Crisis handleiding
In dit document vindt u belangrijke zaken bij het doorlopen van een crisis situatie als verwijzer
Klik hier voor de richtlijn crisisplaatsing

Inwoner omschrijft een vraag met betrekking tot een crisissituatie
In het gesprek doet de verwijzer aan vraagverkenning
Er is sprake van crisis bij direct gevaar voor jeugdige, ouders of omstanders
De verwijzer signaleert: Is er sprake van crisis en is er direct hulp nodig? De
verwijzer aarzelt niet bij waarneming van een crisissituatie
Uitgangspunt: maak een crisisinschatting niet alleen. Bij vermoeden moet het
JAT voor de inhoud worden geconsulteerd

In geval van een crisissituatie binnen het gezin, met gevaar voor de
veiligheid van jeugdige(n) en ouder(s) wordt er contact opgenomen
met het SEZ (Spoedeisende zorg van Jeugd Bescherming Brabant)
bij zeer forse agressie de politie

088-0666999

SEZ en verwijzer bepalen samen of het een crisis is
en/of er crisishulp ingezet moet worden
Bij direct contact met SEZ vanuit ouder/verzorger (buiten kantoortijden), handelt
SEZ en is er nadien overdracht naar CJG/SWT (op eerstvolgende werkdag)
Verwijzer verzorgt een aanvraag en beschikking ambulante crisishulp of verblijf
crisis (buiten kantooruren verzorgt SEZ de aanvraag, de verwijzer nadien de
beschikking)
De aanvraag bestaat uit een volledig ingevuld startformulier, eventuele
toelichting en afspraken. Het startformulier wordt gemaild naar:
spoedeisendezorg@jbbrabant.nl. In de beschikking staat beschreven wat de
benodigde zorg is
SEZ meldt jeugdige aan bij het centrale meldpunt. Een jeugdhulpaanbieder en
passend hulpaanbod wordt gezocht door verwijzer in samenspraak met SEZ. In
geval van noodzaak tot crisisplaatsing wordt er direct een plek gezocht. Hulp
start binnen 12 uur en voor zorgaanbieder geldt de acceptatieplicht
Jeugdhulpaanbieder plant een intake en nodigt de jeugdige, de
ouder(s)/verzorger(s) en de verwijzer (vnl. CJG/SWT) uit (binnen vrijwillig kader)
Verwijzer bespreekt startformulier tijdens de intake en zorgt voor vaststelling en
ondertekening
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