
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crisisopname 
 

Als het niet goed gaat met een jongere op de plek waar hij woont en de problemen zo uit de hand lopen dat hij 

of de mensen in zijn omgeving in gevaar komen, dan kan een crisisopname bij orthopedagogisch 

behandelcentrum Groot Emaus van ’s Heeren Loo de oplossing zijn.  

 

Wonen in een groep 

Op een crisisgroep van Groot Emaus verblijven jongeren vanaf de middelbare schoolleeftijd. We kijken samen met 

de jongere wat er nodig is om zijn leven weer rustiger en veiliger te maken. Hij komt in een groep met andere 

jongeren met een licht verstandelijke beperking in één huis te wonen, gaat hier naar school en leert zijn vrije tijd 

in te richten of op een goede manier te besteden. 

  

Betrokkenheid ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s) 

Tijdens een verblijf op de crisisgroep heeft de persoonlijk begeleider van de jongere regelmatig contact met de 

ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s) want we vinden het belangrijk dat zij ook betrokken zijn. We bekijken 

samen met hen en met de jongere zelf wat er moet gebeuren na de crisisplaatsing. Kan de jongere weer naar 

huis? Welke behandeling of begeleiding is dan nodig? Of is het misschien beter dat hij een tijdje in een 

behandelgroep woont? Dit bespreken we samen; de jongere en zijn ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s), de 

verwijzer en de begeleider.  

 

Duur crisisopname 

De crisisperiode duurt maximaal 6 weken en als dat nodig is nog eens 6 weken.  
 

 
  

Crisisopname, diagnostiek & observatie 
Als de problemen zo uit de hand lopen waardoor er gevaar dreigt 



 

 

 

Diagnostiek- en observatietraject 
 

Als het niet duidelijk is waardoor het komt dat het niet goed met een jongere met een lichte verstandelijke 

beperking en ernstige gedragsproblemen op de plek waar hij nu woont, onderzoeken we dit bij ’s Heeren Loo 

Groot Emaus in Ermelo. We noemen dit een diagnostiek- en observatietraject. We nemen daar ongeveer een 

half jaar de tijd voor. De jongere woont dan bij Groot Emaus in een groep en gaat hier naar school (Emaus 

College). In de vrijetijd gaat hij regelmatig naar het vrijetijdscentrum. We kijken naar wie de jongere is, waar hij 

goed in is en waar hij eventueel hulp of therapie bij kan gebruiken. Daarnaast doen we veel diagnostische 

onderzoeken. Zo ontdekken we wat er nodig is om de jongere verder te kunnen helpen. 

 

Van aanmelding tot verhuizing 

Voordat we hiermee starten gaan we in gesprek met de jongere en zijn ouders of wettelijk vertegenwoordiger(s). 

Zij vertellen hoe het met de jongere gaat en waar zij tegenaan lopen. Met de informatie uit dit gesprek en de 

informatie uit eventuele eerdere onderzoeken maken we een behandelplan. In dit plan staan de vragen die 

centraal staan tijdens de tijd bij Groot Emaus. We sturen dit plan eerst naar de jongere en zijn ouders/wettelijk 

vertegenwoordiger(s). Als iedereen akkoord is met dit plan verhuist de jongere tijdelijk naar Groot Emaus en gaan 

we samen aan de slag.  

 

Aanpak 

Bij Groot Emaus heeft iedereen zijn eigen kamer. In de weekenden mogen de jongeren naar huis als dat kan en als 

zij dat willen. Elke jongere heeft een persoonlijk begeleider die samen met hem, de gedragswetenschapper, de 

leerkrachten van school en de medewerkers van het vrijetijdscentrum zo goed mogelijk antwoord geven op de 

gestelde vragen. Zo krijgen we een beter beeld van waar hij behoefte aan heeft. Want als dat helder is kunnen we 

hem beter verder helpen.  

 

Betrokkenheid van ouders/vertegenwoordiger(s) 

Betrokkenheid van ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s) is essentieel voor het slagen van de behandeling. De 

persoonlijk begeleider heeft daarom regelmatig contact met hen.  

 

Vervolg 

Aan het eind van het traject geven de persoonlijk begeleider, de gedragswetenschapper, de diagnosticus en 

school samen antwoord op de vragen die gesteld zijn. En we bekijken samen met de jongere, zijn 

ouders/vertegenwoordiger(s) en de verwijzer wat er moet gebeuren na het diagnostiek en observatietraject. Kan 

hij weer naar huis? Welke behandeling of begeleiding heeft hij daar dan nodig? Of is het misschien beter dat hij 

een tijdje in een behandelgroep woont? 

 

Duur diagnostiek en observatietraject 

Een diagnostiek traject duurt 6 maanden. 

 

 


