
Basis-GGZ 
Ernst van de klachten: licht, niet matig
· Licht disfunctioneren op 1 of meer gebieden.
· Geen forse toename van klachten
· Enkelvoudige klachten, zoals angststoornis, 

lichte stemmingsproblemen.
· Geen matige tot ernstige 

systeemproblematiek
· Geen eerdere behandeling zonder resultaat

Nee

Raadpleeg de GGZ expert van het 
Expertteam

Consultatie bij GGZ WNB:
Raadpleeg de beschikbaarheidsdienst

Bel: 0164-289725/722

Twijfels?

Risico en veiligheid:
Is de jeugdige een gevaar voor 

zichzelf of zijn omgeving
vanuit psychische/psychiatrische 

klachten?

Ja

Nee

Ernst van de klachten Jeugdige: matig (doch niet 
ernstig):
· ontwikkelingsproblemen/-stagnatie die 

begeleiding/behandeling behoeven, en/of
· matig functioneren op 1 of 2 

levensgebieden, en/of
· Impact van klachten op functioneren is 

matig, en/of
· Aard van de klachten: een reactie op een 

abnormale gebeurtenis of (vermoeden van) 
psychiatrische klachten.

· Voldoende eigen regie en beperkte 
kwetsbaarheid

Ernst van de klachten ouders: er is sprake van goed 
ouderschap of enkele lichte problemen: ouders 
hebben:
· voldoende opvoedingsvaardigheden, en/of
· geen of nauwelijks problemen die van invloed 

zijn op de klachten van hun kind, en/of
· zijn in staat om te profiteren van behandeling, 

en/of
· functioneren voldoende binnen de 

verschillende leefgebieden, en/of.
· zijn gemotiveerd voor behandeling.

Laag complex
Perspectief

(Kort)

 Laag complex
Intensief

(Kortdurend)

Beperkte hulpvraag?
(< 3-6 mdn)

Ja

Ernst van de klachten: matig tot ernstig, waarvan 
tenminste 1 criterium ernstig aanwezig:
· ontwikkelingsproblemen/-stagnatie die 

begeleiding/behandeling behoeven, en/of
·  er is sprake van matig tot ernstig 

disfunctioneren op tenminste 3 
levensgebieden (relaties/school/vrije tijd) of 
1 gebied ernstig, en/of

· impact van de klachten op het functioneren, 
en/of

· Een reactie op een abnormale gebeurtenis of 
(vermoeden van) matige tot ernstige 
psychiatrische klachten,  en/of

· Matige tot grote kwetsbaarheid, zwakke 
eigen regie en mogelijke chroniciteit.

Ja

Ja

Gemiddelde 
hulpvraag
(< 1 jaar)

Grote 
hulpvraag?

Nee

Nee

Ja

Ernst van de klachten ouders: matig tot ernstig, 
waarvan tenminste 1 criteria ernstig: ouders 
hebben:
· matige tot grote problemen met de 

opvoeding, en/of
· grote invloed op aard,  ernst en voorkomen 

van de klachten van hun kind, en/of
· Zijn weinig tot matig in staat om te profiteren 

van behandeling, en/of
· functioneren matig tot ernstig binnen de 

verschillende leefgebieden, en/of.
· zijn matig tot weinig gemotiveerd voor 

behandeling of hebben twijfels over het nut 
van behandeling (vanuit eerdere ervaringen 
wellicht).

Ja

Reguliere ambulante behandeling 
voldoende effectief gelet ernst 

van de klachten kind en problemen
 in het systeem?

Ja

Hoog complex
Perspectief

(Intensief Ambulant)

Hoog complex
Intensief

(Deeltijdbehandeling)

Grote problemen op
2- 3 levensgebieden?

Kind en ouders in staat om  te  
profiteren van en participeren in

 intensief 
behandeltraject?

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Ernst van de klachten:
Er is sprake van een (vermoeden van) 

matig of ernstig psychisch/
psychiatrisch probleem en/of 

systeemproblematiek
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Ja

Acuut: indien binnen 24 uur 
noodzakelijk

Psychiatrische beoordeling 
toestandsbeeld en crisisinterventie 

GGZ WNB

Producten Jeugdzorgcatalogus GGZ WNB 2016, behorend bij profielen 2, 4, 5 en 6.

