Checklist registratie crisisverblijf / crisisbegeleiding / time out voor OVBJ, OOOC, CIG
In navolging van de ad hoc werkgroep crisis werd een inhoudelijk referentiekader van de
crisistypemodules ontwikkeld, zie communicatie d.d. 10 mei 2019. Deze nota wordt regionaal besproken
in de verschillende netwerkstuurgroepen. We grijpen deze gelegenheid aan om de checklist rond
registratie van crisisverblijf, crisisbegeleiding en time out te actualiseren.
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Overzicht modules:
-

-

Kortdurend crisisverblijf (RTJ): wordt enkel ingezet in lopende mobiele/ambulante begeleidingen,
ofwel in de eigen organisatie, ofwel in een organisatie waarmee convenant werd afgesloten. Dit kan
ook broers/zussen betreffen in die lopende mobiele/ambulante begeleiding.
Crisisverblijf op verwijzing van meldpunt: wordt enkel ingezet op verwijzing van het crisismeldpunt
(verzekerd of mogelijk aanbod)
Crisisbegeleiding op verwijzing van meldpunt: wordt enkel ingezet op verwijzing van het
crisismeldpunt (verzekerd of mogelijk aanbod)

Opmerking: Voor wat de inzet vanuit het crisismeldpunt betreft, is het altijd het crisismeldpunt zelf dat
bepaalt welke modules worden ingezet (crisisverblijf dan wel crisisverblijf + crisisbegeleiding)1.

1

Over het algemeen wordt volgende principe gehanteerd (cf. nota met referentiekader): voor een OVBJ of CIG dat
crisisverblijf aanbiedt op verwijzing van het crisismeldpunt, wordt in de capaciteit een module verblijf en een module
contextbegeleiding laagintensief verrekend (cf. voor 4de B). Een OOOC biedt doorgaans crisisverblijf én
crisisbegeleiding aan, hiervoor worden een module verblijf en een module diagnostiek verrekend. Het engagement
van een voorziening kan besproken worden tijdens de netwerkstuurgroepen.
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A. CRISISVERBLIJF
Er is crisisverblijf nodig voor een traject vanuit een lopende mobiele/ambulante begeleiding.
1. Er is ‘kortdurend crisisverblijf’ in eigen organisatie mogelijk
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Via crisismeldpunt? NEE
Impact op kinderbijslag? NEE
Toegangspoort betrekken? NEE
In dossiers met jeugdrechter? Er wordt een nieuwe maatregel genomen
Zakgeld geven? NEE
BINC
o Nieuw dossier aanmaken? NEE
o Begin- en eindregistratie? VOOR VOLLEDIGE DOSSIER
o Nieuwe beslissing aanmaken? NEE
o Nieuwe schakeling aanmaken? JA
▪ Welke typemodule? Kortdurend crisisverblijf en
contextbegeleiding/diagnostiek (die actief blijft)
o Aantal nachten registreren? JA (bij module kortdurend crisisverblijf)
o Aantal contextcontacten registreren? JA (bij module contextbegeleiding) (enkel van
toepassing voor OVBJ en CIG)

2. Er is ‘kortdurend crisisverblijf’ mogelijk in een organisatie waarmee een convenant afgesloten is
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Via crisismeldpunt? NEE
Impact op kinderbijslag? NEE
Toegangspoort betrekken? NEE
In dossiers met jeugdrechter? Er wordt een nieuwe maatregel genomen
Zakgeld geven? NEE
BINC (in de organisatie waar de jongere verblijft tijdens de crisis)
o Nieuw dossier aanmaken? JA
o Specifieke aanmelding: kortdurend crisisverblijf? JA
o Begin- en eindregistratie? NEE
o Nieuwe beslissing aanmaken? JA
▪ Welke typemodule? Kortdurend crisisverblijf
o Nieuwe schakeling aanmaken? JA
▪ Welke typemodule? Kortdurend crisisverblijf
▪ Contextbegeleiding/diagnostiek aanvinken? NEE
o Aantal nachten registreren? JA (bij module kortdurend crisisverblijf)
o Aantal contextcontacten registreren? Contextcontacten kunnen aangevuld worden
bij organisatietotaal (enkel van toepassing voor OVBJ en CIG)

➢ BINC (in organisatie waar de jongere oorspronkelijk begeleid wordt)
o Nieuw dossier aanmaken? NEE
o Begin- en eindregistratie? VOOR VOLLEDIGE DOSSIER
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o
o
o
o
o

Nieuwe beslissing aanmaken? NEE
Nieuwe schakeling aanmaken? NEE
Aantal nachten registreren? NEE
Aantal contextcontacten registreren? JA (bij module contextbegeleiding) (enkel van
toepassing voor OVBJ en CIG)
Registreren ‘Gelijktijdig aanbod’ bij eindregistratie

