Wat betekenen de ontwikkelingen
rondom Crisishulp Jeugd voor u
In samenwerking met aanbieders van crisishulp, de gemeentelijke toegangen tot jeugdhulp en de
crisisdiensten (Jeugd en GGZ) is vanaf 2019 een nieuwe werkwijze van kracht bij crisissituaties met
jeugdigen. Middels dit artikel informeren de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten u hier graag
over.

Integrale crisisdienst jeugd
“Ieder kind op tijd de juiste hulp”, is een belangrijk uitgangspunt bij de totstandkoming van de
vernieuwde werkwijze. Iedereen die met een kind in een crisissituatie te maken krijgt wil dat het
betrokken kind zo snel mogelijk geholpen wordt en passende hulp krijgt.
Om snel en goed in te schatten welke hulp er nodig is, wordt vanaf 2019 gewerkt met één integrale
crisisdienst jeugd: de Crisisdienst Jeugd (CDJ). Deze is organisatorisch ondergebracht bij Bureau
Jeugdzorg Limburg. De CDJ neemt crisismeldingen op van jeugdigen en ouders met acute problemen
rondom opvoeden en opgroeien, jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en jeugdigen met
(een vermoeden van) psychiatrische problemen en gaat waar nodig op een actieve inschatting thuis
bij de betrokken jeugdige. Bij vermoedens of signalen van psychiatrie, werkt de CDJ nauw samen met
de crisisdienst GGZ.

Preventieve inzet CDJ
Waar voorheen de CDJ vooral werd ingezet als er al een crisissituatie was, kan dat per komend jaar al
eerder. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij u inschat dat er op een later moment een
crisissituatie gaat ontstaan als er nu niets verandert. In zo’n situatie kunt u de expertise van de CDJ
over crisisinterventie, mobiliseren van het netwerk van het gezin en het inschatten van de veiligheid
van de jeugdige, preventief inzetten om daarmee een crisissituatie te voorkomen.

Korte duur crisisopname
Heeft preventieve inzet niet mogen baten en biedt ook een ambulante crisisinterventie geen
passende oplossing, dan kan over worden gegaan tot een crisisopname. Waar dit jaar een
crisisopname maximaal vier weken kon worden ingezet, kan dat per 1 januari 2019 nog maximaal
één week. Hier is voor gekozen omdat verblijf in de crisisopvang voor jongeren vaak heel ingrijpend is
en het toekomstperspectief ontbreekt. Dit willen we nu veranderen door de opnameduur te
verkorten waardoor er eerder nagedacht moet worden door de jongere, ouders en betrokken
hulpverleners over een passend perspectief voor de jongere. Ook willen we ouders en jongere
stimuleren om te blijven werken aan het stoppen van de crisissituatie, hier is het verkorten van de
opnameduur een extra prikkel voor.
Binnen deze week moet de crisis bezworen zijn en wordt een crisisberaad georganiseerd waarbij de
betrokken hulpverleners en de jeugdige met zijn ouder(s) het perspectief voor na de crisisopname
bespreken en organiseren. Dit wordt vastgelegd in een Vervolgplan Crisisopname.
Een uitzondering op deze werkwijze is de gedwongen opname in de GGZ, in het kader van de BOPZ.
Hierbij bepaalt de rechter de duur van de opname. Wel wordt hierbij gefocust op een korte

opnameduur en wordt een crisisberaad gepland voor het bespreken van het perspectief voor de
jeugdige na opname en het organiseren van eventuele vervolghulp.

Evalueren
In de periode van 1 november 2018 tot 1 november 2019 worden alle situaties waarbij de CDJ heeft
geïntervenieerd, met de betrokkenen geëvalueerd. Zo weten alle betrokken partijen welke
ontwikkelingen zich voordoen, wat goed gaat en waar verbeterpunten liggen en kan waar nodig
worden bijgestuurd.

Wat betekent dit voor u?
De directe toegang van een arts of politie naar de crisisdienst GGZ wijzigt. Wanneer er sprake is van
een jeugdige in een crisissituatie neemt de arts / politie contact op met de CDJ, ook bij vermoedens
of signalen van psychiatrie.
Daarnaast vragen wij u om in uw communicatie rekening te houden met de beperkte duur van de
crisisopname van één week. Het is belangrijk dat ouders en jongere hiervan op de hoogte zijn zodat
geen verkeerde verwachtingen worden gewekt.

Pilot per 1 november 2018
De integrale toegang en het verkorten van de duur van de crisisopname worden per 1 november
2018 als pilot toegepast in de regio’s Noord- en Midden-Limburg. De werkwijze wordt getest ter
voorbereiding op de implementatie per 1 januari 2019 en om eventuele aanpassingen te kunnen
doen ter verbetering.

Verder lezen?
In de “Samenwerkingsafspraken hulpverlening in crisissituaties voor jeugdigen in regio Noord- en
Midden-Limburg” is het proces van melding tot en met opname duidelijk beschreven, evenals de
uitgangspunten die aan de werkwijze ten grondslag liggen. De afspraken worden medio november
vastgesteld en zijn opvraagbaar bij de beleidsadviseurs Jeugd van de gemeenten Venlo, Venray,
Roermond en Weert, de aanbieders van crisishulp en de CDJ.
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