan. Het is een prachtig digitaal systeem 
geworden, waar elk regionaal expertteam gebruik van gaat maken. Het REX Jeugd past de monitor toe zonder dat 
deze herleidbaar is naar de betreffende persoon. 

Met zorgkantoren in gesprek: WLZ   
REX Jeugd heeft casussen besproken waarbij Wet langdurige zorg (WLZ) is aangevraagd of soms ook gedurende het  
traject bij REX Jeugd is toegekend. REX Jeugd is met zorgkantoren/WLZ in gesprek geweest om elkaars processen te  
verkennen. In adviezen wordt opgenomen dat, wanneer er sprake is van aanvraag WLZ, het advies van REX Jeugd 
mee wordt genomen in de onderbouwing van de aanvraag. 

Informatievoorziening 
Vanuit de opdracht voor het inrichten van een regionaal expertteam, is een beleidsnotitie in 2018 opgesteld.  
Deze notitie werd ook gebruikt om aan de professionals inzicht te geven in de werkwijze en aanmeldprocedure.  
Inmiddels is voor de jeugdige/het gezin en de professional een flyer beschikbaar. Deze flyers zijn beschikbaar op  
de website van SDF en worden onder andere bij een aangemelde casus toegestuurd met de uitnodiging. 

Team Toegang Hoogspecialistisch (TT HS)  
In het werkveld zijn er verschillende multidisciplinaire overlegtafels. Het is niet altijd duidelijk waar een casus aangemeld 
moet worden. Met TT HS worden de werkprocessen en ook casussen afgestemd. TT HS neemt contact op met REX Jeugd 
als zij een second opinion willen in een advies van TT HS. Hier is in 2021 drie keer gebruik van gemaakt. Wanneer een casus 
is aangemeld bij REX Jeugd en als TT HS eerder betrokken is geweest in de aanvraag, dan wordt een lid van TT HS eveneens 
uitgenodigd in de casusbespreking. 

In gesprek met wethouder Jeugd    
Tweemaal per jaar vindt er een gesprek plaats waarbij REX Jeugd de Wethouder Jeugd van de centrumgemeente 
op de hoogte houdt van de opbrengsten en knelpunten die het REX Jeugd ophaalt. 

Werkboek expertteams     
Het landelijke Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) heeft een werkboek Jeugd samengesteld voor/van expertteams. 
In 2021 is dit werkboek gepubliceerd als een snoei- en groeidocument. REX Jeugd (met name de voorzitter) heeft hier een 
bijdrage aan geleverd. Het werkboek is te raadplegen op de site van de VNG. 

OZJ  
OZJ heeft een workshop, gericht op ‘De ongewone reisgids van het gewone leven’, getest bij het REX Jeugd. Na het  
doornemen van een anonieme casus concludeerde het REX Jeugd dat een dergelijke workshop beter past binnen 
casuïstiek die nog niet is vastgelopen. 

Acties in 
2021 en 2022 
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Eerst begrijpen, dan (be)handelen! REX Jeugd ziet dat er, door niet de tijd nemen om het beeld zo compleet mogelijk te 
maken, niet gehandeld wordt op wat daadwerkelijk nodig is. Hulpverlening wordt daardoor niet altijd effectief en efficiënt 
ingezet. Het ontbreken van een (verklarende) analyse is daarbij eveneens een veroorzakende factor. REX Jeugd ziet  
regelmatig zaken waarbij vanuit crisis gehandeld wordt en er vooral oplossingen voor de korte termijn georganiseerd  
(kunnen) worden. Het advies is om een verklarende analyse op te stellen. 

Tijdlijn en informatie delen. REX Jeugd ziet dat er bij veel aangemelde casussen sprake is van eerdere hulpverlening.  
Het blijkt dat informatie niet gedeeld wordt of niet wordt opgevraagd bij professionals die eerder betrokken waren.  
Je kunt daarom niet leren van voorgangers. Men doet te weinig inspanning om deze informatie te krijgen. Het advies  
is om de tijdlijn zo compleet mogelijk in te vullen. Begin niet bij de start van de hulpverlening, maar bij -9 maanden.  
Benoem hierbij o.a. de life-events en interventies.

Sociale emotionele leeftijd beter in beeld. REX Jeugd ziet in casuïstiek dat betrokkenen bekend zijn met IQ, maar niet met 
de sociaal-emotionele leeftijd waarop de jeugdige functioneert. Een lage sociaal-emotionele leeftijd, dan wel een groot 
verschil tussen deze leeftijd en het IQ, kan van grote invloed zijn op het gedrag, de belastbaarheid, de leerontwikkeling en 
de leerbaarheid van de jeugdige. Daarbij heeft het vaak effect op de omgeving; de jeugdige wordt bijvoorbeeld overvraagt 
(overschatting, vragen naar reflectie terwijl degene dit niet kan) of de omgeving geeft een andere betekenis aan het gedrag. 
Het advies is dan ook om de sociaal-emotionele leeftijd in beeld te hebben.   

Betekenis van de problematiek van ouders en de effecten daarvan op de samenwerking met hulpverlening. REX Jeugd  
ziet grote onmacht en onvermogen bij gebiedsteams, Gecertificeerde Instellingen en andere professionals om met de  
pathologie van ouders om te gaan. De ouders worden als ervaringsdeskundige gezien, als gezonde volwassene, maar  
ze zijn dit niet altijd. Dit vraagt dat je weet hoe bekwaam je bent, maar dat je ook weet waar je niet van bent. Door met  
verschillende expertises te kijken naar een casus, geeft dit een voorsprong op wat er aan de hand kan zijn.  

