
Traject vanaf de aanmelding door een cliënt, doorgaans gebaseerd op een verwijzing door 

de huisarts/jeugdarts. 

1. Aanmelding van een kind/jeugdige, door de ouders/verzorgers : verwerking  cliëntgegevens 

in een  digitaal patiëntendossier ; 

2. Inplannen (binnen vijf werkdagen na aanmelding) van een telefonische contact afspraak  

(TAT) of face to face afspraak met een hulpverlener. De hulpverlener neemt op afgesproken 

datum en tijdstip contact op met de cliënt  en formuleert samen met de cliënt de hulpvraag. 

Tijdens deze eerste afspraak, kan al vastgesteld worden of de cliënt geholpen kan worden bij 

de zorgaanbieder. Is hiervan niet sprake, dan wordt een advies gegeven waar de cliënt wel 

geholpen kan worden, welk advies ook wordt teruggekoppeld naar de verwijzer. 

3. Als de cliënt geholpen kan worden bij de zorgaanbieder, dan zal het secretariaat van de 

zorgaanbieder vervolgens binnen 1-2 werkdagen de aanmeldingsbrief en de informatiefolder 

versturen naar de ouders/verzorgers van de cliënt, waarbij gevraagd wordt om de volgende 

zaken mee aan te leveren:  

 Ondertekende toestemmingsverklaring (door beide ouders en – indien van toepassing – door 

het kind) 

 Kopie geldig paspoort/identiteitsbewijs (ouders en kind) 

 Verwijsbrief huisarts/jeugdarts c.q. beschikking 

 Toestemming “Aanvraag Jeugdhulp”, ondertekend door beide ouders (bij gemeenten die dit 

hanteren) 

 Vragenlijsten voor ouders en school (waarbij de ouders gevraagd wordt om de school te 

verzoeken om deze vragenlijst voor de school in te vullen) 

Opmerking: In deze fase 3 zit vaak de vertragende factor. Het duurt soms weken voordat alle 

informatie compleet is, ondanks het actief nabellen hiervoor. Zeker als het de toestemmingsverklaring 

betreft bij gescheiden ouders, die niet “on speaking terms” zijn. Daar waar de gemeentelijke toegang 

in deze fase een rol kan spelen, zal hiervan zeker gebruik gemaakt worden.   

4. Indien alle bescheiden binnen zijn (hier wordt tussentijds achteraan gebeld), wordt het 

(eerste) intakegesprek ingepland binnen gemiddeld drie weken nadat alle opgevraagde 

informatie compleet is. 

5. Start van de diagnostiekfase, al dan niet  in combinatie met een directe start van de 

(deel)behandeling  binnen gemiddeld twee weken na het (eerste) intakegesprek    (*) 

6. Start van de individuele en/of groepsbehandeling , binnen gemiddeld twee weken na 

afsluiten van de diagnostiekfase dan wel als (deel)behandeling gelijktijdig (*) 

 

(*) De voortgang en de uitkomsten van de diagnostiekfase en het verloop van de behandeling 

worden regelmatig geëvalueerd tijdens een MDO. 

  


