
Crisishulp ambulant 

Beschrijving   

Crisishulp ambulant biedt gedurende zes weken outreachende, intensieve, activerende hulp bij crisis 
in gezinnen met kinderen/jongeren tot 18 jaar. De  ambulant hulpverlener  ordent de problematiek, 
biedt structuur, ziet toe op veiligheid, helpt het netwerk activeren, vergroot de 
probleemoplossingsvaardigheden van de gezinsleden en herstelt de gezinsregie. Met het gezin stelt 
hij tenslotte doelstellingen voor vervolghulp vast en begeleidt hij de verwijzing. 
Crisishulp ambulant wordt ingezet om problematiek en hulpvragen te verhelderen  en te werken aan 
urgente veiligheidsrisico’s die direct om een oplossing vragen zodat een kind/jongere  thuis kan blijven 
wonen. Deze vragen hebben meestal betrekking op herstel van de veiligheid en basisroutines en 
versterking van de steun uit het sociaal netwerk om dit ook op langere termijn in stand te houden. De 
functie van de ambulante crisishulp is tweeledig, waarbij naast het werken aan korte termijn doelen 
ook onderzocht is wat er aan de hand is en er op langere termijn nodig is om de gewenste situatie in 
stand te houden en te versterken. Het product kent een duidelijke fasering, waarin beide functies 
gestructureerd via een stappenplan met concrete middelen aan de orde komen. 1G1P1R wordt hierbij 
opgesteld of aangevuld, zodat na beëindiging van de crisishulp ambulant de overige betrokken 
hulpverleners samen met ouders en kinderen werken aan dit herstel. 
Als richtlijn hanteren we de landelijk opgestelde richtlijnen voor ambulante spoedhulp.  
Deze aanpak gaat uit van een gezinsaanpak. Het arrangement is daar op afgestemd doordat het ook 
per gezin wordt afgerekend. Toewijzing dient plaats te vinden op 1 van de kinderen in het gezin. 
 
Wanneer er bij een crisissituatie sprake is van psychiatrische problematiek wordt er door een 
psychiater een inschatting gemaakt van het gevaar criterium: vormt de jongere een gevaar voor 
zichzelf of voor anderen? Het gaat hierbij over suïcidaliteit, ernstige automutilatie, verwardheid, 
woede-uitbarstingen met (dreigend) letsel/vernieling etc. Onderliggende psychopathologie betreft 
depressie, psychose, overprikkeling bij autisme enz. Een inschatting van de gezinssituatie en 
interactie tussen ouders en jeugdige behoort natuurlijk hiertoe. Vervolgens wordt er een inschatting 
gemaakt hoe de crisis te hanteren; is er medicatie nodig, dient ambulante behandeling direct 
opgestart te worden middels individuele gesprekken en systeem/gezinsgesprekken of dient er 
pedagogische hulp in de thuissituatie te komen of is een opname noodzakelijk en zo ja, in welke 
setting. 
Wanneer slechts één jeugdige/kind in het gezin de crisishulp ontvangt wordt het arrangement 
toegekend op basis van een individuele interventie. 

Doel 

Crisishulp ambulant is een methode waarbij in maximaal zes weken opvoeders, jeugdigen en het 
gezin als geheel worden geholpen bij het hanteren van spoedeisende problemen  en crisissituaties die 
zich voordoen bij het opvoeden en het opgroeien van  kinderen/jongeren. De interventie is gericht op 
het bereiken van de volgende algemene doelen: 

 de veiligheid en de basisroutines van  kinderen/jongeren en hun opvoeders  zijn voldoende 
hersteld en urgente korte termijn doelen zijn zo veel mogelijk gerealiseerd;  

 de problematiek, risicofactoren, kansen en verwachtingen van gezinsleden zijn verkend en 
geordend;  

 met het kind/de jongere en de opvoeders is vastgesteld wat er moet gebeuren;  

 zo nodig heeft overdracht naar vervolghulp plaatsgevonden. 

Doelgroep 

De interventie is gericht op kinderen/jongeren van 0 tot 23 jaar (als de jeugdige in zorg was voor 
meerderjarigheid) en hun gezinnen.  Het wordt ingezet wanneer in deze gezinnen sprake is van 
spoedeisende problematiek of een crisissituatie. 

Verwijzer 

Een arrangement crisis kan worden ingezet door de SEH (in samenwerking met de toegang) of door 
de gemeentelijke toegang. De SEH wordt in 2017 in Zuid-Limburg het ene meldpunt voor crisis. Van 
daaruit zal (samen met de gemeentelijke toegang!) bezien worden welke crisishulp noodzakelijk is. 
Binnen kantoortijd kan een crisis ook terechtkomen bij de gemeentelijke toegang. Zij zullen dan, 
samen met de SEH, de situatie inschatten en beslissen over inzet crisishulp. 

Samenloop arrangementen 

Een arrangement crisishulp ambulant kan ingezet worden op het moment dat er ook reeds een ander 
arrangement loopt. Na stabilisatie van de crisissituatie kan de lopende zorg, binnen het eerder 
opgestarte arrangement, weer opgepakt worden. Er dient uiteraard een goede afstemming te zijn 
tussen betrokken hulpverleners. 



 

Functieniveau medewerker 

HBO/ WO/ WO+ (bij psychiatrische crisis) 

Hoofdbehandelaar 

WO /WO+ bij psychiatrische crisis 

Voorspelbaarheid van de aanpak 

Onvoorspelbaar, acuut.  

Inzet (duur/intensiteit) 

De duur van de hulp is zo kort als nodig, tot het doel bereikt is. Een ambulant crisistraject duurt 
maximaal 6 weken. Hierna dient cliënt de hulp te ontvangen die passend is bij zijn hulpvraag. 
De frequentie  en de hoeveelheid contacten staan niet vast en worden tezamen met het gezin 
bepaald. 
 Volgens de landelijk opgestelde richtlijnen voor Ambulante Spoedhulp vraagt een effectieve 
crisisinterventie voor een gezin (families First) een inzet van gemiddeld 50 uur met het gezin. 
De caseload bedraagt gemiddeld 4 casussen/gezinnen per FTE.  
Daarnaast zijn er ook crisisinterventies die ambulant worden uitgevoerd voor een individu (vaak GGZ). 
Daarvoor geldt een gemiddelde ureninzet van 9 uur met de cliënt en zijn omgeving. 

Kenmerken 

•  24/7 bereikbaarheid  
•  Hulpverlenen in de eigen omgeving  
•  Een vaste hulpverlener met een back-up team  
•  MDT  
•  Deskundigheid  
•  Inzetten op betrokkenheid en motivatie  
•  Doelen en fasering  
•  Cognitieve en gedragsmatige benadering  
•  Het aanleren van vaardigheden  
•  Het bieden van concrete hulp 

Gezinsinterventie  Individuele interventie 

 Indien er sprake is van een interventie waarbij 
het hele gezin betrokken is (families First 
methodiek, landelijke richtlijnen) dan wordt er een 
gezinsinterventie ingezet.  
Het arrangement wordt afgerekend per gezin. De 
toewijzing vindt plaats op 1 van de kinderen in het 
gezin. 

Wanneer er een interventie wordt ingezet voor één 
van de kinderen/jeugdigen in het gezin van wordt 
een individuele interventie ingezet. Dit zal vaak een 
crisisinterventie vanuit de GGZ zijn. 
Het arrangement wordt afgerekend per kind. De 
toewijzing vindt plaats op het kind dat behandeld 
wordt. 

 
 


