Oktober 2022

Crisiszorg Altra en Levvel
De crisisinterventies van Altra en Levvel richten zich in de eerste plaats op het herstel van de (acute)
veiligheid van de kinderen. Daarnaast wordt er gekeken wat er nodig is om de veiligheid op langere
termijn te kunnen waarborgen
Crisisinterventie Spoedhulp:
Zowel Levvel als Altra bieden Ambulante Spoedhulp. Ambulante Spoedhulp is specialistische hulp
voor jeugd en hun gezin met de kenmerken Vlug, Veilig, Vakkundig en Versterkend. Zo snel mogelijk
ter plaatse, met een methodisch oog voor veiligheid, uitgevoerd door competente en specifiek
opgeleide jeugdzorgwerkers en altijd gericht op het versterken van de krachten in het gezinsnetwerk
zodat zij zo snel mogelijk op eigen benen weer verder kunnen.
Ambulante Spoedhulp wordt ingezet bij crisis en spoedeisende situaties in de opvoeding en is
 Outreachend
 Kortdurend (4 weken)
 Intensief
 Activerend
De spoedhulpmedewerker:
 onderzoekt, documenteert en ordent de problematiek en krachten van het gezin
 structureert en herstelt de veiligheid en de basisroutines van jeugdigen en hun ouder(s)
 onderzoekt en activeert het netwerk
 vergroot het probleemoplossend vermogen van de verschillende gezinsleden
 herstelt de regie in het gezin
 adviseert het gezin en de aanmelder over eventuele vervolgstappen / vervolghulp
Crisisinterventie Families First
Altra biedt Families First, FF kan worden ingezet bij gezinnen in een acute crisissituatie die dusdanig
ernstig is dat een uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen van het gezin dreigt. Het doel is de
aanwezige crisis op te lossen en de veiligheid in het gezin te vergroten om een uithuisplaatsing te
voorkomen. De hulp sluit aan bij de doelen van het gezin en is gericht op het versterken van datgene
wat goed gaat en het verminderen van de draaglast.
 Kortdurend (4 weken)
 Zeer intensief
 7 dagen per week bereikbaar tussen 9.00 en 21.00.
 Outreachend
Hulp start doorgaans binnen 24 uur na aanmelding.
Mochten er na 4 weken nog doelen zijn waar aan gewerkt kan worden dan is na overleg verlenging
mogelijk voor maximaal 2 weken.
De Families First medewerker:
 Verzamelt informatie en stelt doelen
 Richt zich op het aanleren en versterken van vaardigheden
 Dient als rolmodel of zet andere personen als rolmodel in
 Richt zich op het verbeteren van de communicatie binnen het gezin
 Activeert het netwerk
 Verleent praktische hulp
 Verleent (beperkte) materiële hulp.
 Adviseert de aanmelder over vervolghulp.

Signs of Safety
'Signs of Safety' is een oplossingsgerichte benadering voor gezinnen waar de veiligheid van een kind
een probleem vormt. Het doel van de werkwijze is dat het kind (weer) veilig kan opgroeien in het
gezin. Wanneer een kind al uit huis is geplaatst, kan met Signs of Safety gewerkt worden aan een
veilige terugkeer naar huis. Ook kan het worden ingezet als er behoefte is aan een veiligheidsplan dat
los staat van een dreigende uithuisplaatsing of terugplaatsing. Signs of Safety is oplossingsgericht.
Samen met het gezin en het netwerk ontwikkelt de hulpverlener een veiligheidsplan, waarbij er vooraf
door de regiehouder voorwaarden worden gesteld voor de veiligheid (bodemeisen). Ook worden
er afspraken gemaakt over consequenties als de afspraken wel/ niet worden nageleefd.
Ouders en andere belangrijke personen uit het netwerk maken tijdens een netwerkbijeenkomst
afspraken met elkaar en de hulpverlening om de veiligheid aantoonbaar te waarborgen en voeren die
uit, zodat er vertrouwen komt in het veilig opgroeien van de kinderen. Het is hierbij de bedoeling dat
ouders zo veel mogelijk verantwoordelijkheid hebben.
Zowel Levvel als Altra bieden SoS, met daarbij een wat verschillend accent:

Vanuit Levvel is het doel dat er binnen 4 weken een netwerkconferentie heeft
plaatsgevonden en er een veiligheidsplan ligt. Na enkele weken vindt er een
evaluatiemoment plaats.

Vanuit Altra worden er vanaf de eerste dag afspraken met het gezin gemaakt en wordt er
samen met het gezin gewerkt voor een duur van 4 maanden.

Bij beide organisaties wordt gekeken naar de behoeften van het gezin en de aanmelder
en wordt door de inzet van diverse middelen en instrumenten hierbij aangesloten.
Crisisopvang/crisispleeggezin
Soms is het noodzakelijk dat een jeugdige tijdelijk niet meer thuis woont. Levvel biedt naast
Ambulante Spoedhulp dan crisisopvang of plaatsing in een crisispleeggezin. Een plaatsing op een
crisisbed duurt maximaal 4 weken en geldt in eerste instantie als een time-out. De plaatsing duurt zo
kort mogelijk en de problematiek binnen een gezin wordt z.s.m. hanteerbaar gemaakt voor reguliere
(vervolg-) hulpverlening. Bij crisispleegzorg wordt nauw samengewerkt met de pleegzorgwerker van
het pleeggezin.
Crisisopvang of crisispleegzorg wordt alleen verleend in combinatie met Ambulante Spoedhulp. De
spoedhulpmedewerker coördineert de zorg en heeft de regie voor goede afstemming en het maken
van duidelijke afspraken met alle partijen.
Meer informatie
Voor meer informatie, overleg, consultatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen via:

Het aanmeldteam van Altra, 020 - 555 83 00, aanmelden@ihub.nu

Het aanmeldteam van Levvel, 088 - 054 70 01, aanmelden@levvel.nl
Andere belangrijke nummers:

Bij acute onveiligheid bel 112

Veilig Thuis op 0800 - 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)

Het Mobiel Crisis Team Jeugd (MCT) biedt hulp aan gezinnen met kinderen en
kinderen/jongeren in crisissituaties. U kunt 24 uur per dag, 7 dagen in de week de hulp
inroepen van het Mobiel Crisisteam Jeugd. Neem contact op met de meldkamer van de
Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam via 020 - 523 54 33.

Voor LVB Lijn 5: 088 - 513 13 13

Jeugdbescherming 020 - 487 82 22

Crisisdienst psychiatrie, in te schakelen via huisarts/huisartsenpost

