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1. Triage  
Voor de inzet van passende hulp voor jeugdigen en hun gezinnen is goede triage nodig. Bij aanmelding van 
kinderen en gezinnen bij wijkteams, CJG’s of de praktijkondersteuner van de huisarts (POH) of bij signalering 
van problemen op school of in de wijk is het nodig dat professionals voldoende kennis en vaardigheden hebben 
om een juiste inschatting te kunnen maken van de problematiek en de benodigde hulp. Het woord problematiek 
vatten we hierbij breed op. Het gaat zowel om het functioneren van het kind (psychisch, gedragsmatig en 
verstandelijk functioneren), van de opvoeding door ouders en de veiligheid van de jeugdige als het functioneren 
van de bredere omgeving.  
 
Triage gaat vaak om een snelle beoordeling, iemand direct in het goede kanaal krijgen, zodat hulp in één keer op 
de juiste manier wordt ingezet. Dit vraagt om een systematische werkwijze, zo nodig ondersteund met een of 
meerdere instrumenten om ervoor te zorgen dat kinderen en gezinnen met de meest ernstige problemen snel de 
goede hulp krijgen, zodat problemen niet onnodig verergeren en schaarse middelen (specialistische hulp) tijdig 
en zo kort mogelijk ingezet worden. Goede triage leidt er toe dat specialistische hulp alleen ingezet wordt bij 
ernstige problematiek en dat onnodige doorverwijzing wordt voorkomen. Het is ook een voorwaarde voor direct 
de juiste dingen doen en daarmee voor het vergroten van de effectiviteit van de zorg. 
 
Een veronderstelling is dat triage die goed is opgebouwd er enerzijds toe kan bijdragen dat onnodige inzet van 
dure zorg wordt voorkomen en anderzijds ook helpt om tijdige inzet van specialistische zorg te regelen zodat 
escalatie van problemen en daarmee op termijn nog duurdere zorg wordt voorkomen. Indirect draagt triage dus 
bij aan efficiëntere zorg en kostenbesparing. Maar of het doel van kostenbesparing daadwerkelijk wordt bereikt 
is afhankelijk van diverse factoren. De primaire insteek in dit traject is het zorginhoudelijke doel. 
 
In deze staalkaart is een eerste inventarisatie gemaakt van triage-methoden die in gemeenten in Nederland 
gehanteerd worden en van instrumenten die ten behoeve van triage ingezet kunnen worden. De staalkaart is 
daarbij niet uitputtend. Het is een werkdocument, bedoeld als onderlegger voor de discussies en vragen die 
centraal staan tijdens de ochtendconferentie ‘Triage in de wijk’ (25-09 2015). 
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Enkele begrippen:  

Problematiek 
Problematisch functioneren op het niveau van de jeugdige (psychisch, gedragsmatig en verstandelijk 
functioneren), het niveau van opvoedingsomgeving (inclusief veiligheid) het niveau van de bredere omgeving 
(gezin, school, wijk) 

Triage 
Het beoordelen van de urgentie van de hulpvraag. De triagist bepaalt op basis van beperkte informatie met hoeveel 
spoed onderzoek en/of behandeling nodig is en op welke wijze de hulpvraag het beste kan worden beantwoord en 
door wie het kind/gezin gezien moet worden. 
Doel: passende inzet van specialistische hulp voor kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en in die zin het 
verdelen van schaarse middelen. 

Screening 
Systematisch nalopen van een aantal aandachtspunten om het niveau van functioneren en mogelijke problematiek 
vast te stellen. Dit  kan zowel gericht zijn op individuen als op groepen. 
Doel: onderscheiden van ‘normaal lastig gedrag’ van probleemgedrag en vaststellen of er problematiek is en een 
eerste inschatting maken wélke dan zo ongeveer: internaliserend of externaliserend, gezinsproblemen of 
kindproblemen, etc.   

Vroegsignalering1 
Het op basis van kennis en ervaring over ontwikkeling en opvoeding, signaleren of er mogelijk sprake is van 
problemen in het functioneren (individu, opvoeding, omgeving), door toetsing van achterliggende oorzaken.  
Doel: Tijdige signalering biedt mogelijkheid preventief lichte hulp in te zetten en erger te voorkomen. 

