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Productenboek Crisishulp Jeugd ’18  0.1 

Inleiding 
…… 

 

1. Crisishulp Jeugd 
Crisishulp biedt acuut ambulante hulp  wanneer sprake is van een situatie waardoor directe hulp 
noodzakelijk is om bijvoorbeeld een uithuisplaatsing of veiligheidsincident te voorkomen. Ook biedt 
crisishulp tijdelijk verblijf aan een jeugdige in een pleeggezin of in een instelling, wanneer er sprake is 
van een crisissituatie waardoor op zeer korte termijn opvang en hulp voor een jeugdige buiten het 
gezin noodzakelijk is. De voorkeur gaat uit naar het plaatsen van de jeugdige binnen het eigen 
netwerk, of als dit niet mogelijk is in een (crisis-) pleeggezin of andere voorziening.  

Het verlenen van jeugdhulp in crisissituaties is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders.  

Producten 2017 (ter informatie) 
Product 

ZZP crisisopvang LVG (jeugd)  

(NHC) Crisisopvang LVG 

(NIC) Crisisopvang LVG 

(NIC) Crisisopvang GHZ VG met behandeling 

(NHC) Crisisopvang GHZ VG met behandeling 

Verblijf Crisis 

Toeslag kind crisis 

Crisis 0 t/m 99 min. 

Crisis 100 t/m 199 min. 

Crisis 200 t/m 399 min. 

Crisis 400 t/m 799 min. 

Crisis 800 t/m 1199 min. 

Crisis 1200 t/m 1799 min. 

Crisis vanaf 1800 min. 

Beschikbaarheidscomponent 24uurs crisisdienst 

Jeugdhulp crisis 

behandelgroep crisis 

 

 

  

Opmerking [JvH1]: Definities 
aanpassen aan PvA en 
samenwerkingsovereenkomst die er nu al 
ligt 
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Voorstel vereenvoudiging productstructuur Crisishulp 

 

Naam product 

Crisisopvang (L)VG 

Crisisopvang (L)VG met behandeling 

Behandeling Individueel- Crisis  

Beschikbaarheidscomponent Crisis Jeugd 
GGZ 

Jeugdhulp crisis ambulant 

Jeugdhulp crisis verblijf  

 

Vraagstukken 

 Worden NIC en NHC componenten standaard met de producten gecombineerd? Hoe vaak, 
bij benadering, wel/ niet voor de crisishulp producten. 

 Wat wordt verstaan onder toeslag kind crisis? 

 Het omzetten van de DBC-systematiek is nog een uitdaging op zich. Ook voor crisishulp 
moeten we van de DBC los komen. We willen hier naar 1 product gaan: behandeling 
individueel zwaar- crisis.  

 Missen we nog producten? 

 

Conversietabel 
Product 2017 Product 2018 

 

ZZP crisisopvang LVG (jeugd)  Crisisopvang (L)VG 

(NHC) Crisisopvang LVG Crisisopvang (L)VG- NHC 

(NIC) Crisisopvang LVG Crisisopvang (L)VG- NIC 

Verblijf Crisis Crisisopvang (L)VG met behandeling 

(NHC) Crisisopvang GHZ VG met behandeling Crisisopvang (L)VG met behandeling- NHC 

(NIC) Crisisopvang GHZ VG met behandeling Crisisopvang (L)VG met behandeling- NIC 

Toeslag kind crisis ?  

Crisis 0 t/m 99 min. BHI- Crisis 

Crisis 100 t/m 199 min. BHI- Crisis 

Crisis 200 t/m 399 min. BHI- Crisis 

Crisis 400 t/m 799 min. BHI- Crisis 

Crisis 800 t/m 1199 min. BHI- Crisis 

Crisis 1200 t/m 1799 min. BHI- Crisis 

Crisis vanaf 1800 min. BHI- Crisis 

Beschikbaarheidscomponent 24uurs crisisdienst Beschikbaarheidscomponent voor 24-uurs 
crisiszorg 

Jeugdhulp crisis Jeugdhulp crisis ambulant 

behandelgroep crisis Jeugdhulp crisis verblijf 

 