Specialistische zorg Jeugd GGZ WNB: voor meer informatie zie onze website of bel en vraag naar 1 van onze baliedienstmedewerkers: 
tel.nr. 0164-289725/722

· GGZ WNB biedt zorg op maat bij  kinderen en jongeren en hun ouder(s)/systeem, 
waarbij sprake is complexe klachten, (vermoedelijk) samenhangend met een 
psychiatrische stoornis of ernstige ontwikkelingsstoornissen/of systeem-
problematiek, waardoor er sprake is van ontregeling op meerdere 
levensterreinen.

· Doet interventies gericht op ontwikkelingsproblemen en -stagnatie en/of 
systeemfactoren (o.m. KOPP).

· Staat voor Vroegtijdige onderkenning, goede diagnostiek en effectieve 
interventies.

· Gaat uit van de  eigen kracht en regie van de jeugdige en zijn ouders/systeem. 
· Werkt altijd systeemgericht,  vanuit specialistische leeftijdsgerichte 

multidisciplinaire teams.

Wanneer is (eerst) andere zorg nodig?

· Bij een onveilige leefsituatie, waar direct ingrijpen geboden is.
· Als er sprake is van cognitieve beperkingen bij het kind en bij de ouders (IQ<80)              

(indicatie voor zorg behorend bij profiel 3, 7 of 8). 
· Klinische psychiatrische zorg: deze wordt uitgevoerd door GGZ Breburg of Emergis. Als 

er sprake is van acute, levensbedreigende psychische/psychiatrische problematiek 
die klinische zorg behoeft, kan GGZ WNB de problematiek psychiatrisch beoordelen en 
taxeren of klinische psychiatrische zorg noodzakelijk is (Intensiteit: Acuut)..  
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 Acute psychiatrische zorg

 (Intensiteit: Acuut)

 Acute psychiatrische zorg

 (Intensiteit: Acuut)

Specialistische ambulante behandeling, leeftijdsfase- en              
systeemgericht (bij 0-6, 6-12, 12-17 jarigen en hun ouders/systeem)

 (Intensiteit: Laag complex Perspectief en Intensief, Hoog complex Perspectief).

Specialistische ambulante behandeling, leeftijdsfase- en              
systeemgericht (bij 0-6, 6-12, 12-17 jarigen en hun ouders/systeem)

 (Intensiteit: Laag complex Perspectief en Intensief, Hoog complex Perspectief).

 Intensieve ambulante behandeling (deeltijdbehandeling)

 (Intensiteit: Hoog Complex Intensief)

 Intensieve ambulante behandeling (deeltijdbehandeling)

 (Intensiteit: Hoog Complex Intensief)

 F-ACT Jeugd 

(Intensiteit: Hoog Complex Perspectief)

 F-ACT Jeugd 

(Intensiteit: Hoog Complex Perspectief)

Specialistische zorg voor het zeer jonge kind (0-6 jr) en ouders

(Intensiteit: Laag Complex Intensief, Hoog Complex Perspectief

Specialistische zorg voor het zeer jonge kind (0-6 jr) en ouders

(Intensiteit: Laag Complex Intensief, Hoog Complex Perspectief

· Deeltijd op maat: specialistische deeltijdbehandeling voor kinderen van 4-12 jaar of 13-17 
jaar gedurende 2 dagdelen per week. Een multimethodisch behandelprogramma in 
samenhang met intensieve systeemgerichte ouderbegeleiding.

· Intensieve deeltijdbehandeling: een zeer intensief behandelprogramma gedurende 5 dagen 
p/w, een half jaar lang, voor kinderen die sterk ontregeld zijn op meerdere levensgebieden. 
Combinatie van behandeling en passend onderwijs (REC-IV) onder het motto: 1 kind, 1 plan. 

· Deeltijd op maat: specialistische deeltijdbehandeling voor kinderen van 4-12 jaar of 13-17 
jaar gedurende 2 dagdelen per week. Een multimethodisch behandelprogramma in 
samenhang met intensieve systeemgerichte ouderbegeleiding.