Risicotaxatie  
Het inschatten dat een bepaalde gebeurtenis of bepaald gedrag zich (opnieuw) zal voordoen, bijvoorbeeld 
recidiverisico of de kans op het ontstaan of herhaling van kindermishandeling.  
Doel: tijdig hulp inzetten bij die gezinnen die het hoogste risico lopen, met het oog op het voorkomen, voorkomen 
van erger of van herhaling. 

Diagnostiek 
Methoden en technieken om de aard en ernst van een probleem, beperking of stoornis te kunnen vaststellen 
Daarnaast vindt onderzoek plaats naar oorzaken of instandhoudende mechanismen, die bijdragen aan het 
ontstaan of in stand houden van de problematiek. 
Doel: komen tot resultaatgerichte handelingsadviezen. 

Classificatie 
Het ordenen van gegevens door indeling in groepen, categorieën of klassen, gebaseerd op overeenkomstige en 
onderscheidende kenmerken. (voorbeelden: DSM-5 / CAP-J) 
Doel: Eenheid van taal in communicatie tussen professionals en onderzoekers. 

                                                             
1 Er is geen scherp onderscheid tussen screening en vroegsignalering. Screening wordt ingezet voor vroegsignalering. Screening is daarbij 

een methode en vroegsignalering een functie.  
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2. Methoden, modellen, richtlijnen 
 
In deze paragraaf komende enkele methoden, modellen en richtlijnen aan bod die in verschillende 
gemeenten/regio’s ontwikkeld zijn. De inventarisatie hiervan is niet volledig, maar geeft een beeld van de wijze 
waarop vorm gegeven wordt aan triage in de wijk. Deze eerste inventarisatie laat zien dat er in verschillende 
gemeenten en regio’s verschillende methoden en instrumenten ontwikkeld zijn, gericht op triage en 
besluitvorming rond inzet van hulp. Enkele kenmerken die in verschillende methoden terugkomen zijn:  

 
• Dialoog 

In verschillende methoden wordt aandacht besteed aan het belang van de dialoog tussen professionals 
en het cliëntsysteem. Deze dialoog is nodig om de ondersteuningsbehoefte scherp te krijgen en 
daarnaast in gesprek te komen over de aard en ernst van de problematiek. 
 

• Brede blik 
In verschillende methoden komt terug dat er breed gekeken wordt naar het functioneren van de 
jeugdige, de opvoeding en de omgeving. 
 

• Gelaagdheid 
In verschillende methoden zit een gelaagde werkwijze. Afhankelijk van een eerste inschatting van het 
functioneren van jeugdige, gezin en omgeving, kunnen instrumenten ingezet worden ter ondersteuning 
van de besluitvorming. 

 
1. Jeugdhulp in kwadranten (Friesland) 

 
 

 
 
Dit model ondersteunt professionals om in dialoog met kinderen en opvoeders (cliëntsysteem) te kijken welke 
vorm van hulp nodig is. De professional gebruikt het model om met het cliëntsysteem te bepalen welk 
problemen er spelen en welke ondersteuningsbehoefte er is. De ondersteuningsbehoefte van cliënten is daarbij 
opgedeeld in vier kwadranten: ondersteuningsvragen, ondersteuningsspanning, ondersteuningsnood en 
ondersteuningscrisis. De professional maakt met het cliëntsysteem een eerste inschatting van de 
ondersteuningsbehoefte voor het kind en het gezin en bespreekt daarbij verschillende levensgebieden (bijv. 
assen CAP-J of domeinen ZRM). Het model biedt de eerste stap om de ondersteuningsbehoefte in kaart te 
brengen. Voor verdere besluitvorming kan zo nodig getrapt aanvullende screening worden ingezet op één of 
meer terreinen. Het is mogelijk voor elk opvoedingskwadrant een beslismodel op te stellen, waarbij vragen over 
de problematiek en de draagkracht-draaglastverhouding leiden tot een antwoord over de meest passende hulp. 
De generalistische jeugd- en gezinswerker (wijkteam/CJG/huisarts-POH) beantwoordt vragen van kinderen en 
opvoeders in de situatie van ondersteuningsvragen en –spanning. Bij ondersteuningsnood of 
ondersteuningscrisis wordt specialistische hulp bijgeschakeld.  
 
