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Jeugdhulp  -  Crisishulp aan huis

Crisishulp aan huis is een vorm van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Deze wordt 
ingeschakeld bij gezinnen die in een acute crisissituatie verkeren, waardoor een 
uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen dreigt. Het doel is om de veiligheid voorop 
te stellen en te proberen opnieuw stabiliteit in te bouwen. Daarbij kunnen er nieuwe 
vaardigheden aangeleerd worden. Het traject duurt maximaal 28 dagen, waarbij de 
gezinsmedewerker ongeveer 7 uur per week aanwezig is.

1. Bij hoeveel gezinnen werd crisishulp aan huis ingeschakeld de afgelopen drie jaren?

2. Wanneer wordt een traject als succesvol beschouwd?

3. Bij hoeveel van deze trajecten bleek een uithuisplaatsing van één of meerdere 
kinderen na afloop toch noodzakelijk? Graag een opsplitsing voor de laatste drie jaren.

4. Bij hoeveel van deze trajecten werd na afloop doorverwezen naar een andere 
jeugdhulpaanbieder? Graag een overzicht voor de laatste drie jaren met opsplitsing 
vervolghulp.

5. In hoeveel gevallen werd het traject van 28 dagen verlengd na noodzaak?

6. Kan er steeds tijdig een traject opgestart worden? Indien niet, graag enige duiding.

7. Hoe evalueert de minister de huidige werking van deze crisishulp aan huis? Welke 
zaken kunnen er volgens haar nog beter en welke initiatieven neemt zij om dit te 
realiseren?
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ANTWOORD
op vraag nr. 712 van 8 juli 2022
van SUZY WOUTERS

1. De afgelopen 3 jaar (2019-2021) werd crisishulp aan huis als module opgestart bij 
1417 gezinnen. (bron: INSISTO, registratiesysteem crisismeldpunten)

2. Crisishulp aan huis werd ontwikkeld om bij dreigende uithuisplaatsing in een 
crisissituatie intensief aan de slag te gaan met alle gezinsleden.
Op maat van elk gezin worden dan doelstellingen afgesproken.
De diensten voor crisishulp aan huis registreren bij het afsluiten van een dossier de 
doelrealisatie. Hierbij wordt in de afgelopen jaren (2019, 2020, 2021) een positief 
antwoord gegeven bij 70%, 68% en 71% van de begeleidingen. We beschouwen hier 
de antwoorden doelen bereikt of grotendeels bereikt als positief. (bron: BINC)

3. In ongeveer 10% van de begeleidingen wordt er uithuisplaatsing geadviseerd.
Respectievelijk ging het de afgelopen jaren (2019 – 2021) om 84, 90 en 108 trajecten. 
Hierbij betreft de cijfers van alle begeleidingen aangeboden door de diensten crisishulp 
aan huis, dus ook de crisisbegeleidingen en crisisinterventies. 

4. In ongeveer 67% van de trajecten werd er doorverwezen naar een andere 
jeugdhulpaanbieder (inclusief de uithuisplaatsingen) erkend door Opgroeien. Concreet 
gaat het hier om 463, 512 en 520 begeleidingen in resp. 2019, 2020 en 2021. Naast 
Opgroeien wordt er ook doorverwezen naar andere jeugdhulpaanbieders, vnl. in de 
geestelijke gezondheidszorg. Dat betreft 478, 543 en 542 begeleidingen in 2019, 2020 
en 2021. (bron: BINC)
Kanttekening daarbij is 1) dat het gaat om doorverwijzingen vanuit alle 
begeleidingsvormen van crisishulp, 2) dat registraties binnen Opgroeien en daarbuiten 
niet mogen worden opgeteld, omdat het ook kan gaan om combinaties van 
hulpverlening voor eenzelfde gezin. 

5. In 55 begeleidingen, wat neerkomt op ongeveer 4% van de begeleidingen, werd er 
verlengd. (bron: INSISTO)

6. De afgelopen 3 jaar kregen 708 unieke minderjarigen de boodschap dat hun 
begeleiding niet kon starten, ook al indiceerde het crisismeldpunt een crisishulp aan 
huis. (bron: BINC)
Vaak worden deze trajecten wekelijks later opnieuw aangemeld en is er wel een 
opstartmogelijkheid. Aanmeldingen komen ook niet permanent aan eenzelfde 
frequentie. We zien bijvoorbeeld dat april, juli en augustus rustigere periodes zijn.

7. Crisishulp aan huis is gebaseerd op “families first”, een sterk wetenschappelijk 
onderbouwde methodiek, die vrij strikt wordt toegepast.
Vanuit verwijzers komt de vraag om dit kader te verruimen. In antwoord daarop 
worden al ‘terug naar thuis’ begeleidingen aangeboden onder de module 
crisisbegeleiding door de diensten crisishulp aan huis. Hierbij wordt met kinderen en 
jongeren die in een crisisopvang verblijven en hun gezin intensief gewerkt wordt om 
een terugkeer naar huis te bewerkstelligen. Sinds de uitbreiding van 2019 is deze 
methodiek overal in Vlaanderen en Brussel beschikbaar. 



Daarnaast wordt er ook geëxperimenteerd met begeleidingen die een minder hoge 
intensiteit hebben dan de 7 uur per week van crisishulp aan huis. Dit zowel vanuit de 
reguliere diensten als met de projectmiddelen vanuit het relance plan Vlaamse 
Veerkracht, waarmee extra crisisbegeleidingen in alle regio’s gerealiseerd worden. 
Ten slotte is er ook een experiment met betrekking tot het inzetten van een specifiek 
aanbod voor hoogdringende maatregelen, dat gebaseerd is op crisishulp aan huis. De 
eerste resultaten waren positief, maar het betrof een te beperkte steekproef (slechts 
2 casussen) om al te kunnen evalueren. Dat vraagt nog wat meer tijd.