3. Er is geen crisisverblijf mogelijk in de eigen organisatie of in een organisatie waar er een
convenant mee afgesloten is >> via crisismeldpunt.
➢ Dit dossier moet aangemeld worden via het crisismeldpunt:
Een jongere wordt binnen een organisatie aangemeld voor crisisverblijf vanuit het crisismeldpunt.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Via crisismeldpunt? JA
Impact op kinderbijslag? NEE
Toegangspoort betrekken? NEE
In dossiers met jeugdrechter? Er wordt een nieuwe maatregel genomen
Zakgeld geven? JA
BINC
o Nieuw dossier aanmaken? JA
o Aanmelder: crisismeldpunt
o Begin- en eindregistratie? NEE
o Nieuwe beslissing aanmaken? JA
▪ Welke typemodule? Crisisverblijf (op verwijzing crisismeldpunt)
o Nieuwe schakeling aanmaken? JA
▪ Welke typemodule? Crisisverblijf (op verwijzing crisismeldpunt)
▪ Verzekerd aanbod? Indien dossier valt onder art. 74, dan moet dit in elke
schakeling worden aangevinkt *
o Benutting verblijf registreren? JA
o Benutting contextbegeleiding registreren? Contextcontacten (cf. invulling van 4de B,
uit referentiekader) kunnen aangevuld worden bij organisatietotaal, bij typemodule
contextbegeleiding.

* Verzekerd aanbod telt als 100% bezetting

B. CRISISVERBLIJF EN CRISISBEGELEIDING
Een jongere wordt binnen een organisatie aangemeld voor crisisverblijf én crisisbegeleiding vanuit het
crisismeldpunt.
➢ Via crisismeldpunt? JA
➢ Impact op kinderbijslag? NEE
➢ Toegangspoort betrekken? NEE
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➢ In dossiers met jeugdrechter? Er wordt een nieuwe maatregel genomen
➢ Zakgeld geven? JA
➢ BINC (in de organisatie die het crisisverblijf én de crisisbegeleiding aanbiedt)
o Nieuw dossier aanmaken? JA
o Aanmelder: crisismeldpunt
o Begin- en eindregistratie? NEE
o Nieuwe beslissing aanmaken? JA
▪ Welke typemodule? Crisisverblijf (op verwijzing crisismeldpunt) én
crisisbegeleiding (op verwijzing van crisismeldpunt)
o Nieuwe schakeling aanmaken? JA
▪ Welke typemodule? Crisisverblijf (op verwijzing crisismeldpunt) én
crisisbegeleiding (op verwijzing van crisismeldpunt)
▪ Verzekerd aanbod? Indien dossier valt onder art. 74, dan moet dit in elke
schakeling worden aangevinkt *
o Benutting verblijf registreren? JA (bij module crisisverblijf (op verwijzing van
meldpunt))
o Contacturen registreren? JA (bij module crisisbegeleiding (op verwijzing van
meldpunt))
* Verzekerd aanbod telt als 100% bezetting

➔ In principe kan een jongere slechts op deze twee manieren gebruik maken van het crisisaanbod, dus
ofwel kortdurend crisisverblijf (als de jongere al in begeleiding is), ofwel via het crisismeldpunt.
Uitzonderlijk kan het ook gebeuren dat jeugdhulpregie (ITP) contact opneemt met de dringende vraag
om een jongere residentieel op te vangen. Deze situatie valt niet onder kortdurend crisisverblijf of
crisisverblijf op verwijzing van het meldpunt, maar dit betreft een reguliere plaatsing (dus registratie
van modules verblijf (hoge frequentie) + contextbegeleiding), weliswaar mogelijks voor een zeer korte
periode.

C. CRISISBEGELEIDING
Een jongere wordt binnen een organisatie aangemeld voor crisisbegeleiding vanuit het crisismeldpunt.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Via crisismeldpunt? JA
Impact op kinderbijslag? NEE
Toegangspoort betrekken? NEE
In dossiers met jeugdrechter? Er wordt een nieuwe maatregel genomen
Zakgeld geven? NEE
BINC
o Nieuw dossier aanmaken? JA
o Aanmelder: crisismeldpunt
o Begin- en eindregistratie? NEE
o Nieuwe beslissing aanmaken? JA
▪ Welke typemodule? Crisisbegeleiding (op verwijzing van crisismeldpunt)
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o

o

Nieuwe schakeling aanmaken? JA
▪ Welke typemodule? Crisisbegeleiding (op verwijzing van crisismeldpunt)
▪ Verzekerd aanbod? Indien dossier valt onder art. 74, dan moet dit in elke
schakeling worden aangevinkt *
Contacturen registreren? JA (bij module crisisbegeleiding (op verwijzing van
meldpunt))

* Verzekerd aanbod telt als 100% bezetting

D. TIME OUT
Er is een time out van de ene organisatie naar de andere voor een jongere die een lopende
jeugdhulpbeslissing met module verblijf heeft.
1. Time out tussen zelfde organisatietype (tussen OVBJ onderling, tussen OOOC onderling of
tussen CIG onderling)
➢
➢
➢
➢