Ervaringen met het model 
In Friesland is ervaring opgedaan met dit model gedurende het project ‘Kind in Fryslan’. Meerdere voorbeelden 
van casuïstiek die aan de orde zijn gekomen tijdens het project vindt u op: 
http://www.ikpfryslan.nl/files/19677/eindrapportage_kind_in_fryslan.pdf . Het model biedt tevens een 
handvat om hierover het gesprek te voeren met ketenpartners en gemeenten. In Friesland is het 
ordeningsprincipe ontwikkeld in een ‘app’ die is te raadplegen via een website: http://www.ikpjeugd.nl/kif . 
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2. Functionerings-Profiel (Childpoint) 
Bij het Functionerings-Profiel (FP) wordt via een getrapt systeem informatie verzameld op verschillende 
domeinen van het functioneren van kinderen. Als op een domein zorgen of problemen zijn, kan gedetailleerd 
worden doorgevraagd in de vragenlijst waar het probleem zit. De uitkomst wordt grafisch en als tekst getoond, 
zodanig dat direct zichtbaar is waar NU de grootste zorg ligt. Het FP vervangt geen specifieke diagnostiek. Het 
werkt eerder als 'pre-diagnostiek' omdat het op een brede basis richting geeft aan noodzakelijk handelen. En het 
maakt het nemen van beslissingen over een kind of een groep kinderen mogelijk. Bovendien kunnen genomen 
beslissingen kritisch beoordeeld worden door het FP te herhalen. Daarbij is steeds de vraag: "Hoe gaat het NU 
met het kind?" Dit maakt het volgen van een zorgproces mogelijk. Meer informatie is te vinden op 
http://www.childpoint.nl/Functionerings-Profiel/ .  
 

3. Vraag analyse instrument (Rotterdam)  
In Rotterdam is in opdracht van de gemeente Rotterdam met verschillende zorgverleners en kenniscentra(o.a. 
Erasmus MC, Yulius, Stichting MEE, CJG Rijnmond, Bureau Jeugdzorg Rotterdam, De Waag, het Nederlands 
Jeugdinstiuut) gewerkt aan een instrument dat professionals in de wijkteams ondersteunt om snel te beslissen 
wat er met ouders en jeugdigen die zich voor hulp aanmelden moet gebeuren. Het instrument gaat uit van een 
gestructureerd beslisproces, waarbij de stappen zijn:  

1. Beoordelen wat precies de vraag/het probleem is: 

2. Bepalen wat de gewenste veranderingen zijn (doelen) 

3. Inschatten wat er nodig is om die doelen te behalen 

4. Opstellen en start uitvoering ondersteuningsplan 
 

 
Het instrument is gebaseerd op het Framework for the Assessment of Children in Need and their Families.  

 
 
Het FACNF helpt om een zorgvuldige afweging te maken met het oog op de veiligheid, het welzijn en de 
ontwikkeling van jeugdigen. Het welzijn en de ontwikkeling van de jeugdige worden bepaald door de interactie 
tussen drie domeinen: 

1. de ontwikkelingsbehoeften van de jeugdige; 

2. de capaciteiten van de ouders (opvoeders) om in die behoeften te voorzien; 

3. de invloed van gezins- en omgevingsfactoren op enerzijds de capaciteiten van de ouders en anderzijds de 

jeugdige.  
Deze drie domeinen zijn onderling verbonden en bepalen in hun onderlinge wisselwerking het welzijn en de 
ontwikkeling van de jeugdige.  
 

4. GIZ-methodiek  (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften) 
De GIZ-methodiek is ontwikkeld door orthopedagoog en onderzoeker Alison Sutton (pedagogisch adviesbureau 
Childrearing Matters) in samenwerking met GGD Hollands Midden in het kader van de Academische 
Werkplaats Noordelijk Zuid-Holland De methodiek (met bijbehorende training) helpt jeugdhulpprofessionals 
om samen met gezinnen gestructureerd en transparant een inschatting van de problemen in het gezin te maken 
op basis van recente wetenschappelijke inzichten en te beslissen over de inzet van hulp. Daarvoor hebben zij 
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enkele leeftijdsspecifieke taxatieschema’s ontwikkeld, die gebaseerd zijn op het FACNF. Daarnaast krijgen 
professionals uitgebreid training in gesprekstechnieken (o.a. motiverende en oplossingsgerichte 
gespreksvoering), zodat professionals leren beslissingen samen met ouders en jeugdige te nemen. (zie voor 
meer info: www.gizmethodiek.org) 
 

