Krijgt de jeugdige momenteel al
jeugdhulp?

Ja

Beslisboom verlengen, wijzigen of opnieuw
aanvragen jeugdhulp
Voor wie? Voor toegangsmedewerkers en
jeugdhulpaanbieders

Nee

Wat is de reden van je aanvraag?

Heeft jeugdige jeugdhulp nodig?

Wat is het? Deze beslisboom helpt je om te
bepalen welk proces je moet doorlopen .
Bijvoorbeeld het aanleveren van het
evaluatieformulier, toets medisch domein en/of
volgen van het administratie- en
declaratieprotocol.
Wanneer gebruik je de beslisboom? Als je niet
weet welk proces je moet doorlopen

Zorg eerst dat de verwijzer betrokken is. Is
het een verwijzing via het medisch
domein? Lees meer over verwijzing
medisch domein >

A

B

D

E

De resultaten uit de
huidige toewijzing zijn
behaald, maar de
jeugdige heeft nieuwe
resultaten om aan te
werken

De resultaten zijn
behaald, de situatie
niet veranderd, maar
de jeugdige meldt zich
binnen 3 maanden
omdat klachten of
hulpvraag terugkomt

De resultaten zijn niet
of deels behaald en er
is sprake van een
nieuwe/gewijzigde
situatie/hulpvraag van
de jeugdige die
gevolgen heeft voor de
lopende toewijzing

Gebruik het
Evaluatieformulier
Jeugdhulp

Gebruik het
Evaluatieformulier
Jeugdhulp

Kies in het formulier
voor optie:

Kies in het formulier
voor optie:

Gewijzigde
situatie/hulpvraag

Vervolgvraag

Bij een arrangement
hervat de
jeugdhulpaanbieder de
jeugdhulp binnen
hetzelfde, eerder
afgesloten
arrangement.

Is er nog ruimte binnen
het lopende
arrangement? Verleen
dan de jeugdhulp
binnen de lopende
toewijzing. Is er geen
ruimte? Gebruik
Evaluatieformulier
jeugdhulp

De huidige toewijzing
loopt bijna af en de
resultaten zijn nog niet
behaald

De huidige toewijzing
is gebaseerd op een
onjuiste inschatting

Sprake van een
arrangement?
Raadpleeg
administratie- en
declaratieprotocol
voor het verzetten van
de einddatum.
Sprake van P*Q en is
er nieuwe toewijzing
nodig? Gebruik
Evaluatieformulier
jeugdhulp

C

Meer informatie? Check Stap 10 in het
stappenplan of Stap 5 in het stappenplan

Meer informatie?
Check de website >

Kies in het formulier
voor optie: gewijzigde
situatie/hulpvraag
Sprake van P*Q?
Raadpleeg
administratie- en
declaratieprotocol

