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Hieronder wordt uitgelegd wat we verstaan onder elke term die in het schema staat:
Servicepunt JeugdhulpPlus = het Servicepunt bestaat uit medewerkers van Het Poortje
Jeugdinrichtingen (Wilster en Portalis) en DWW-partnerorganisaties Jeugdhulp Friesland
(Woodbrookers), Elker, Yorneo, Accare, Ambiq, JB Noord, PC Noord en VNN. Het Servicepunt is
bedoeld voor advies en aanmelding van jongeren met ernstige gedragsproblemen.
Oriënterend Kennismakingsgesprek (OK)= het Oriënterend Kennismakingsgesprek wordt gevoerd
door een Servicepunt-medewerker of gedragswetenschapper van Wilster. Tijdens het OK-gesprek
wordt een gezamenlijk traject uitgedacht met jongere, ouders/verzorgers en verwijzer.
Eigen sociale omgeving (eventueel met lokale ondersteuning) = jongere en ouders/verzorgers
kunnen in de eigen sociale omgeving en eventueel met reguliere lokale ondersteuning/hulp vanuit de
gemeente verder.
Intensieve ambulante therapie = In het kader van DWW wordt hier Multisysteem Therapie (MST),
Relationele Gezinstherapie (RGT) of Multidimensionele Familietherapie (MDFT) bedoeld.
Time Out in verblijf = kortdurende opname in de JeugdhulpPlus-locatie Wilster, bedoeld als
correctieve maatregel. Duur is in principe 1 - 14 dagen. De Time Out kan ingezet worden tijdens de
intensieve ambulante therapie of tijdens een zorgtraject Voorwaardelijke Machtiging.
Eigen sociale omgeving of andere woonvoorziening (eventueel met lokale ondersteuning) =
Jongere verblijft bij (vervangende) ouders of in een woonvoorziening. Indien nodig kan gebruik
gemaakt worden van lokale ondersteuning of hulp vanuit de gemeente.
Korte Gesloten Behandeling = Dit zijn de eerste 6 weken van de gesloten opname. Doel van de Korte
Gesloten Behandeling is een keerpunt tot veiligheid te bewerkstelligen, onder meer door de juiste
condities te creëren om een jongere veilig en effectief binnen de eigen sociale omgeving (of andere
woonvoorziening) verder te behandelen.

1

Gesloten Behandeling = Indien na 6 weken Korte Gesloten Behandeling blijkt dat de jongere nog niet
naar de eigen sociale omgeving of andere voorziening terug kan, dan wordt de Gesloten Behandeling
voortgezet. Dit duurt maximaal 4 x 6 weken. De reden waarom de jongere nog niet terug kan, wordt
geregistreerd.
Verlengde Gesloten Behandeling = Voor enkele jongeren is er na 30 weken behandeling in de
JeugdhulpPlus nog geen vervolgmogelijkheid. Zij verblijven langer in de JeugdhulpPlus. Dit noemen
we Verlengde Gesloten Behandeling. Zij zijn in afwachting van een plek in een Langdurig beschermde
woonvoorziening. In uitzonderingssituaties wordt dit voorafgegaan aan een open klinische of
residentiële orthopedagogische (dag)behandeling als dat noodzakelijk mocht blijken. Het gaat
doorgaans om jongeren met chronische psychiatrische problemen met een dubbele diagnose. Het
verblijf duurt zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig.
Langdurig beschermde woonvoorziening = een residentiële woonvorm voor jongeren met een
verstandelijke beperking of (ernstige) psychiatrische problematiek die niet meer terug kunnen naar
hun eigen sociale omgeving.
Actieve nazorg = Tenslotte vindt er bij afsluiting van de intensieve ambulante therapie overdracht
plaats naar de systeembegeleider van Wilster die eerder in het traject bij de jongere en zijn
ouders/verzorgers betrokken was. De systeembegeleider zorgt dat het nazorgtraject van maximaal
een jaar wordt uitgevoerd.

Registratie in User (gericht in intern registratieprogramma Het Poortje)
Voor de registratie in User zoals het nu is ingericht, gebruiken we het behandelprogramma Time Out
alleen voor de zoals hierboven bij Time Out beschreven plaatsingen. Dus alleen bij de kortdurende,
correctieve maatregelen.
Alle overige jongeren starten met de Korte Gesloten Behandeling. Dit gaat geregistreerd worden
onder het behandelprogramma Gesloten behandeling. Op basis van de duur kunnen we dan achteraf
bepalen welke jongeren nog een vervolg ‘Gesloten Behandeling’ en een vervolg ‘Verlengde Gesloten
Behandeling’ hebben gehad. Op basis hiervan kunnen we een verdeling in trajecten maken. De JA
hoeft dus niet meer tussendoor te registreren of iemand van basistraject 2 naar 3 of 4 gaat.
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