5. Analysemodel Viervensters 
Dit betreft een triage-methode voor multiprobleemgezinnen, waarbij professionals beslissingen nemen aan de 
hand van een gestructureerd beslismodel. In de casuistiekbespreking en werkbegeleiding leren professionals om 
gestructureerd te werken en duidelijk te onderscheiden welke informatie ze hebben verzameld over een gezin, 
wat ze daarvan vinden (weging en conclusies over aard en ernst) en de beslissing (wat ga je doen). (via Van 
Montfoort/Vondel Nassau).  

 
6. DMO-protocol (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) 

Het DMO-protocol is een gespreksprotocol gericht op gezins- en omgevingsfactoren die de psychosociale 
ontwikkeling van jonge kinderen beïnvloeden. Het protocol is ontwikkeld in opdracht van de Dienst 
Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van Amsterdam. 
 
Het DMO-protocol helpt professionals in de jeugdgezondheidszorg om risico's op sociaal-emotionele problemen 
op te sporen. Dat blijkt uit onderzoek waarop Margriet Hielkema op 20 mei 2015 promoveerde aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. 
 

7. Telescreen  
De Telescreen is een werkwijze/instrument, ten behoeve van triage(diagnostiek), zorgindicering en 
behandelplanning in de huisartspraktijk en in de GGZ. De werkwijze wordt inmiddels ingezet binnen tal van 
huisartspraktijken, GGZ-instellingen en vrijgevestigde praktijken in Nederland. zie hiervoor: 
https://www.telepsy.nl/news/Nieuwe_screeningsinstrumenten_voor_e-diagnostiek_en_triage 

 
8. NHG triage wijzer/protocollaire GGZ  

Protocollaire GGZ ondersteunt huisartsen en praktijkondersteuners GGZ bij het systematisch opzetten en 
uitvoeren van de begeleiding en behandeling van mensen met psychische klachten en aandoeningen volgens de 
stepped care systematiek. Tevens wordt aandacht besteed aan de taakverdeling tussen de huisartsenpraktijk, de 
generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ.  
 

9. Samen beslissen 
Voor aanvullende voorbeelden rondom beslissen over hulp in dialoog (A’dam, R’dam, Capelle a/d IJssel, 
Haarlem, Utrecht), zie: http://www.nji.nl/nl/Publicaties-Beslissen-over-hulp-door-ouders,-jeugdige-en-de-
jeugd--en-gezinsgeneralist .  
 
Aanvullende methoden: 
 
Eureka project van MC Eudokia (Van Dijk, Verhaak, & Zwaanswijk, 2013). Geëvalueerd 
Triage (Hulpverlening Gelderland Midden) Geëvalueerd 
Triage (Gemeente Graft-de Rijp en GGD Hollands Noorden) Geëvalueerd 
Triage bij zuigelingen (Thebe Jeugdgezondheidszorg en GGD Hart voor Brabant) Geëvalueerd 
Toolbox Next van Netwerk Next (Vital Health software, 2014) (Nog) Niet geëvalueerd 
Vraaganalyse-instrument van de gemeente Rotterdam (Gemeente Rotterdam, no date) (Nog) Niet geëvalueerd 
GGZ triage van ZorgIQ (ZorgIQ, no date) (Nog) Niet geëvalueerd 
Triageformulier van CAGGB – praktijk Buitenpost, (CAGGB – Praktijk Buitenpost, no date) (Nog) Niet geëvalueerd 
Mirro-screener van Stichting mirro, (Stichting mirro, no date) (Nog) Niet geëvalueerd 
Functioneringsprofiel van Michiel Noordzij, (Noordzij, no date) (Nog) Niet geëvalueerd 
Triagemethodiek consensusdocument academische centra (Vermeiren e.a., 2014) (Nog) Niet geëvalueerd 
Signaleringsinstrument van de pilot Alle Hens aan Dek (Zorggroep Katwijk, 2012) (Nog) Niet geëvalueerd 
Screeningsinstrument risicotaxatie van Dimence (Dimence Centrum Infant Mental Health, no 
date) (Nog) Niet geëvalueerd 

 
Richtlijnen:  
-Richtlijn van het NCJ 'Beslissen over inzet van hulp' 
https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=9&rlpag=633Richtlijn    
 
