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ROUTE EN CRITERIA CRISISSITUATIES JEUGDHULP 2018 
REGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND  
versie 21-12-2017  

Deze notitie is bedoeld voor de professionals van de lokale (jeugd)teams, de gecertificeerde 
instellingen (JBRA, WSG en LdH) en Veilig Thuis.  

Een crisis wordt in dit stuk gedefinieerd als een situatie waarin binnen uiterlijk 2 uur een interventie 
en/of nader onderzoek vereist is. 
 

 Bij een levensbedreigende situatie moet er direct binnen enkele minuten iemand ter plekke 
zijn: in dit geval bel je 112.  
 
 

1. Wat te doen bij een crisis? 
 
1.1 Gezinnen waarbij (nog) geen lokaal team of GI betrokken is 
Gezinnen die nog niet bekend zijn (bij gecertificeerde instellingen, of lokaal/sociaal team) komen als 
nieuwe instroom binnen bij Veilig Thuis. Veilig Thuis verrijkt de melding en onderzoekt of er (toch) al 
een lokaal/sociaal team of een GI betrokken is. Afhankelijk daarvan bepaalt Veilig Thuis wat de 
volgende stap is. 

 
1.2 Gezinnen waarbij lokaal team of GI al betrokken is 
Het is aan de coördinator (van lokaal/sociaal team) of regisseur (GI) om een inschatting te maken wat er 
aan de hand is en moet gebeuren. Deze inschatting wordt ofwel telefonisch, ofwel ter plekke gemaakt. 
Bij het inschatten van de kindveiligheid is het van belang altijd een professional in te schakelen van een 
andere discipline zodat er een multidisciplinaire afweging gemaakt wordt. Dit is een basisregel: altijd 
een discipline erbij, die samen met de professional de afweging maakt. Eén van de vervolgstappen is in 
gesprek gaan met de betrokkenen: het gezin moet gezien worden. Ook wordt de teamleider zo snel 
mogelijk op de hoogte gesteld.  
 
Bij een gezin waarbij een lokaal team of een GI al betrokken is, kan deze na het vaststellen van de crisis 
zelf actie ondernemen, of besluiten om extra hulp in te zetten. Ook in twijfelgevallen moet er beslist 
niet te lang worden gewacht en Veilig Thuis worden ingeschakeld. Stelregel hier is: liever een keer 
teveel, dan een keer te weinig.  
 
In het geval van een crisis moet er iemand binnen maximaal 2 uur ter plaatse zijn. Hierbij kan de 
betrokken professional worden ondersteund door Veilig Thuis, die helpt met een inschatting maken 
omtrent de veiligheid. In samenspraak wordt dan bepaald wie wat doet, waarbij de stelregel is dat waar 
mogelijk de coördinator/regisseur direct meegaat met Veilig Thuis. De betrokken coördinator of 
regisseur blijft verantwoordelijk voor het gezin en de eventuele inzet van (andere) specialistische 
jeugdhulp of GI. 
 

1.3 Contact met Veilig Thuis 
Amsterdam- Amstelland 
Veilig Thuis is te bereiken via het algemene nummer 0800-2000 en voor professionals ook via 020-798 3 
798. Na 20:00 uur ’s avonds en in de weekenden verzorgt het Mobiel Crisis Team (MCT) de 
bereikbaarheidsdienst voor Veilig Thuis, bel ook hiervoor het nummer van Veilig Thuis.  
 

1.4 Veilig Thuis zorgt uiterlijk binnen 4 weken voor een overdracht aan een lokaal team of GI. 
 

http://www.google.nl/url?url=http://dedroidify.blogspot.com/2012_03_10_archive.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=u8MjVMa6NqPgyQPMvIDADg&ved=0CDoQ9QEwEjiMAQ&usg=AFQjCNHq9k-M7tcsTkZQ-0-jeNw5DjP0Ww
http://www.google.nl/url?url=http://dedroidify.blogspot.com/2012_03_10_archive.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=u8MjVMa6NqPgyQPMvIDADg&ved=0CDoQ9QEwEjiMAQ&usg=AFQjCNHq9k-M7tcsTkZQ-0-jeNw5DjP0Ww
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2. Inzet van specialistische jeugdhulp tijdens de crisis (profiel 11). 
 
