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 Traject van crisisplaatsing

NEE

NEE

JA

JA

JA

Start

STAP 1
Jeugdzorgwerker met melder: 
Eerste inschatting veiligheid 
van de jeugdige en balans 
draagkracht – draaglast van 
ouders en jeugdige

STAP 2
Afspraken met melder

STAP 3
Ter plekke inschatten veiligheid 

Melder terugkoppeling geven

Lijkt de situatie dusdanig 
ernstig dat direct handelen 
nodig is?

Is er sprake van een acute 
onveilige opvoedsituatie?

STAP 4 
Beslissen over maatregelen 
om crisis aan te pakken 
(zie werkkaart 2)

Crisis is afgenomen en gezin kan  
verder met steun van sociaal netwerk 

en/of reguliere hulpverlening

Richtlijn Samen met 
ouders en jeugdige 

beslissen over  
passende hulp

Richtlijn Samen met 
ouders en jeugdige 

beslissen over  
passende hulp

Criteria voor crisis
u	Ernstige verwaarlozing
u		Ernstig fysiek geweld of 

seksueel misbruik
u		Er moet direct in het gezag 

voorzien worden·
u		Ouder of jeugdige dreigt 

met suïcide
u		Ouder of jeugdige heeft een 

psychose

Aandachtspunten
u		Wat kan melder doen 

om veiligheid direct te 
verhogen? 

u		Wie doet wat verder om op 
korte termijn veiligheid te 
verhogen?

Let op je eigen veiligheid:
u	 Ga met zijn tweeën of met 

politie bij dreiging van fysiek 
geweld 

u	 Laat weten waar je bent
u	 Spreek eventueel een code af

Afwegingen veiligheid 
jeugdige: 

u	 Bel 112 bij gewonden
u		Overleg met ggz crisisdienst 

bij dreigende suïcide of 
(vermoedens van) psychose

u		Gebruik checklist “Veilig 
thuis” voor verdere 
veiligheidsinschatting
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  2  Beslissen over maatregelen  

om crisis aan te pakken

NEE NEE NEE

JA JA JA

Kan het sociale netwerk een 
bijdrage leveren aan het 
verhogen van de veiligheid?

Kan de veiligheid op korte 
termijn voldoende verhoogd 
worden met ambulante hulp?

Kan de veroorzaker van de 
crisis uit huis vertrekken?

Er is sprake van een acute 
onveilige opvoedsituatie

Overwegingen
u	 Ouders zijn weggevallen (overlijden, buiten 

bewustzijn, in detentie)
u		Jeugdige zonder toezicht achtergelaten
u		Veiligheid en ontwikkeling van de jeugdige zijn 

in het geding

(V)OTS en Machtiging Uithuisplaatsing  
zijn nodig als:

u	 Ouders kunnen of willen geen uitvoering 
geven aan ouderlijk gezag (overlijden, buiten 
bewustzijn, in detentie)

u		Professional vindt dat de ontwikkeling van 
de jeugdige bedreigd wordt en vrijwillige 
hulp biedt onvoldoende mogelijkheden/
bescherming

u		Ouders/jeugdige en professional komen niet 
tot overeenstemming over noodzaak hulp en/
of UHP

Plaats de jeugdige uit 
huis op een crisisplaats

NEE

NEE

JA

Moeten een (V)OTS en MUHP 
worden aangevraagd?

Maak afspraken met ouders, 
jeugdige en netwerk

Zet Ambulante Spoedhulp 
of Families First in om crisis 

aan te pakken en veiligheid te 
verbeteren

Werk samen met politie  
voor huisverbod

Schakel de Raad voor de 
Kinderbescherming in

Regel  
vrijwillige  
plaatsing
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