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Inleiding 
De afgelopen jaren nam bij Zilveren Kruis Zorgkantoor het gebruik van de zwaarste 
crisisbedden in de gehandicaptenzorg steeds verder toe. Om deze toename beter aan te 
kunnen, heeft Zilveren Kruis Zorgkantoor in 2016 aan zorgaanbieders gevraagd om 
daartoe een oplossing te bedenken. Twee zorgaanbieders – Abrona en Fivoor/Wier – 
hebben gezamenlijk een voorstel ingediend voor een Crisis Interventie Team.  
 
De intentie was om te starten in drie regio’s met een Crisis Interventie Team (CIT), om 
daarna uit te breiden over alle regio’s van Zilveren Kruis Zorgkantoor. Het CIT in 
Utrecht/’t Gooi is in het voorjaar van 2017 gestart. In Kennemerland/Zaanstreek-
Waterland is sinds 2018 een CIT actief. Het CIT in Drenthe is voortijdig gestopt.   
Deze evaluatie is vooral gebaseerd op de ervaringen in Utrecht/’t Gooi. Waar mogelijk 
wordt ook gebruik gemaakt van de ervaringen in Drenthe en Kennemerland/Zaanstreek-
Waterland. 
 
Uit tussentijds intern onderzoek door Zilveren Kruis Zorgkantoor bleek dat de CIT niet 
alleen heeft geleid tot minder acute crisisopnames dan verwacht, het CIT leverde 
daarnaast ook inhoudelijke pluspunten op.  
Het CIT heeft daarom een belangrijke rol gekregen in het programma ‘Volwaardig Leven’ 
van het ministerie van VWS: er gaat een landelijke uitrol plaatsvinden van de CIT’s.  
 
Deze notitie heeft daarom een tweeledig doel: 
- Het is een evaluatie van de Crisis Interventie Teams. Daarbij komen aspecten aan de 

orde als organisatie van de CIT, samenstelling en omvang van de teams, 
randvoorwaarden zoals ICT, beschikbaarheid 

- Het moet de bouwstenen bieden voor een succesvolle uitrol van de CIT’s over geheel 
Nederland. Vanwege bestaande regionale verschillen is het wenselijk om dat niet 
volgens één blauwdruk te doen. Het combineren van bouwstenen, die passen bij elke 
regio vergroot de kans op een succesvolle implementatie. Deze evaluatie heeft 
daarom tot doel om deze bouwstenen in kaart te brengen en te delen. De evaluatie 
biedt daarnaast een kans om te leren van de ervaringen van de twee succesvolle 
Crisis Interventie Teams.  

 
Deze evaluatie is vooral inhoudelijk. Een cijfermatige onderbouwing is vooralsnog 
beperkt beschikbaar.  
 
 
Aanleiding 
Het voorkomen van opname op een crisisbed is om diverse redenen zeer gewenst. De 
voornaamste redenen zijn 

• Een cliënt uitplaatsen naar een crisisplek is altijd een traumatische ervaring, 
zodanig dat het regelmatig negatief effect heeft op het gedrag van een cliënt. Het 
is daarom van belang onnodige verhuisbewegingen voor een client te voorkomen 
en zorg en ondersteuning op de woonplek van de client te realiseren. 

• De zorgkosten nemen toe bij een toename van het aantal crisisbedden. De 
verwachting is dat door het CIT het gebruik van het aantal crisisbedden daalt, 
maar dat kan vooralsnog niet cijfermatig worden onderbouwd. 

 
 
Initiatienemers 
In Utrecht/’t Gooi hebben twee zorgaanbieders het initiatief1 uitgewerkt om te komen tot 
een Crisis Interventie Team: 

- Abrona, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking 
- Fivoor/Wier, Wier is een behandelcentrum SGLVG voor cliënten met een 

verstandelijke beperking en gedrags - en of psychiatrische problematiek. 
 

De twee zorgaanbieders werkten al langere tijd met elkaar samen. Van groot belang 
hierbij is wel dat de andere zorgaanbieders in de regio de rol erkennen van de beide 
zorgaanbieders bij de totstandkoming van het CIT.  

 
1 Het initiatief is gebaseerd op de bestaande VGU-regeling. VGU staat voor Vereniging Gehandicaptenzorg 
Utrecht.  



3 
 

 
In Zaanstreek-Waterland/Kennemerland werkten een aantal zorgaanbieders samen 
rondom zorg voor cliënten met een complexe zorgvraag. Vanuit deze kerngroep hebben 
De Hartekamp Groep, Parnassia, GGZ Ingeest en de Prinsenstichting - twee 
zorgaanbieders voor mensen met een verstandelijke beperking en twee aanbieders 
vanuit de psychiatrie - het initiatief genomen voor de start van een CIT. 
 