Te lang ‘doormodderen’ met te lichte vormen van hulpverlening, waardoor resultaten niet bereikt worden dan wel  
verdere schade ontstaat. REX Jeugd ziet casuïstiek waarbij langdurige zorg met als doel ondersteunen niet toereikend  
is en zelfs een in standhoudende factor wordt bij al bestaande schade in de hulpvraag. Dit moet betekenis krijgen door  
bijvoorbeeld: opnieuw analyseren, opschalen na bv. 6-9 maanden, en het maken van een (verklarende) analyse bij  
complexe problematiek. 

Bij complexe problematiek vanaf 14/15 jaar moet de pathologie van de jongere met complexe problematiek breed in 
kaart gebracht worden. Dit kan voorkomen dat jongeren overvraagd worden. Er kan dan een passend hulpaanbod in het 
kader van het toekomstperspectief van de jongere ingezet worden. Dit kan verhinderen dat diverse overplaatsingen plaats-
vinden, ten gevolge van falende hulpverlening. Ook kan er dan bij de overgang 18-/18+ een goed beeld liggen waarop verder 
gewerkt kan worden. Dit refereert aan het ‘toekomstplan’. Daar is meer voor nodig dan het in kaart brengen van de basale 
factoren, het gaat ook over domeinoverstijgende elementen, ook wat er aan wonen, werk en vrije tijd/onderwijs nodig is.

Leerplicht acteert onvoldoende op jeugdigen die niet naar school gaan. We zien twee kanten; aan de ene kant te snel 
ontheffen van leerplicht en aan de andere kant het niet handhaven van leerplicht. De leerplichtambtenaar lijkt zich niet 
bewust te zijn van enerzijds de complexe problematiek en anderzijds dat de leerplicht onderdeel van het geheel is. 
Leerplichtambtenaren zijn geen hulpverleners; vanuit hun rol en taak moet handhaving onderdeel van het geheel zijn.  
Ze zijn onderdeel van een complex systeem, (gepolariseerd) maar lijken zich hier onvoldoende bewust van te zijn. In de 
kern ligt hier een taak bij de gemeente. Van gemeenten vraagt dit visie om integratie van zorg, onderwijs, gebiedsteam  
en Gecertificeerde Instelling te betrekken.  

Opvallende
punten

1

2

3

4

5

6

7



6Halfjaarbericht Regionaal Expertiseteam Jeugd

Tijdlijn
REX Jeugd

2019 
Sinds 1 januari 2019 is het REX Jeugd operationeel. In dat jaar zijn er 29 aangemeld, waarvan 22 zijn besproken. 
Bij 77,3% waren jeugdige/ouder(s) of gezinsvoogd aanwezig bij gesprek. 

2020 
Er zijn 23 casussen aangemeld, 13 nieuwe zijn besproken. In 11 gevallen was de jeugdige en/of het gezin aanwezig. 

Ook vonden 10 gesprekken plaats over casussen uit 2019.

2021 
Er zijn 17 casussen aangemeld; hiervan zijn 14 adviezen uitgebracht. 3 casussen hiervan zijn niet besproken. 

Ook zijn er weer vervolggesprekken gevoerd over de casussen de in voorgaande jaren zijn aangemeld. 

2022 
Er zijn 11 casussen aangemeld in het eerste halfjaar. 

   Bij 7 casussen was sprake van een WLZ-aanvraag of inmiddels toekenning 

   Bij 5 casussen woont de jeugdige in het gezin/thuis 

   Bij 5 casussen is sprake van toepassing beleid 18-/18+ 

Totaal 
2019 - 1e halfjaar 2022 

In totaal zijn er 80 casussen aangemeld. Van elke casus die is besproken is een advies uitgebracht. 

Op 1-7-2022 zijn er 18 actieve casussen (vanaf 2019) die momenteel aandacht van het REX Jeugd vragen.  

Veelal is er een advies voor de korte termijn uitgebracht en wordt er toegewerkt naar een advies voor 

de lange termijn.   

Leeftijdsverdeling 
Aantal jeugdigen per leeftijdscategorie in de aangemelde casussen in 2022
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Naast REX Jeugd zijn er verschillende andere multidisciplinaire overleggen in het Friese zorglandschap voor Jeugd. 
Hieronder een toelichting van MDA++ en Team Toegang Hoogspecialistische jeugdhulp. 

MDA++ staat voor multidisciplinaire aanpak voor kindermishandeling en huiselijk geweld. 
Als hulpverleners vastlopen bij een casus met ernstig of langdurig huiselijk geweld, of als 
er sprake is van acute onveiligheid, kan het MDA++ hen adviseren. 

Team Toegang HSJ 
Dit team coördineert sinds 2019 de toegang tot hoog-specialistische jeugdzorg in Friesland. 
Zij adviseren voor de doelgroep jongeren met complexe en meervoudige problematiek waarbij hoog specialistische 
zorg nodig is. REX Jeugd kan door TT HS gevraagd worden voor een second opinion bij een advies van TT HS. 

Andere multidisciplinaire 
overleggen 



Voor elke jeugdige 

passende hulp om zich 

zo optimaal mogelijk te 

kunnen ontwikkelen.  

Regionaal Expertiseteam 

Jeugd (REX jeugd)

Meer weten? 

Kijk dan op https://www.sdfryslan.nl/rex-jeugd 

Hier vindt u folders voor professionals en jeugdigen/het gezin. 

https://www.sdfryslan.nl/rex-jeugd