- Richtlijn ‘Samen beslissen over passende hulp’ (i.o.). Richtlijn voor jeugdhulp en jeugdbescherming. 
http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/beslissen-passende-hulp/  
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3. Instrumenten 
 
Instrumenten (screening en risicotaxatie) die mogelijk kunnen bijdragen aan triage: 
 

Psychisch functioneren 
B-ITSEA (1-3 jaar) 
SDQ: Strengths and Difficulties Questionnaire (3-16 jaar) 
ASEBA-vragenlijsten: Child Behavior Checklist (CBCL; 1-19 jaar), (Caregiver-)Teacher's Report Form (C-TRF; 
1-19 jaar)), Youth Self Report (YSR; 11-19 jaar) 
SEV: Sociaal Emotionele Vragenlijst (4-18 jaar) 
KIPPI: Kort Instrument voor de Psychologische en Pedagogische Probleem Inventarisatie (1-11 jaar) 
KIVPA: Korte Indicatieve Vragenlijst voor Psychosociale Problematiek bij Adolescenten (13-18 jaar) 
SPsy: Screeningsinstrument Psychische Stoornissen 
DAWBA: Development and Well-being Assessment  
BSI: Brief Symptom Inventory  
ASQ: Ages and Stages Questionnaire  
SOFAS: Social and Occupational Functioning Assessment  
Dominic: child self report instrument 
BerkelyPuppet Interview (BPI) methode voor jonge kinderen (0-4 jaar) 
 
Functioneren opvoedingssysteem 
OBVL: Opvoedingsbelastingsvragenlijst (0-18 jaar) 
SPARK: Structured Problem Analysis of Raising Kids (1-2 jaar) 
ZRM: Supplement Ouderschap 
VGFO: Vragenlijst Gezinsfunctioneren voor Ouders (0-18 jaar) 
GVL: Gezinsvragenlijst  
NVOS: Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoedingssituatie 
Opvoedvragenlijst (Parenting Scale (0-18 jaar) 
 
Prenataal: 
ALPHA-NL 
 
Veiligheid  
LIRIK: Licht instrument Risicotaxatie Kindveiligheid 
CFRA: California Family Risk Assessment (0-18 jaar) 
SPUTOVAMO (voor ziekenhuizen; 0-18 jaar) 
 
Verstandelijk functioneren/sociaal aanpassingsvermogen 
BSA: Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen (4-24 jaar) 
SCIL, SCIL-Y: Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking 
SAF / VALT (i.o.): “Signalering van kinderen die functioneren op het niveau van een LVB in het 
basisonderwijs, www.kenniscentrumlvb.nl  
Handreiking vroegsignalering van een licht verstandelijke beperking, www.kenniscentrumlvb.nl 
SIVT (i.o.): Sociale InformatieVerwerkings Test  
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4. Inrichting 
 
Er zijn meerdere varianten voor de inrichting van triage en besluitvorming rond de inschakeling van 
gespecialiseerde zorg in de naar de gemeenten getransformeerde jeugdhulp. Uit een interviewronde van zeven 
gemeenten (juli 2015) komt naar voren dat: 
 

• Het merendeel (schatting tussen de 70 en 90 procent) van de verwijzingen naar JGGZ door de 

huisarts/ POH wordt gedaan 

• De meeste gemeenten wel zicht hebben op de verwijzingen naar GGZ doordat de GGZ dit aan de 

gemeente moet melden. Er is nauwelijks terugkoppeling of doorverwijzing vanuit de GGZ naar het 

wijkteam 

• In veel gemeenten een Jeugd GGZ-professional deel uit maakt van het wijkteam en een 

consultatiemogelijkheid biedt. Deze professionals worden daarnaast veelal als generalist ingezet. 

• In sommige gemeenten er een zgn. expertiseschil/ expertpool is ingericht waarin alle disciplines 

zitting hebben. Zij bespreken of er verwezen moet worden naar specialistische hulp en bekijken alle 

aanvragen vanuit hetzelfde kader. 

• Een aantal gemeenten triage-instrumenten gebruikt, vaak op indicatie en gelaagd 

• Het dilemma gevoeld wordt dat men niet te snel wil problematiseren maar men ook geen ernstige 

problematiek wil missen 