Het CIT in Drenthe heeft slechts zeer kort gefunctioneerd. Belangrijkste reden daarvoor 
lijkt dat er onvoldoende rekening is gehouden met de regionale situatie. Er bestond al 
een aanbod, dat enigermate voorzag in de behoefte. Daarenboven is de communicatie 
richting de aanbieders niet voldoende geweest. Het gevolg was dat er niet tot nauwelijks 
crisisaanbod was, waardoor de noodzaak van het CIT al snel ter discussie kwam te staan. 
Bij een vervolgtraject in deze regio is het van belang dit gegeven mee te nemen bij een 
mogelijk hernieuwde introductie van een CIT. 
 
Bij het tot stand komen van de CIT’s zijn een aantal aspecten van belang gebleken: 

- De initiatiefnemers werken al langere tijd samen; 
- Het aantal initiatiefnemers om tot een CIT te komen is beperkt, hooguit 2 à 3; 
- Het initiatief om tot een CIT te komen, wordt gedragen door alle zorgaanbieders 

en ondersteund door het zorgkantoor; 
Het heeft de voorkeur als het initiatief wordt getrokken door een VG- en een GGZ-
aanbieder. 
 
 
De organisatie van het CIT 

Het voorstel om het gebruik van crisisbedden te voorkomen, bestaat uit drie cruciale 

onderdelen: 

➢ De crisisregeling 

➢ De crisisregisseur 

➢ Crisis Interventie Team 

 
De crisisregisseur en het CIT hebben een onafhankelijke rol en positie, zowel ten 
opzichte elkaar, ten opzichte van alle zorgaanbieders – en dus ook ten opzichte van de 
vormgevers – als ten opzichte van het zorgkantoor. Dat impliceert dat er zorgvuldig 
omgegaan moet worden met de rol en positie van het CIT. Dat vertrouwen moet er zijn 
bij alle betrokkenen. Het spreekt voor zich dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met 
gegevens. 

 

Crisisregeling 

De regeling crisisopname is een onderdeel (H) van het voorschrift zorgtoewijzing. Daarin 

is vastgelegd dat de zorgkantoren verantwoordelijk zijn voor het formuleren van 

eenduidig beleid op het gebied van crisiszorg en het – daarmee samenhangend - 

informeren van de betrokken partijen. Bovendien moeten er voldoende crisisbedden zijn, 

die voldoen aan de kwaliteitsnormen.   

 

Sinds 2003 is er een regeling2 beschikbaar in een deel van het werkgebied van de 

Zilveren Kruis Zorgkantoren voor de crisisopvang van mensen met een (licht) 

verstandelijke beperking en (sterke) gedragsproblematiek. Met enige regelmaat worden 

aanpassingen afgesproken in de regeling. In 2014 is een nieuwe kaderovereenkomst 

Crisisregeling afgesloten. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de 

uitvoering van de regeling: de regie, de inzet van deskundigen, de beschikbaarheid van 

crisisplaatsen en de bekostiging van de regeling. 

 

De crisisregeling van Zilveren Kruis is van toepassing op twee grotere gebieden 

(crisisregeling Noordoost en de crisisregeling midden West). Elke crisisregeling heeft een 

 
2 De regeling is opgesteld door Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht, Zilveren Kruis Zorgkantoren en CCE 
Utrecht/Noord-Holland. CCE participeert sinds 2005 niet meer bij het overleg over de aanpassingen van de 
regeling. 
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aparte stuurgroep, bestaande uit zorgaanbieders en een afvaardiging van de Zilveren 

Kruis Zorgkantoren. Afstemming en waar nodig vindt plaats in deze stuurgroepen.  

 

Crisisregisseur 

De positie (verantwoordelijkheid, mandaat) van de crisisregisseur is vastgelegd in de 

crisisregeling. 

 

Zilveren Kruis Zorgkantoor werkt met crisisregisseurs die regionaal  werkzaam zijn3. Er is 

geen rechtstreekse toegang (verwijzing) mogelijk naar het Crisis Interventie Team. Als er 

zich een crisis voordoet bij een zorgorganisatie of in de thuissituatie, dan is er een 

‘voordeur’ ingebouwd, de crisisregisseur. Pas nadat de crisisregisseur de situatie zodanig 

inschat dat de inzet van het CIT noodzakelijk is geworden, wordt het CIT daadwerkelijk 

ingezet. De crisisregisseur vervult zodoende de rol van poortwachter, zowel voor de 

crisisregeling als de inzet van een crisisbed of het CIT.  

