
Bijlage 3: Huidige arrangementen jeugd + definities verwijsgids 
Huidige arrangementen jeugd ambulant Definitie 

1 Ambulante individuele jeugdbegeleiding Alle vormen van individuele ambulante begeleiding bij opvoed- en 
opgroeiproblemen (inclusief behandeling door 
gedragswetenschapper) en bij jeugdigen met (licht) verstandelijke, 
zintuiglijke en lichamelijke beperking (inclusief persoonlijke 
verzorging en exclusief behandeling door gedragswetenschapper). 

2 Ambulante groepsjeugdhulp Ambulante groepstrainingen of groepsbehandeling bij opvoed- en 
opgroeiproblemen. Dagbesteding/dagbehandeling voor 
thuiswonende jeugdigen met (licht) verstandelijke, zintuiglijke of 
lichamelijk beperking 

3 Ambulante behandeling Alle soorten poliklinische/ambulante behandeling, veelal door 
gedragswetenschapper of paramedicus (zoals logopedist, 
fysiotherapeut), bij jeugdigen met zintuiglijke, verstandelijke of 
lichamelijke beperking. 

4 Behandeling GGZ Alle soorten ambulante/poliklinische behandeling van kinderen 
met een psychische beperking. Bijv. ADHD, Autisme, 
angststoornissen, depressies, eetstoornissen 

5 GGZ verblijf zonder overnachting (Dag)Behandeling van kinderen met psychische beperkingen 
gedurende een groot deel van de dag (9.00 uur tot 17.00 uur) 

6 Dyslexie diagnose Het behandelen van een kind met dyslexie 

7 Dyslexie behandeling Het stellen van een diagnose of een kind wel/niet dyslectisch is 

8 BOR middel De Begeleide OmgangsRegeling (BOR) is een maatregel die door de 
rechter opgelegd wordt. BOR middel: het niveau van professionele 
begeleiding uitgevoerd door professionals. Ervaren ambulante 
begeleiders en/of (kinder)coaches (HBO) bieden, onder 
begeleiding van een provinciale coach 
(gedragswetenschapper/HBO+) begeleide omgang met 
gebruikmaking van observatie, ambulante gezinsbehandeling met 
systeembenadering, oplossingsgericht werken en meerzijdige 
partijdigheid, Triple P en mediation. Voor de duidelijkheid: de hier 
genoemde methodieken vallen niet sec onder de begeleide 
omgang; ze worden ook in de reguliere hulpverlening gebruikt. 
Indien nodig wordt aanvullende hulp uit het reguliere aanbod 
ingezet. De werkers hebben ervaring met gezinssystemen in 
(vecht)scheiding, begeleide omgang en systematische coaching. De 
begeleide omgang kan plaatsvinden door de week (overdag en ’s 
avonds) en in het weekend, zowel thuis bij de ouder(s) als op 
locatie van de zorgaanbieder – waarbij gebruik gemaakt kan 
worden van elkaars locatie. 

9 BOR zwaar De Begeleide OmgangsRegeling (BOR) is een maatregel die door de 
rechter opgelegd wordt. BOR zwaar: Therapeutisch niveau  
uitgevoerd door professionals. Begeleide omgang op therapeutisch 
niveau wordt uitgevoerd door jeugd(gg)zorghulpverleners met 
minimaal HBO+ met een erkende opleiding systeemtherapie en 
ervaring daarmee. Begeleide omgang wordt aangeboden vanuit 
een systemische benadering, waarbij het recht van het kind om 
contact te onderhouden met beide ouders centraal staat. Mocht 
bij de intake sprake zijn van andere klachten of pathologie, dan 
kan in overleg met de opdrachtgever (de Rechtbank) en het 
cliëntensysteem voor, tijdens of na de BOR een behandeltraject 
worden aangeboden. BOR-zwaar is erop gericht ouders en 
kind(eren) te laten ervaren dat omgang mogelijk is en als positief 
ervaren kan worden. De begeleide omgang kan dagelijks 
plaatsvinden, zo nodig buiten kantooruren op de locaties van de 
zorgaanbieder of collega-zorgaanbieders, of andere locaties die 
vanuit het perspectief van de ouders de voorkeur verdienen 



Huidige arrangementen jeugd specialistisch Definitie 

10 Residentiële behandeling Dagbehandeling (zonder overnachting) voor jeugdigen met 
opvoed- en opgroeiproblemen, zoals een medisch kleuter 
dagverblijf of naschoolse dagbehandeling (vroegere Boddaert).                                                                     
Voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking betreft het 
alle vormen van 24-uurs verblijf. 

11 Crisisopvang 24-uurs verblijf in crisisopvang en ambulante crisishulpverlening 
(Families First) voor jeugdigen met een (licht) verstandelijke 
beperking. Ambulante crisishulpverlening voor jeugdigen met 
opvoed- en opgroeiproblemen. 

12 Logeren Kortdurend verblijf (maximaal 3 etmalen per week) voor jeugdigen 
met een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking of 
GGZ-problematiek. Veelal ter ontlasting van de thuissituatie. 

13 Verblijf (in 2016 excl jeugdzorg) Cliënten met een  verstandelijke beperking die verblijven in een 
instelling eventueel in combinatie met dagbesteding. Voor 
jeugdigen met opvoed- en opgroeiproblemen betreft het alle 
vormen van 24-uurs verblijf in een pleeggezin, gezinshuis of 
instelling (te denken aan behandelgroep, kamertraining of 24-uurs 
crisisopvang 

14 Begeleid wonen (incl. BW Jeugd) Begeleiding bij het zelfstandig (thuis) wonen van cliënten met een 
verstandelijke of psychische beperking, die eigenlijk in aanmerking 
komen voor een plaatsing in een instelling. Voorheen Volledig 
Pakket Thuis genaamd 

15 24 uurs verblijf GGZ Intramurale behandeling (24-uurs verblijf) van kinderen met 
psychische beperkingen 

16 Pleegzorg  Is per 2016 een separaat arrangement dat uit arrangement verblijf 
is gehaald.  

 


