Casuïstiekbesprekingen multidisciplinair, welk overleg is waarvoor?
Hieronder in het kort het doel en criteria van drie verschillende multidisciplinaire overleggen, namelijk
MDA++, REX Jeugd en Team Toegang Hoogspecialistische Jeugdhulp.
Bij alle onderstaande overleggen wordt de jeugdige, het gezin en alle betrokken professionals uitgenodigd
voor de bespreking. Bij de bespreking wordt gevraagd een aanmeldformulier in te vullen met o.a. een tijdlijn.
Deze tijdlijn geeft de teams inzicht in gebeurtenissen (life-events) van het gezin, welke interventies zijn
ingezet en wat hierbij de succes of belemmerende factoren waren. De samenstelling van de teams zijn
verschillend van elkaar.

MDA++
Doel overleg: realiseren van duurzame veiligheid in gezinnen/systemen (met en zonder kinderen van 9 maanden tot 100 jaar
Criteria aanmelding: bij een (lange) geschiedenis van meldingen en hulpverlening, waarbij de zorg en
justitieketen zijn of moeten worden betrokken, er is een acute of structureel onveilige situatie met of
zonder kinderen of directe onveiligheid met ernstig geweld. De casus blijft gevolgd totdat
veiligheidsrisco’s zijn afgenomen. Bij acute zaken betreffende seksueel misbruik is er directe toegang
tot de MDA++ via het Centrum voor Seksueel Geweld (CSG).
Team: samenwerking tussen de hulpverleningsketen, de veiligheidsketen en het medische Zorgcircuit.
Aanmelding: zie website Veiligthuis.nl. Voor meer info: zie kwaliteitskader MDA++ (o.a. op site NJI).

REX Jeugd (Regionaal Expertiseteam)
Doel overleg: advies geven bij complexe of vastgelopen zorgvragen, waar de reguliere hulpverlening geen antwoord op heeft of er niet uitkomt met het gezin(systeem)/het kind/jongere.
Criteria aanmelding: complexe zorgvraag, casus ligt niet bij een andere casuïstiek tafel. Is niet voor
spoedeisende zaken. Gemeenten en aanbieders committeren zich aan het advies van het REX en het
is in die zin bindend.
Team: op basis van expertise zitten deelnemers in het REX Jeugd; niet namens een organisatie.
Aanmelding: aanmeldformulier van website sdfryslan.nl/jeugd naar annet.runia@sdfryslan.nl.
Team Toegang Hoogspecialistische Jeugdhulp
Doel overleg: Team Toegang beoordeelt of een jeugdige wel of niet in aanmerking komt voor
Hoogspecialistische Jeugdhulp; en indien ja welke hulp dan nodig is.
Criteria aanmelding: voor het goed te kunnen bespreken is een duidelijk beeld van de huidige situatie
nodig, het ondersteuningsplan en een tijdlijn. Het gaat om meervoudige en complexe casuïstiek
waarbij de verwachting is dat vroegtijdig verschillende expertises nodig zijn om te beoordelen wat de
passende zorg op het juiste moment is. Dit kan eventuele opschaling van zorg of verplaatsen van de
jongere voorkomen.
Team: zorgaanbieders Hoogspecialistisch en per casus de betrokken verwijzer en andere betrokken
partijen.
Aanmelding: info@teamtoegang.nl ( www.teamtoegang.nl)

Vragen over het Friese zorglandschap voor Jeugd? Neem contact op met Sociaal Domein Fryslân:
(058) 233 83 88 of secretariaat@sdfryslan.nl.