Tijdens de crisis wordt gedaan wat nodig is om de veiligheid van de kinderen te herstellen. Daarbij kan 
een beroep worden gedaan op alle beschikbare aanbieders in profiel 11. Jeugdhulp in profiel 11 kan 
gestapeld worden op reeds lopende hulp die door een (andere) hoofdaannemer geboden wordt.  
 
Door Veilig Thuis: VT kan –als er nog geen coördinator of regisseur is- de benodigde eerste 
crisisjeugdhulp inzetten. Zij kan dat doen zonder een verwijzing. Zij hanteert daarbij het standaard 
instroomformulier van de gezamenlijke aanbieders in profiel 11. 
 
Door lokaal/sociaal team of GI: bij een reeds bij hen lopende casus zetten zij de crisisjeugdhulp in. Zij 
hanteren eveneens het formulier waarbij verwezen kan worden naar informatie die al in een 
perspectief- of gezinsplan staat. 
 

2.1 In de situatie dat er een crisisbed nodig is kan dat –afhankelijk van de casus– via  
de onderstaande routes: 

 

2.1.1 Kinderen zonder specifieke omstandigheden. 
Hiervoor kan je contact opnemen met het instroomteam van Spirit, zij kunnen eventueel 
doorzetten naar Pluryn. 
 
2.1.2 Kinderen met een licht verstandelijke beperking. 

Bij de noodzaak van een LvB crisisbed is zij beschikbaar voor bemiddeling en coördinatie. Indien er een 

crisisbed bij een aanbieder nodig is die gespecialiseerd is in jeugd met een beperking dan kan er direct 

contact worden opgenomen met de crisisregisseur: 

 mevrouw Brouwer: Astrid.Brouwer-Heuer@achmea.nl / 06 23357116 

 vervanging: mevrouw Andringa: Monique.Andringa@achmea.nl / 06 83639550. 
 

2.1.3 Inzetten van specialistische jeugdhulp: Ambulante jeugd GGZ en psychiatrische 

ziekenhuisopname.  

 
2.1.3.1 Ambulante Jeugd GGZ  
 
Amsterdam- Amstelland 

 
Voor een acute beoordeling waarbij het vermoeden is van psychiatrische problematiek kan een beroep 
worden gedaan op het Mobiel Crisis Team (MCT). Zij zet zo nodig de eerste jeugdhulp in; in die gevallen 
geldt de werkwijze die VT hanteert. 
MCT/SPA kan 24/7 bereikt worden op telefoonnummer 020 – 523 54 33. 

 

2.1.3.2 Psychiatrische ziekenhuisopname Jeugd GZZ   

Opnames op een psychiatrische acute opname afdeling gaan voor de regio Amsterdam altijd via de 

Bascule. Op werkdagen kan van 08.00-20.00 contact opgenomen worden met de Bascule op nummer 

06 40 80 50 58. Buiten kantoortijden via 020-890 1900  

 

Indien er sprake is van onvrijwilligheid kan het MCT/SPA beoordelen of er wordt voldaan aan de 

wettelijke eisen van een gedwongen opname in de psychiatrie (BOPZ). 24/7 Bereikbaar via 020 – 523 54 

33. 
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3. Inzet van specialistische jeugdhulp na de crisis via verwijzer (lokaal/sociaal team  
of GI). 

 
Indien er nog geen lokaal team of GI betrokken is, dan zorgt Veilig Thuis er zo snel mogelijk voor dat 
deze er komt. Zodra een lokaal team of de GI is betrokken werkt deze samen met hoofdaanbieder (in 
profiel 11).  
 
Vervolgens zet betreffend lokaal/sociaal team of GI de vervolghulp in. Dat verloopt volgens de 
standaard werkwijze bij de inzet specialistische jeugdhulp. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
zwaarwegende adviezen van de hoofdaannemer van de crisishulp. Er vindt dus een warme overdracht 
plaats tussen de verwijzer, de hoofdaannemer van de crisis en zo mogelijk de cliënt en de ouders.  
 


