U KUNT BIJ
ONS TERECHT VOOR
Inhoudelijke informatie en protocollen
Voor uitgebreide informatie over alle kinder- en jeugdpsychiatrische problemen
en behandelmogelijkheden kunt u terecht bij het Kenniscentrum Kinder- en
Jeugdpsychiatrie. Op de website vindt u ondermeer de formularium app en
instrumenten die u kunnen helpen bij de signalering van psychische problemen.

SPECIALISTISCHE JEUGD-GGZ
Wij helpen u om kinderen, jongeren
en gezinnen met complexe psychische
problemen de juiste zorg te geven.

Het Kenniscentrum is een landelijke netwerkorganisatie die wetenschappelijke
kennis over de grote thema’s binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie vertaalt in
praktische protocollen.
Kijk voor meer informatie op: www.kenniscentrum-kjp.nl

Consultatie en advies
Om snel te kunnen beslissen, kunt u de specialisten van GGZ Rivierduinen
consulteren over triage en doorverwijzing.

Diagnostiek en behandeling
Wanneer psychische problemen bij kinderen en jongeren moeilijk te behandelen
zijn of als er sprake is van comorbiditeit, is er gespecialiseerde hulp nodig.
De specialistische jeugd-GGZ komt dan in beeld. De specialistische jeugd-GGZ
is sterk in diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren én gezinnen met
complexe psychische problemen.
GGZ Rivierduinen heeft zowel een regionale als landelijke functie. Als er sprake
is van complexe problematiek kunt u rechtstreeks naar ons verwijzen.
Wij bieden een breed scala aan hulp: naast diagnostiek bieden wij ambulante
behandeling (thuis of op school), poliklinische behandeling, dag/deeltijdbehandeling, klinische behandeling, acute behandeling en outreachende zorg. Er is
altijd een passend aanbod voor uw patiënt.
De ouders of verzorgers worden altijd nauw bij de behandeling van hun kind
betrokken. Ook voor de ouders of verzorgers, broers en zussen is er hulp
mogelijk. Door gesprekken of groepsbijeenkomsten leren zij hoe ze het best
om kunnen gaan met een kind met een psychisch probleem.

Meer informatie
www.rivierduinen.nl 		
www.kenniscentrum-kjp.nl

info.kinderenenjeugd@rivierduinen.nl
info@kenniscentrum-kjp.nl

Er is veel veranderd in de jeugdhulp. Weet u
nog waar u een kind of jongere met psychische
problemen het best naar toe kunt verwijzen? En
als het om complexe, of moeilijk behandelbare
problematiek gaat, is er dan passende hulp in
uw regio of moet u verder zoeken? En hoe zit
het dan met de vergoeding van die zorg?
GGZ Rivierduinen en het Kenniscentrum
Kinder- en Jeugdpsychiatrie helpen u op
weg met een handige verwijskaart
(zie binnenzijde).

VERWIJSKAART JEUGD-GGZ
A Voldoet uw patiënt aan één of meer van de volgende criteria?

B Afweging huisarts

C Contact

DSM STOORNIS
Nee

Er is geen vermoeden van een DSM classificeerbare psychiatrische aandoening.

Ja

Er is een vermoeden van een DSM classificeerbare psychiatrische aandoening.

HUISARTS, POH GGZ JEUGD,
WIJK-/JEUGDTEAM*

INHOUDELIJKE INFORMATIE
EN PROTOCOLLEN

Geen vermoeden van DSM-benoemde stoornis.

ERNST VAN DE PROBLEMATIEK
Subklinisch

Er zijn klachten, maar onvoldoende om een diagnose te stellen.

Licht

Impact van de klachten is beperkt.

Matig

Waarneembare beperkingen in dagelijks functioneren.

Ernstig

Veel symptomen van ziektebeeld zijn aanwezig.
Er is sprake van uitval en/of substantiële beperkingen in functioneren.

RISICO’S
Laag

Geen gevaar voor verwaarlozing, kindermishandeling, geweld, suïcide of automutilatie.

Matig

Latente risicofactoren, maar er zijn steunende factoren (steunsysteem, school, enz.).

Hoog

Duidelijke aanwijzingen voor gevaar (ook intuïtief).
Bij kindermishandeling: overweeg Veilig Thuis melding.

Vermoeden DSM-stoornis, maar de ernst is licht/
subklinisch, het risico laag, complexiteit afwezig en
het beloop van symptomen beantwoordt niet aan
criteria van richtlijn.
Stabiele chronische problematiek,
niet crisisgevoelig.
wijk-/jeugdteam verschilt per gemeente. Er zijn gemeenten
* invulling
waar deze teams ook generalistische basis-jeugd-GGZ leveren.

GENERALISTISCHE BASISJEUGD-GGZ
voorheen eerstelijn

COMPLEXITEIT
Afwezig

Sprake (of een vermoeden) van een DSMbenoemde stoornis.

www.kenniscentrum-kjp.nl

CONSULTATIE EN ADVIES,
DIAGNOSTIEK EN
BEHANDELING
SPECIALISTISCHE JEUGD-GGZ:

Gemiddelde tot lage beperking in functioneren.
Lichte tot ernstige problematiek, met laag tot
matig risico.
Goed sociaal netwerk.
Grote kans op herstel.

Laag

Wel comorbiditeit, maar interfereert niet met behandeling.

Hoog

Ingewikkelde (somatische) comorbiditeit, psychosociale problemen in het
gezin of schooluitval vragen om multidisciplinaire behandeling.

BELOOP KLACHTEN
Aanhoudende klachten.
Terugkerende klachten.
Stabiele chronische problematiek.
Instabiele chronische problematiek.

OOK: ernstige psychiatrische stoornis met stabiele
problematiek die geen behandeling, maar wel
langdurende monitoring behoeft.

SPECIALISTISCHE JEUGD-GGZ
voorheen tweedelijn

Hoog risico en/of complexiteit bij (vermoeden van)
een DSM-stoornis. Score op andere criteria is in dit
geval niet doorslaggevend.
Bij patiënt (en gezin) staat de kwaliteit van leven
ernstig onder druk.
Specialistische jeugd-GGZ kent sterke diagnostische
functie onder verantwoordelijkheid van kinderen jeugdpsychiater, klinisch psycholoog,
psychotherapeut of GZ-psycholoog.

SPECIALISTISCHE JEUGD-GGZ

www.rivierduinen.nl

Uiteraard kunt u ook naar andere jeugd-GGZ-aanbieders verwijzen.