 

Daarnaast is de crisisregisseur verantwoordelijk voor de analyse van de regio, zoals de 

waargenomen knelpunten, omvang van het aantal crisisplaatsen, bezettingsgraad, 

bovenregionale plaatsingen, etc. De uitkomsten daarvan worden besproken met het 

zorgkantoor en met de VGU (aanbieders).  

 

De crisisregisseur analyseert de crisis-aanvraag, en maakt een snelle eerste inschatting 

van de situatie. De crisisregisseur toets of er sprake is van een crisis (‘crisiswaardig’), 

bepaalt, of het CIT moet worden ingeschakeld (‘interventiewaardig’), of er een crisisbed 

moet worden ingezet, of er andere opties mogelijk zijn zoals (F)ACT-LVB4, of dat de 

crisis-aanvraag wordt afgewezen. 

 

De crisisregisseur beoordeelt de crisisaanvraag en bepaalt zodoende of 

- De vragende zorginstelling de door hen ingeschatte crisissituatie zelf moet kunnen 

oplossen 

- De situatie zodanig is dat er gebruik gemaakt moet worden van een crisisbed 

- Het CIT moet worden ingezet.   

- Of een combinatie van beide, plaatsing op een crisisbed en ondersteuning van het 

CIT 

 

De functie van crisisregisseur is volledig onafhankelijk en met eigen autonome rol. De 

crisisregisseur heeft het beheer over de crisisbedden in de regio. De regeling voor ‘West’ 

omvat 38 bedden. Dit aantal bedden is beschikbaar voor de beide regio’s (Utrecht/’t 

Gooi, Kennemerland/Zaanstreek-Waterland) én voor de bovenregionale plaatsingen. 

 

Als na inzet van het CIT alsnog plaatsing op een crisisplaats noodzakelijk is, dan verloopt 

dit altijd via de crisisregisseur. Het CIT kan adviseren aan de crisisregisseur dat er alsnog 

geplaatst moet worden op een crisisplaats.   

 

De Crisisregisseurs werken voor meerdere zorgkantoorregio’s. Daardoor kan de 

capaciteit flexibeler en over regio’s heen worden benut, zowel qua capaciteit als qua type 

zorgvraag.   

  

 
3 De crisisregisseurs in de regio’s werken overigens nauw samen en vervangen elkaar bij afwezigheid. 
4 of zoals bijvoorbeeld in Drenthe de psycholance. 
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De Crisisregisseur is ook verantwoordelijk voor het afgeven van signalen. Bijvoorbeeld 

als iedere keer hetzelfde team en/of dezelfde organisatie komt met crisissituaties die de 

organisatie zelf zou moeten kunnen oplossen. Om de ‘veiligheid’ te kunnen borgen van 

het betreffende team dan worden signalen geanonimiseerd afgegeven en spreekt de 

crisisregisseur het management van de zorgorganisatie daar op aan. Dat gebeurt echter 

uitsluitend nadat de betrokkenen zelf zijn geïnformeerd. Signalen met betrekking 

individuele casuïstiek worden niet afgegeven aan het zorgkantoor.  

Trends wel, die kunnen besproken worden tussen zorgkantoor en zorgaanbieders. 

 

Procesafspraken 

Bezetting van crisisplaatsen kan alleen via deze procedure: 

 

Aanmelding crisis bij de crisisregisseur5 

 

De crisisregisseur beoordeelt de aanmelding (screening) 

 

De crisisregisseur plaatst bij een aanbieder van crisisplaatsen; 

 

de crisisregisseur bepaalt of in plaats van de crisisplaatsing het CIT 

    wordt ingezet. 

 

Bekostiging 

De crisisregisseurs worden op detacheringsbasis ingehuurd. Zilveren Kruis Zorgkantoren 

betaalt sinds 2018 de kosten voor de crisisregisseurs uit de beheerskosten. 

 

Rol (grotere) zorgaanbieders 

De crisisregisseur is de ‘poortwachter’ voor het CIT. Dat betekent overigens niet dat de 

zorgaanbieders niet zelf ook een rol hebben in het voorkomen van een crisis. Van alle 

(grotere) zorgaanbieders wordt verwacht dat zij zelf ook een ondersteunend team of 

medewerkers hebben, die kunnen meekijken bij dit soort situaties voordat de CR wordt 

gebeld. 

 

 
5 In de bijlage staat een uitgebreidere versie van de werkwijze van de crisisregisseur 

Crisisregisseur 

Inzet van het CIT 
Plaatsing op een 

crisisplaats 

Afwijzing 

aanvraag 

Nieuwe 

woonplek 

Terug naar plek 

van herkomst 
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Overige van belang zijnde aspecten 

➢ De crisisregisseur (CR) is uitsluitend bereikbaar tijdens kantooruren, en is 

rechtstreeks mobiel bereikbaar zonder tussenkomst van derden.  