Via crisismeldpunt? NEE
Impact op kinderbijslag? NEE
Toeleiding via VIST Time Out? NEE
Hoe de Toegangspoort betrekken? De time out wordt gemeld aan jeugdhulpregie (e-mail/
telefoon), een nieuwe jeugdhulpbeslissing wordt aangemaakt.
➢ In dossiers met jeugdrechter? Akkoord jeugdrechter nodig, deze oordeelt zelf of er een
nieuwe beschikking wordt opgemaakt
➢ Zakgeld geven? JA: het zakgeld wordt gegeven door de organisatie waar de jongere effectief
verblijft.
➢ BINC (in de organisatie waar de jongere verblijft tijdens de time out)
o Nieuw dossier aanmaken? JA
o Specifieke aanmelding: Time out? JA
o Begin- en eindregistratie? NEE
o Nieuwe beslissing aanmaken? JA
▪ Welke typemodule? Verblijf (ifv diagnostiek) (CIG) hoge frequentie
o Nieuwe schakeling aanmaken? JA
▪ Welke typemodule? Verblijf (ifv diagnostiek) (CIG) hoge frequentie
o Benutting verblijf registreren? JA
o Benutting contextbegeleiding registreren? contextcontacten kunnen aangevuld
worden bij organisatietotaal (enkel van toepassing voor OVBJ en CIG)
➢ BINC (in organisatie waar de jongere oorspronkelijk begeleid wordt)
o Nieuw dossier aanmaken? NEE
o Begin- en eindregistratie? VOOR VOLLEDIGE DOSSIER
o Nieuwe beslissing aanmaken? NEE
o Nieuwe schakeling aanmaken? NEE
o Benutting verblijf registreren? NEE (tijdens de periode van de time out)
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o
o

Benutting contextbegeleiding registreren? contextcontacten kunnen aangevuld
worden bij organisatietotaal (enkel van toepassing voor OVBJ en CIG)
Registreren ‘Gelijktijdig aanbod’ bij eindregistratie

2. Time out tussen verschillende organisatietypes (OVBJ, OOOC, CiG, of andere sector binnen IJH).
De jongere maakt gebruik van ander type verblijfsmodule dan opgenomen in zijn
indicatiestelling/jeugdhulpbeslissing.
➢
➢
➢
➢

Via crisismeldpunt? NEE
Impact op kinderbijslag? NEE
Toeleiding via VIST Time Out: JA
Hoe de Toegangspoort betrekken? via VIST Time Out wordt herindicatiestelling gevraagd +
een nieuwe jeugdhulpbeslissing wordt aangemaakt door Jeugdhulpregie
➢ In dossiers met jeugdrechter? Akkoord jeugdrechter nodig, deze oordeelt zelf of er een
nieuwe beschikking wordt opgemaakt
➢ Zakgeld geven? JA : het zakgeld wordt gegeven door de organisatie waar de jongere effectief
verblijft.
➢ BINC (in de organisatie waar de jongere verblijft tijdens de time out)
o Nieuw dossier aanmaken? JA
o Specifieke aanmelding: Time out? JA
o Begin- en eindregistratie? NEE
o Nieuwe beslissing aanmaken? JA
▪ Welke typemodule? Verblijf (ifv diagnostiek) (CIG) hoge frequentie
o Nieuwe schakeling aanmaken? JA
▪ Welke typemodule? Verblijf (ifv diagnostiek) (CIG) hoge frequentie
o Benutting verblijf registreren? JA
o Benutting contextbegeleiding registreren? JA (enkel van toepassing bij OVBJ en CIG)
➢ BINC (in organisatie waar de jongere oorspronkelijk begeleid wordt)
o Nieuw dossier aanmaken? NEE
o Begin- en eindregistratie? VOOR VOLLEDIGE DOSSIER
o Nieuwe beslissing aanmaken? NEE
o Nieuw schakeling aanmaken? NEE
o Benutting verblijf registreren? NEE (tijdens de periode van de time out)
o Benutting contextbegeleiding registreren? JA (enkel van toepassing bij OVBJ en CIG),
bij typemodule contextbegeleiding
o Registreren ‘Gelijktijdig aanbod’ bij eindregistratie

3. Time out naar Gemeenschapsinstelling of psychiatrie
➢
➢
➢
➢

Via crisismeldpunt? NEE, via CAP
Impact op kinderbijslag? NEE
Toeleiding via VIST Time Out? NEE
Hoe de Toegangspoort betrekken? NIET
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➢ Zakgeld geven? JA : het zakgeld wordt gegeven door de organisatie waar de jongere effectief
verblijft.
➢ BINC (in organisatie waar de jongere oorspronkelijk begeleid wordt)
o Nieuw dossier aanmaken? NEE
o Nieuwe beslissing aanmaken? NEE
o Nieuw schakeling aanmaken? NEE
o Benutting verblijf registreren? NEE (tijdens de periode van de time out)
o Benutting contextbegeleiding registreren? JA (enkel van toepassing bij OVBJ en CIG),
bij typemodule contextbegeleiding
o Registreren ‘Gelijktijdig aanbod’ bij eindregistratie
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