
Verblijf  
Beschrijving   

Jeugdige verblijft in een instelling waar jeugdhulp wordt geboden indien zij meer dan 3 etmalen per 
week daarop is aangewezen. Dit is het geval als de thuissituatie niet ontwikkelingsgericht is of 
gemaakt kan worden of als er sprake is van een gerichte vraag naar specialistische zorg. Het verblijf 
is gericht op het creëren van de randvoorwaarden om jeugdhulp te kunnen leveren die in de 
thuissituatie niet adequaat of doelgericht geleverd kan worden.  
Verblijf is ingedeeld in drie opslagtarieven, één voor de  GGZ-sector, LVB-sector en J&O sector. 
Deze opslag is voor alles wat nodig is voor een verblijf tijdens behandeling (denk bijv. aan gebouw, 
voedsel, verpleging/verzorging, begeleiding en dagbesteding). 
Deze opslag bevat ook de begeleidingscomponent van de thuissituatie/gezin bij de terugkeer naar 
huis.   
De behandeling tijdens het verblijf wordt apart gefinancierd door middel van het 
behandelarrangement. 
 
De toegang dient bij inzet van het arrangement verblijf samen met cliënt/ouders en aanbieder af te 
spreken welke intensiteit en duur het verblijf waarschijnlijk heeft, zodat het aantal etmalen ingeschat 
kunnen worden. Deze afspraak dient aan te sluiten bij de doelstellingen die vastgelegd zijn in het 
ondersteuningsplan (1G1P1R) 
 

Doel 

Het doel van de verblijfssetting is de veiligheid te herstellen/waarborgen, zodat de begeleiding dan 
wel de (specialistische) behandeling zijn doel kan bereiken: De ontwikkeling van de jeugdige (weer) 
op gang te brengen en/of de stoornis op te heffen en zijn welzijn en zelfredzaamheid te bevorderen 
zodat de jeugdige weer naar huis kan of naar een zo zelfstandig mogelijke setting. Daarnaast kan het 
ook gericht zijn op de consolidatie van situatie bij langdurige of chronische problematiek. Daarnaast 
wordt ingezet op begeleiding/behandeling van het gezinssysteem, om de resultaten van de 
begeleiding/behandeling van de jeugdige te kunnen borgen en terugkeer binnen het gezinssysteem 
waar mogelijk te stimuleren.  

Doelgroep 

Jeugdige waarbij sprake is van een: 

 onveilige (thuis)situatie in relatie met 

 pedagogische omgeving en/of 

 ernstige kindgebonden factoren, eventueel met comorbiditeit (psychisch, psychiatrisch of 
orthopedagogisch). 

Kenmerken 

 bij meer dan 3 etmalen per week 

 7 x 24 uurs zorg uitgevoerd door een jeugdhulpaanbieder (incl. behandeling) 

 Inclusief de dagbesteding als de jeugdige niet naar school kan gaan 

 7 x 24 uur  aanwezigheid (HBO) 

 