➢ De CR heeft een natuurlijke autoriteit en veel inhoudelijke kennis van de doelgroep 

(VB/GGZ) 

➢ Heeft een helicopterview, kan op alle lagen communiceren en schakelen, 

management informatie interpreteren, 

➢ De CR is beschikbaar om mee te denk bij complexere vraagstukken/dossiers 

➢ De CR heeft geen vaste werkplek. 

 

 

Crisis Interventie Team 

Het CIT komt in actie als de crisisregisseur dat nodig acht. De crisisregisseur draagt 

dossiers aan-/voor bij het CIT, bij een complexe, of beter, bij een dreigende complexe 

situatie, en er wordt de noodzaak gevoeld voor een time-out. De inzet van een CIT kan 

goed een alternatief bieden om een crisisplaatsing in sommige situaties te voorkomen of 

af te wenden. De inzet van het CIT vindt plaats terwijl de cliënt (nog) niet is uitgeplaatst 

naar een crisisbed.  

 

De inzet van het CIT kan plaatsvinden op verschillende momenten: 

- Als de client niet is geplaatst op een crisisbed maar er op de woonplek van de cliënt 

een onhoudbare situatie dreigt te ontstaan 

- Na terugkeer naar de eigen woning om te voorkomen dat een client, die op een 

crisisplaats geplaatst is geweest, binnen afzienbare tijd weer op een crisisbed wordt 

geplaatst.  

 

Samenstelling CIT 

Noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van het CIT is dat er op gelijkwaardige 

basis multidisciplinair wordt samengewerkt tussen de verschillende disciplines vanuit een 

VG en GGZ instelling. Het CIT omvat de volgende disciplines: 

- Senior begeleider VG 

- Psychiatrisch verpleegkundige GGZ 

- GZ-psycholoog/orthopedagoog VG 

- Manager VG 

- AVG VG (op consultbasis) 

- Psychiater GGZ (op consultbasis) 

- (indien noodzakelijk/gewenst overige specialisten, op consultbasis)6. 

 

Afhankelijk van de aard van de crisis wordt een team samengesteld uit bovenstaande 

disciplines, minimaal 2 personen maximaal 3 personen. In de meeste gevallen: 

teamleider/manager, gz-psycholoog /orthopedagoog of psychiater, senior begeleider 

VG/psychiatrisch verpleegkundige.  

Het wekelijks MDO kent een ruimere samenstelling, waarbij alle disciplines aanwezig zijn.  

 

Om de continuïteit te waarborgen in een tijd waarin sprake is van 

arbeidsmarktproblematiek en het daaruit voortvloeiende bezettingsrisico van het CIT, 

kunnen de verschillende teamrollen worden vervuld door meerdere medewerkers, al dan 

niet met een  parttime contract. 

 

 
6 Regio Brabant gaf bijvoorbeeld al aan behoefte te hebben aan een aanvulling in het 

team op het gebied van verslavingsproblematiek. 
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Werkwijze CIT 

Uitgangspunt is dat het CIT de zorg niet overneemt, maar inzet om zorg te dragen voor 

een korte termijnoplossing op de plek waar de cliënt woont, waardoor de cliënt niet naar 

een crisis bed hoeft te verhuizen.  

 

Een in te zetten team (3 personen) is op afroep beschikbaar en moet binnen 48 uur met 

een ondersteunend aanbod komen. De aanpak van CIT bestaat uit  

• advies,  

• boventallig meelopen met de diensten. Het betreft hier nadrukkelijk niet 

meewerken, maar het tonen van voorbeeldgedrag. 

• Coaching van zowel begeleiders, teams als management 

• Scholing  

• Eventueel aanvullende diagnostiek.  

De geboden zorg is altijd cliëntgebonden. Het is echter maar zeer gedeeltelijk aan te 

merken als handen aan het bed (het is geen extra arbeidskracht), maar betreft vooral 

een vorm van intervisie, kennis overdragen en ondersteuning bieden bij de beste 

begeleidings-/behandelmethode voor de betreffende cliënt. Het CIT neemt de zorg van 

de cliënt dus niet over; het team blijft verantwoordelijk en de zorg verlenen. Het CIT-

team adviseert en ondersteunt. 

Dit vraagt om een interventieteam dat voldoende stevig is, sensitief en zonder oordeel 

kan instappen. Senioriteit van de teamleden is een vereiste. 

 

Als het CIT wordt ingezet, neemt zij de verantwoordelijkheid voor een cliënt NIET over. 

De verantwoordelijkheid blijft bij de aanbieder, waar de cliënt op dat moment verblijft.   

