
BASIS SET INDICATOREN LANDELIJKE MONITORING JEUGDHULP 

EXPERTTEAMS/EXPERTISENETWERKEN 

Waar jongere staat kan ook kind worden gelezen. 

AANMELDGEGEVENS EXPERTTEAM 

- Casusnummer:     Vrij invoerveld 

- Aanmelddatum bij expertteam:   Vrij invoerveld ..-..-…. 

- Datum bespreking in expertteam:   Vrij invoerveld ..-..-…. 

- Is jongere en/of ouder(s) aanwezig:  Ja / Nee 

- Zo niet, is er een geldige toestemmings- 

verklaring:      Ja / Nee 

 

JONGERE: 

- Geslacht:      Meisje / Jongen / Anders  

- Geboortejaar:      Vrij invoerveld …. 

- Woonplek:      Bij ouder(s) / Gezinshuis / Pleegouder(s) /  

Open verblijf / Jeugdzorg Plus / Anders 

- Als woonplek ‘anders’ is:    Vrij invoerveld    

- Jeugdregio:      Uitklapveld met 42 jeugdregio’s  

- Gemeente woonplaatsbeginsel:   Vrij invoerveld (tot 2022) 

- Herkomst gemeente:    Vrij invoerveld 

- Kader hulpverlening:     Geen juridisch kader / (voorlopige) OTS /  

(voorlopige, tijdelijke) Voogdij / 

Jeugdreclasseringsmaatregel 

- Is er sprake van een gesloten machtiging: Nee / Voorwaardelijke machtiging /  

Onvoorwaardelijke machtiging 

- Onderwijs:      Regulier onderwijs / Speciaal onderwijs /  

Vrijstelling van onderwijs / Geen onderwijs / 

Onbekend 

- Zijn er problemen op school (geweest):  Ja / Nee / Onbekend 

- Is er sprake van een fysieke beperking:  Ja / Nee / Onbekend 

- Is er een verklarende analyse gemaakt:  Ja / Nee / Onbekend 

 



- Welke classificatie is diagnostisch vastgesteld: Eetstoornis  

Meerdere opties zijn mogelijk   Autisme    

Ja / Vermoeden van / Nee / Onbekend   AD(H)D    

Middelenafhankelijkheid  

LVB (50 – 85)    

Verstandelijke handicap  

(< 50)    

Disharmonisch intelligentieprofiel  

Hoogbegaafdheid  

(complexe) PTSS  

Persoonlijkheidsstoornis  

Stemmingsstoornis   

Hechtingsstoornis   

Angststoornis    

Dissociatieve stoornis  

Anders 

- Als classificatie ‘anders’ is:   vrij invoerveld 

  

GEZINSFACTOREN:     

- Zijn er broer(s) en/of zus(sen)   Ja / Nee  

- Zo ja, aantal:     Vrij invoerveld 

- Hebben ouder(s) problemen op 1 of meerdere Ja / Nee / onbekend 

leefgebieden: 

- Zo ja, geef per leefgebied aan:      

Meerdere opties zijn mogelijk   Psychische gezondheid   

Ja / Nee / Onbekend    Wonen           

      Werk    

Financiën   

Lichamelijke gezondheid  

Pedagogisch functioneren  

Sociale contacten  

Levensbeschouwing  

Veiligheid   



Ingrijpende gebeurtenissen  

Relationele problemen  

- Zo ja, is er hulp voor de ouder(s) zelf  Ja / Nee / Onbekend 

   

AANVRAAGGEGEVENS: 

- Vraagsteller aan expertteam:   Ouder(s) / Jongere / Gemeente /   

Zorgprofessional / (gezins) Voogd / GI / 

Anders 

- Als vraagsteller ‘anders’ is:    Vrij invoerveld 

- Binnen gekomen via:     Rechtstreeks / Ministerie van VWS  

- Is er sprake van een doorbraakcasus GI:  Ja / Nee 

- GI-organisatie     Uitklapveld met opties (ook NVT) 

- Coördinerende gemeente:   Automatisch, afhankelijk van GI-organisatie 

- Is er sprake van een heraanmelding:   Ja / Nee / Onbekend 

- Wat is de vraag van de aanvrager:  Advies en consultatie   

Meerdere opties zijn mogelijk   Instroom verblijf     

Ja / Nee     Doorstroom verblijf    

Uitstroom verblijf    

Financieringsvraagstuk   

Wachtlijsten ambulante zorg   

Visieverschil    

- Visieverschil als zo ja, tussen wie:  Vrij invoerveld  

- Visieverschil als zo ja, waarom:   Verklarende analyse / Zorgaanbod  

 

PROCES 

- Wat heeft het expertteam gedaan:  Bij elkaar brengen van partijen ja / nee  

Meerdere opties zijn mogelijk    Opstellen van verklarende analyse met  

Ja / Nee     betrokken    

Vinden van een plek   

Bemiddeling    

Financiering creëren   

Creëren maatwerk  ja / nee 

- Korte toelichting antwoord op zorgvraag: Vrij invoerveld 



- Welk knelpunt is het meest bepalend geweest: Procesregie is niet of onvoldoende ingevuld 

Verklarende analyse onvoldoende (samen) tot 

stand gebracht 

Visieverschil betrokken partijen  

Gevraagd aanbod ontbreekt 

Aanmeldvraag is niet de vraag van de jongere 

Overgang van 18- en 18+ 

- Als knelpunt ‘gevraagd aanbod ontbreekt’ is: Wachtlijstproblematiek 

Onvoldoende samenwerking partijen 

Terughoudendheid aanbieders i.v.m. 

complexiteit zorgvraag 

- Is het expertisenetwerk ingeschakeld:  Ja / Nee 

- Zo ja, wat heeft expertisenetwerk gedaan: Consultatie en Advies  ja / nee 
Organiseren van zorg  ja / nee 

Anders 

- Als wat is er gedaan ‘Anders’ is:   Vrij invoerveld 

- Is er een antwoord gekomen op de zorgvraag: Ja / Nee / Onbekend 

- Heeft het expertisenetwerk bijgedragen aan: Ja / Nee / Niet van toepassing 

beantwoording van de zorgvraag 

- Datum van afronding:    Vrij invoerveld ..-..-…. 

- Aantal uren besteed door expertteam:  1 – 5 uur 

      6 – 10 uur 

      11 – 15 uur 

      16 – 20 uur 

- Als meer dan 20 uur, hoeveel:   Vrij invoerveld 

 

FOLLOW UP GEGEVENS (6 – 8 weken en 6 – 9 maanden na afsluiting) 

Jongere: 

- Ben je blij met de hulp die je nu krijgt:  Ja / Nee / Onbekend 

- Wat heeft jou het meest geholpen:  Vrij invoerveld  

- Is er iets wat je moeilijk vindt:   Vrij invoerveld 

- Heb je nog een tip voor ons:   Vrij invoerveld 

 



Ouder(s): 

- Bent u tevreden over de zorg die nu  Ja / Nee / Onbekend  

geboden wordt aan uw kind: 

- Wat heeft het meest geholpen:   Vrij invoerveld 

- Wat heeft u gemist:    Vrij invoerveld 

- Heeft u nog een tip voor ons als jeugdzorg: Vrij invoerveld 

 