· Intensieve deeltijdbehandeling: een zeer intensief behandelprogramma gedurende 5 dagen 
p/w, een half jaar lang, voor kinderen die sterk ontregeld zijn op meerdere levensgebieden. 
Combinatie van behandeling en passend onderwijs (REC-IV) onder het motto: 1 kind, 1 plan. 

· Vroegtijdige onderkenning, diagnostiek en behandeling, o.m. individuele therapie, 
systeemgerichte ouderbegeleiding, systeem-, ouder-kind-, groeps-, en farmacotherapie.

· Zoals bij complexe ontwikkelingsstoornissen (o.m.  Floortime therapie voor kinderen met 
ASS/ADHD), hechtingsproblemen (o.m.  OKI-B, ouder-kindbehandeling, en ouder-
babybehandeling bij KOPP)), trauma’s en/of systeemproblematiek. 

· Vroegtijdige onderkenning, diagnostiek en behandeling, o.m. individuele therapie, 
systeemgerichte ouderbegeleiding, systeem-, ouder-kind-, groeps-, en farmacotherapie.

· Zoals bij complexe ontwikkelingsstoornissen (o.m.  Floortime therapie voor kinderen met 
ASS/ADHD), hechtingsproblemen (o.m.  OKI-B, ouder-kindbehandeling, en ouder-
babybehandeling bij KOPP)), trauma’s en/of systeemproblematiek. 

Nee

Psychiatrische beoordeling en crisisinterventie, bij acute psychiatrische klachten.
· Tijdens kantooruren is er alle werkdagen een medewerker inzetbaar met daarbij de 

beschikking over een psychiatrische achterwacht. Telnr: 0164-289725/722.
· Na kantooruren kan er via de dienstdoende huisarts beroep gedaan worden op de 7 x 24 

uurs crisisdienst van GGZ WNB.

Psychiatrische beoordeling en crisisinterventie, bij acute psychiatrische klachten.
· Tijdens kantooruren is er alle werkdagen een medewerker inzetbaar met daarbij de 
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· Na kantooruren kan er via de dienstdoende huisarts beroep gedaan worden op de 7 x 24 

uurs crisisdienst van GGZ WNB.

· Specialistische ambulante behandelingen op maat zoals: individuele (psycho-)therapie, 
EMDR, groeps(psycho-)therapie, systeemgerichte ouderbegeleiding, systeem-therapie, 
ouder-kindbehandeling, farmacotherapie, oudercursussen en -trainingen (o.m. ASS/ADHD), 

· bij complexe klachten, systeem- en ontwikkelingsproblemen (zoals ASS/ADHD/Trauma/
Depressie/Eet- en angststoornissen).

· Specialistische ambulante behandelingen op maat zoals: individuele (psycho-)therapie, 
EMDR, groeps(psycho-)therapie, systeemgerichte ouderbegeleiding, systeem-therapie, 
ouder-kindbehandeling, farmacotherapie, oudercursussen en -trainingen (o.m. ASS/ADHD), 

· bij complexe klachten, systeem- en ontwikkelingsproblemen (zoals ASS/ADHD/Trauma/
Depressie/Eet- en angststoornissen).

· Behandeling en trajectbegeleiding van jongeren t/m 17 jaar met complexe problemen op 

alle leefgebieden, o.m. samenhangend met psychische/psychiatrische klachten en 
systeemfactoren.

· Reguliere Ambulante hulpverlening helpt onvoldoende,  motivatie ontbreekt of er is sprake 

van zorgmijding, waardoor een meer outreachende benadering noodzakelijk is.

· Behandeling en trajectbegeleiding van jongeren t/m 17 jaar met complexe problemen op 

alle leefgebieden, o.m. samenhangend met psychische/psychiatrische klachten en 
systeemfactoren.

· Reguliere Ambulante hulpverlening helpt onvoldoende,  motivatie ontbreekt of er is sprake 

van zorgmijding, waardoor een meer outreachende benadering noodzakelijk is.

Kindfactoren: Ouderfactoren:

Zorgarrangementen 
GGZ WNB Jeugd

Vragen?

Voucher
Korte interventie

/consultatie
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