 

De teams zijn samengesteld uit het personeel van de deelnemende reguliere instellingen 

die voor complexe cliënten bijzondere expertise hebben opgebouwd.  

 

Het CIT heeft een breed beeld vanuit verschillende invalshoeken: cliënt, groep, 

team/systeem, organisatie context en huisvesting. Advies over de aanpak kan op alle 

invalshoeken betrekking hebben. 

 

Het CIT is niet geschikt om bij alle crisisaanmeldingen ingezet te worden. De 

problematiek en veiligheid kunnen directe crisisplaatsing zonder betrokkenheid van het 

CIT noodzakelijk maken (bepaald door de crisisregisseur).  

 

Het CIT informeert gedurende iedere inzet de crisisregisseur 

 

Als de inzet van het CIT wordt beëindigd dan wordt een evaluatieverslag opgesteld. Het 

evaluatieverslag wordt eerst besproken met de zorgaanbieder en vervolgens aangeboden 

aan de crisisregisseur. Het evaluatieverslag wordt geanonimiseerd vastgelegd in het 

systeem van het zorgkantoor.  

 

Procesafspraken 

Uitgangspunten voor het CIT zijn: 

- Inzet van het CIT zo kort mogelijk, zo lang als nodig. De inzet van het CIT zo licht 

mogelijk. Er is geen sprake van een standaardtermijn voor de duur van de inzet. 
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Evenmin is er geen standaardrichtlijn voor de omvang van de inzet. CIT bepaalt 

dit op basis van de situatie, die zij aantreft7. 

- De werkwijze van het CIT is dat zo veel als mogelijk wordt aangesloten bij de 

situatie waar het CIT wordt ingezet. Dit is per definitie een kwetsbare situatie. De 

wijze waarop het team start en aandacht heeft voor de specifieke situatie, bepaalt 

een groot deel van het succes. Dat het team/organisatie open staat voor 

‘inmenging’ is te waarderen, het in te zetten CIT-team moet deze kwetsbaarheid 

juist en goed waarderen. 

 

Het CIT-team bepaalt zelf of de orthopedagoog/psycholoog direct contact heeft met 

cliënt/cliëntsysteem, of adviseert op basis van dossier en gesprekken medewerkers 

 

Het intakegesprek wordt altijd gevoerd met de drie disciplines: begeleiding (VG of GGZ 

achtergrond), gedragswetenschapper (orthopedagoog of gz- psycholoog), organisatie 

(leidinggevende). Ook de aanvragende partij komt met dezelfde disciplines aan tafel bij 

het intakegesprek 

 

Nadat de crisisregisseur de casus heeft toegewezen aan het CIT8:  

Binnen 48 uur is telefonisch contact met de aanvrager voor het plannen van een 

afspraak voor de intake 

 

Intakegesprek vindt meestal plaats 3 à 4 (5) werkdagen– afhankelijk van de 

planning van de aanvrager – na aanmelding van de casus. Naast het 

intakegesprek vindt ook dossieronderzoek plaats 

 

CIT heeft binnen 3 à 4 (10) werkdagen na intake een ondersteuningsvoorstel 

(maatwerk) 

 

CIT start zo snel mogelijk (2 tot 10 werkdagen) als ontvangende zorgorganisatie 

en CIT consensus hebben over ondersteuningsvoorstel 

 

Afhankelijk van de vraag en de voortgang wordt een tussenevaluatie gepland, 

meestal tussen de 3 weken en 2 maanden.  

 

CIT bepaalt wanneer inzet wordt afgebouwd en gestopt (Doel bereikt óf verdere 

inzet niet meer zinvol). Dit wordt in overleg met de aanvrager bepaald, en is sterk 

afhankelijk van de wenselijkheid dat het CIT betrokken blijft. De betrokkenheid 

kan oplopen tot 8 maanden. 

 

CIT schrijft evaluatie (met respect, zonder waarde-oordeel, maar wel met 

adequate inhoud) 

 

Verslagbespreking met cliëntsysteem 

 

Definitieve geanonimiseerde versie CIT-verslag naar crisisregisseur, zorgkantoor 

en management zorgorganisatie. Bewaakpunt is dat het een ontwikkel- en 

leeraanbod is, waarbij veiligheid voor het team centraal staat. Het verslag kan 

 
7 In de prestatiebeschrijving van de NZa komt mogelijkerwijs wel een maximale duur. Gedacht wordt aan 6 
maanden, met mogelijkheid van verlenging. 
8 De werkwijze van Utrecht/’t Gooi en Kennemerland/Zaanstreek-Waterland lopen qua procestijd uiteen. 
Tussen haakjes is de tijd van Kennemerland/Zaanstreek-Waterland weergegeven. 
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aanleiding geven om een gesprek aan te gaan met het bestuur, het CIT heeft dit 

zelf (nog) nooit gedaan. 

 

Het CIT bespreekt wekelijks de casussen die op dat moment uitgevoerd worden. Alle 

leden van het CIT zijn hier bij aanwezig (vergelijkbaar met een MDO). 

 

CCE 

Met CCE is afstemming over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van CCE 

en CIT. Bij het uitrollen van de Crisis en OndersteuningsTeams (C.O.T.’s) – de nieuwe 

naam van het CIT - naar de andere regio’s zal daar nadere uitwerking aan worden 

gegeven. 

 

Overige aandachtspunten CIT 

➢ Het CIT-team moet flexibel zijn qua inzetbaarheid, óók in avonden en weekeinden 

inzetbaar. Dat geldt overigens vooral voor de begeleiders/casemanagers. (normale 

ORT regels zijn van toepassing). 

➢ CIT-team moet bestaan uit vrouwen en mannen: soms is het relevant om te kunnen 

kiezen. 

➢ VG en GGZ hebben een andere zorginhoud, achtergrond en cultuur. CIT moet beide 

expertises kunnen bieden en hierop aansluiten. Het gaat in veel gevallen om cliënten 

met een duale problematiek, zowel VG als GGZ. De kunst van het CIT is om de VG en 

GGZ wereld te verbinden en met een geïntegreerd aanbod/advies te komen. 

➢ Het CIT-team moet kunnen aansluiten bij casussen met cliënten met een 

ernstige/matige/lichte verstandelijke beperking, begeleiders uit de VG zijn hiervoor 

nodig. Alleen GGZ sluit onvoldoende aan op cliënten met een laag niveau. 

➢ CIT moet goed worden ingebed:  

- praktische zaken moeten goed geregeld,  

- er moet een thuisbasis zijn voor team,  

- CIT medewerkers bepalen zelf wat er nodig is voor kennisontwikkeling en 

inspiratie 

➢ De inzet van het CIT is géén vervanging van (F)ACT, Families First, ambulante 

spoedhulp of psycholance. 

➢ Ten opzichte van de FACT-teams in de regio’s kan er overlap ontstaan. Goede 

communicatie en afstemming met deze teams is noodzakelijk.  

 

Feiten en cijfers 

Het CIT Utrecht/’t Gooi kent een werkgebied met ca 1,5 miljoen inwoners, en kent van 

oudsher een groot aantal zorginstellingen (waarvan een aantal landelijk werkzaam zijn).  

 

Het CIT Utrecht is nu ruim 2 jaar werkzaam. In die 2 jaar zijn er 45 crisissituaties 

aangemeld bij de crisisregisseur. Daarvan is in 23 gevallen crisis voorkomen en in 9 

gevallen de crisis verkort. Het voorkomen en verkorten van crisesopnames is over de 

jaren met 71% afgenomen. Grofweg 25% van het aantal bij de crisisregisseurs 

aangemelde crises wordt doorgestuurd naar het CIT. Het aantal opnames op het 

crisisbed is afgenomen.  

 

Aantal aanvragen         

  2017 2018 2019 Eindtotaal 

Utrecht+Gooi         10          26           9            45  

alleen advies gegeven 
 

          2           2              4  

anders            1            8  
 

            9  

crisisopname verkort            4            2           3              9  
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crisisopname voorkomen            5          14           4            23  

 

 

De regio Kennemerland/Zaanstreek-Waterland is minder lang actief. Het aantal cijfers 

derhalve nog beperkt. Toch is dezelfde tendens te onderscheiden als in Utrecht/’t Gooi: 

een beperking van het aantal crisisopnames. 

 

 

Aantal aanvragen         

  2017 2018 2019 Eindtotaal 

Zaanstreek-Waterland en Kennemerland             8           6            14  

anders 
 

          4  
 

            4  

crisisopname voorkomen 
 

          4           6            10  

 

 

Op dit moment wordt in samenwerking met het NZa gewerkt aan passende financiering 

voor het functioneren van het CIT. De kosten verbonden aan het CIT zijn relatief beperkt 

(en vooralsnog niet openbaar). Van belang bij de berekening van de kosten is dat niet 

alleen rekening wordt gehouden met de directe cliëntgebonden kosten aan inzet van 

medewerkers (zowel direct als indirect), maar dat er rekening gehouden wordt met 

beschikbaarheid om ingezet te kunnen worden. Dat laatste zal – naar het zich op dit 

moment laat aanzien – in het tarief verrekend worden. 

 

De kosten van de crisisregisseur worden door het Zilveren Kruis betaald uit de 

beheerskosten. 

 

 

Belangrijkste leerpunten 

Crisisregisseur 

1. De functie van poortwachter is cruciaal voor het slagen van het initiatief om de CIT’s 

landelijk uit te rollen. De crisisregisseur is die poortwachter met een regierol (en 

controlerende rol) in het vaststellen of er sprake is van een crisis, of de crisis moet 

worden opgepakt door het CIT of moet worden opgenomen op een crisisplaats. De 

crisisregisseur blijkt in de beide regio’s substantieel bij te dragen aan de afname van 

het aantal op te lossen crisissituaties en het beperken van het aantal plaatsingen op 

een crisisbed. 

2. Een crisisregisseur per (samenwerkende) regio(‘s) 

3. Het is een onafhankelijke functie.   

4. Het beheer van de crisisbedden ligt bij de crisisregisseur.  

5. De functiekwalificaties voor de crisisregisseur zijn hoog: ruime inhoudelijke kennis 

van en ervaring met VB en GGZ, en beschikt over natuurlijke autoriteit. Voor de 

landelijke uitrol van CIT’s en crisisregisseur zal een functieprofiel opgesteld moeten 

worden. 

6. De crisisregisseur is nu alleen op kantoortijden bereikbaar. Dat betekent dat de 

crisisdienst psychiatrie ingeschakeld wordt. Op dit moment werkt dat onvoldoende 

goed. De psychiatrie heeft soms onvoldoende deskundigheid over de combinatie van 

een VB-er met tevens psychiatrische problematiek. Met als gevolg dat het accent te 

snel wordt neergelegd bij de verstandelijke beperking en dat er onvoldoende 

aandacht is voor de psychiatrisch beelden die op dat moment de boventoon voeren. 

Mogelijk gevolg is dat er geen IBS wordt uitgeschreven en er niet wordt opgenomen. 

Dit impliceert dat óf de crisisregisseur ook bereikbaar moet zijn in het weekend óf de 

expertise van de crisisdienst psychiatrie moet worden verbeterd.  

 

Crisis Interventie Team (CIT) 
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1. Het bepalen van de omvang van een CIT-regio is erg belangrijk. Een te kleine regio is 

niet wenselijk, aangezien het aantal crises in een jaar relatief beperkt is. Tegelijkertijd 

mag een regio niet te groot zijn in verband met de handelingssnelheid van het CIT9. 

2. Uit doelmatigheidsoverwegingen gebaseerd op de ervaringen in Utrecht/’t Gooi kan 

het aantal CIT’s landelijk beperkt blijven. Het aantal casussen is op jaarbasis immers – 

overigens mede door de kwaliteit van de crisisregisseur – relatief beperkt. 

3. De uitdaging voor iedere CIT is gelegen in de aansluiting tussen GZ en GGZ. In 

Utrecht/’t Gooi werkten beide instellingen al langer met elkaar én Fivoor/Wier had al 

als GGZ-aanbieder al ruime ervaring met de VB-sector. 

4. Het is meer dan wenselijk om het aantal organisaties, die verantwoordelijk zijn voor 

de uitvoering van het CIT, te beperken. Dat geldt niet alleen voor de opstartfase, 

maar ook in de doorgroeifase. Maximaal 3 instellingen, die gezamenlijk de gehele 

zorgvraag kunnen bedienen.  

5. Crisisaanvragen gaan altijd in golven, zo kan het periodes erg rustig zijn zowel voor 

de Crisisregisseur als het CIT. 

6. Het invullen van de randvoorwaarden vooraf is cruciaal, en mag niet worden 

onderschat: 

- De ICT ondersteuning is cruciaal, het CIT moet de beschikking hebben over een 

goed werkend registratie- en rapportagesysteem. De medewerkers van het CIT 

hebben een platform nodig voor het uitwisselen van privacy gevoelige gegevens. 

Een beveiligde omgeving – in verband met de AVG – zowel vanuit de eigen 

omgeving als op afstand. Bij de start en inrichting moet zodoende een keuze 

gemaakt worden voor de ICT-ondersteuning10. 

- Ieder teamlid moet de beschikking hebben over een mobiele telefoon en laptop 

zodat ze ongeacht de werkplek kunnen inloggen. 

7. Bij de uitrol van de CIT’s zal op voorhand vastgesteld moeten worden welke aspecten 

van het CIT gemonitord zouden moeten worden om ook een meer cijfermatige analyse 

te kunnen maken. Daarbij moet wel een juiste balans gevonden worden in de 

registratie om het CIT niet teveel te belasten met administratieve handelingen. 

 

Financiën/cijfers 

1. De verwachting is dat de financiering van het CIT per 1 januari 2020 geregeld is. 

Beschikbaarheid zal onderdeel zijn van het nog vast te stellen tarief. 

2. Er is geen tarief vastgesteld voor de crisisregisseur. De financiering van de 

crisisregisseur is gekoppeld aan de zorgtoewijzingsrol van het zorgkantoor.   

3. Er is op dit moment weinig cijfermateriaal beschikbaar om een cijfermatige analyse te 

kunnen maken. Als er een meer landelijke dekking komt van de CIT’s, dan zal een 

eenduidige vastlegging van resultaten (inhoudelijk en financieel) een vergelijking 

tussen de CIT’s mogelijk (moeten) maken.  

 
  

 
9 Het CIT Drenthe was ook verantwoordelijk voor een crisis in Almere. Door de afstand, maar vooral ook door 
onbekendheid met de sociale kaart van de regio, bleek dat niet realistisch. 
10 Het CIT Utrecht werkt in Ysis 
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Bijlage 1: werkwijze crisisregisseur 

 

De werkwijze van de crisisregisseur omvat de volgende stappen als een nieuwe crisissituatie 

wordt aangemeld: 

1. Controle of er een ZZP aanwezig is 

➢ Er is geen ZZP aanwezig 

 in overleg met aanmelder/ambulante begeleiding/casemanager wordt bepaald of 

de geconstateerde acute situatie met inzet of uitbreiding extramurale zorg opgelost 

kan worden 

➢ er is wel een ZZP aanwezig, maar geen dossierhouder aanwezig,  

 naar zorgaanbieder crisisopvang 

➢ Indien een dossierhouder aanwezig is, wordt contact opgenomen in het kader van de 

zorgplicht. Kan de dossierhouder hier niet aan voldoen, dan dient de crisisopvang 

elders te worden gerealiseerd.  

 Dit wordt gemeld aan het zorgkantoor/zorgverzekeraar. 

 

2. Inventariseert c.q. controleert of juiste ZZP indicatie en eventueel RM, IBS en/of BOPZ 

aanwezig is. 

 

3. Beschikt over de crisisbedden en houdt hier de registratie van bij (en heeft daarmee 

inzicht in bezetting en vrije plaatsen). 

 

4. Bepaalt of daadwerkelijk sprake is van crisiszorg op basis van de geldende criteria. 

 

5. Wanneer de regisseur beoordeelt dat klant niet in aanmerking komt voor een crisisopvang 

legt hij de verantwoordelijkheid terug bij de aanmelder om passende zorg in de 

thuissituatie te regelen. 

 

6. Indien de klant een dossierhouder heeft en de klant kan daar niet worden opgenomen, dan 

wordt contact gezocht met de medewerker complexe Casuïstiek die vervolgens in overleg 

treedt met dossierhouder aangaande een passende optie, zoals bijvoorbeeld 

overbruggingszorg of anderszins. 

 

7. Bewaakt het randvoorwaarden waarbinnen de crisisplek wordt afgegeven. Een rechterlijke 

machtiging wordt niet op locatie van crisis afgegeven, daar dit knelpunten met zich mee 

brengt aangaande de verantwoordelijkheid. Er dient een dossierhouder te zijn die de 

rechterlijke machtiging toekent. Crisisopvang levert alleen crisisopvang. 

 

8. Spreekt duur en voorwaarden af met de aanmelder en de zorgaanbieder crisisopvang. 

 

9. Beoordeelt eventuele verlenging van de opname duur. 

 

10. Houdt gedurende de opname contact met de zorgaanbieder crisisopvang en de aanmelder. 

 

11. Houdt in de gaten of de zorgaanbieder zich houdt aan de afspraken (behandeling/indicatie 

aanvragen/opstellen begeleidingsadvies/vervolg opname). 
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Bijlage 2: Profiel Crisisregisseur (CR) 

 

1. Bij de (op-)start zijn er geen full-time werkzaamheden voor de CR. 

2. De rol/taak van de CR zal naast een andere functie kunnen volstaan.   

3. Het is noodzakelijk dat de CR over een brede inhoudelijke kennis van de doelgroep 

beschikt 

4. De CR moet goed inzicht hebben in de sociale kaart van de regio. 

5. De CR moet beschikken over een goede helicopterview en op detail kunnen 

inzoomen. 

6. De CR moet beschikken over goede communicatieve vaardigheden en snel en 

makkelijk kunnen schakelen tussen de verschillende niveau’s, bestuur, MT, 

medewerkers/teams, zorgkantoor, gemeenten, specialisten, ouders… 

7. Cijfers/trends kunnen interpreteren voor MT, zorgkantoor, ed. 

8. De CR moet goede kennis en informatie hebben over de crisis opvangplaatsen in de 

regio. 

9. Er moet een goede differentiatie zijn in het zorgaanbod in een brede diversiteit aan 

crisis opvangplaatsen. 

 


