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Direct hulp bij een crisis of verward gedrag?
BEL CIT: 0800-8013
Bij welke situaties bel je CIT?
Crisissituatie in gezin, met gevaar voor de veiligheid van kinderen en ouders
Spoedeisende hulpverlening bij verward gedrag

Informatie over crisishulpdiensten

Het Crisisinterventieteam (CIT)

CIT in de praktijk
Dagelijks ontvangt het Crisisinterventieteam
(CIT) tientallen telefoontjes voor hulp bij
crisissituaties en verward gedrag. Een team
van professionals van verschillende organisaties zit in de startblokken om direct hulp te
bieden. Bij situaties met huiselijk geweld,
verwaarlozing of ernstige conﬂicten gaat het
CIT er op af. Zo ook vorige maand, toen het CIT
gebeld werd door de Politie:
Het CIT wordt ingeschakeld voor een crisissituatie
waarbij de politie ondersteuning nodig heeft. Een
heftig ﬁlmpje waar te zien is dat een jongetje geslagen wordt met een riem door zijn moeder was in
de handen gekomen van de Politie. Samen met de
politie kwam het CIT ter plaatse. Daar troﬀen zij in
totaal vier kinderen aan. Moeder werd in hechtenis
genomen voor verhoor. Het CIT draagt zorg voor de
kinderen. Meteen werd duidelijk dat het een onveilige
situatie was in huis. Het jongetje van het ﬁlmpje is in
paniek en zijn zus dat het ﬁlmpje heeft gemaakt
geeft aan dat de jongste kinderen van het gezin vaker
mishandeld worden. Het jongetje wordt boven gecheckt op lichamelijk letsel. Gelukkig valt dit mee,
maar het wordt wel duidelijk dat de mishandeling
van het ﬁlmpje geregeld vaak voorkomt.
De situatie wordt lastiger als de oudste zus in opstand
komt. Zij neemt het op voor moeder. Ze geeft aan
dat de situatie overdreven wordt en dat er geen sprake
is van mishandeling (ze wist niet dat haar zusje een
ﬁlmpje had gemaakt). De zus is ontzettend loyaal aan
haar moeder. Begrijpelijk, de medewerker van het CIT
maakt dit vaker mee. Kinderen blijven, ondanks forse
mishandeling, vaak trouw aan de ouders. De zus pakt
het jongste kind vast en geeft aan dat ze niet mee
gaan. Bang voor wat hen gaat overkomen stribbelt
ze erg tegen. ‘Niemand gaat ergens heen’.
Een situatie als deze is ontzettend traumatisch voor
kinderen. Moeder is het bijzijn van de kinderen
opgepakt door de politie en het wordt nog lastiger

als er iemand gaat tegenstribbelen. Als blijkt dat de
oudste zus haar vader heeft ingeschakeld die geen
ouderlijke macht heeft ontstaat er een acute onveilige
situatie. Het CIT gaat samen met de kinderen naar
het politiebureau. Daar doet iedereen zijn best om
het de kinderen zo gemakkelijk mogelijk te maken.
Inmiddels is het laat in de avond. Stoelen worden aan
elkaar geschoven om als bed te dienen. Overal worden
dekens vandaan gehaald en de kinderen krijgen wat te
eten en drinken.
Het CIT is ondertussen opzoek naar een veilige plek
voor de kinderen. Om de kinderen te kunnen plaatsen
is er toestemming nodig van de moeder. Die wordt
niet gegeven. Moeder werkt niet mee. Dit betekent
dat het CIT moet schakelen met de raad van kinderbescherming. Inmiddels was het 00.30 uur. Gelukkig
lagen de kinderen te slapen. Uiteindelijk om half twee
’s nachts kregen we een telefoontje van jeugdrechter.
De voorlopige ondertoezichtstelling was geregeld en
de kinderen konden tijdelijk uit huis geplaatst worden.
Eerder die avond bleek dat er in de regio NoordBrabant nergens plek was om de kinderen te plaatsen.
Een vol- gende uitdaging voor het CIT: ze moesten
opzoek naar een plek waar alle vijf die kinderen samen
geplaatst konden worden om half twee in de nacht.
Gelukkig bleek er een instelling in Limburg ruimte te
hebben waar de vijf zusjes en broertje direct opgenomen konden worden. Een kamer met vijf bedden
stond tot hun beschikking. Diep in de nacht vertrok
het CIT en de politie richting Limburg om de kinderen
veilig onder te brengen.
Wat maakt deze casus nou bijzonder? Alle partijen
die betrokken waren deze dag hebben alles gedaan
om het voor de kinderen zo gemakkelijk mogelijk te
maken. Deze kinderen hebben zeer traumatische
situaties meegemaakt. Mishandeling, een moeder
die wordt opgepakt en de uithuisplaatsing. Iedereen
heeft alles uit de kast getrokken om de schade voor
de kinderen te beperken. En dan ga je over grenzen
heen die normaal gesproken erg ingekaderd zijn.
Alles om het voor de kinderen goed te regelen.
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Crisisinterventieteam

Hoe werkt het Crisisinterventieteam?

Inwoners en professionals in de regio Hart van
Brabant kunnen het CIT 24 uur per dag bereiken
bij crisissituaties en bij verward gedrag. Het CIT
bestaat uit medewerkers van Jeugdbescherming
Brabant, Veilig Thuis, GGz Breburg, Amarant
Groep en Sterk Huis. Samen hebben ze alle
expertise in huis om een goede beoordeling van
de situatie te maken.

Bij een crisissituatie of bij een melding verward
gedrag wordt eerst gekeken of de veiligheid van
kinderen en/of volwassenen acuut gevaar loopt.
Als dit het geval is, gaat een medewerker van
het CIT zo spoedig mogelijk naar de betreﬀende
locatie. Daar wordt eerst bekeken of de situatie
kan worden opgelost met hulp uit het eigen
netwerk, zodat betrokkenen in hun vertrouwde
omgeving kunnen blijven. Als dat niet het geval
is, schakelen zij de hulp in van een zorgorganisatie. Eerste doel is het terugbrengen van
veiligheid en rust.

Waarom een Crisisinterventieteam (CIT)?
In de regio Hart van Brabant willen we inwoners
in een zorgcrisis of inwoners die tijdelijk de grip
op hun leven kwijt zijn, zo goed mogelijk ondersteunen. We willen zo snel mogelijk de juiste
opvang, zorg en ondersteuning bieden, zodat
er weer rust en veiligheid is. Het CIT kan deze
hulp en opvang 24 uur per dag bieden. Het team
kan zo nodig snel hulp verlenen, waardoor
zoveel mogelijk mensen in de thuissituatie
worden geholpen. Via (vroeg)signalering en
een intensieve en sluitende samenwerking
kunnen we herhaling of erger voorkomen.

0800-8013

C IT

Het CIT zorgt voor een goede overdracht naar
reguliere hulp en blijft maximaal 10 werkdagen
betrokken. Loopt de veiligheid van kinderen
of volwassenen geen acuut gevaar, dan krijgt
de beller advies over de beste vervolgactie of
wordt direct de noodzakelijke hulp geboden
om de situatie op te lossen. Dit geldt ook voor
meldingen of vragen over personen met
verward gedrag, waarbij geen sprake is van
een crisissituatie.

Eén telefoonnummer
voor alle crisissituaties
en situaties met
verward gedrag,
is eenvoudig en duidelijk
voor professionals
en inwoners.
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Overige hulpnummers
112: bij acute bedreiging of gevaar, geweld, brand of als iemand dringend
medische hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie,
een overval of een ongeval.
De Huisartsenpost: voor medische vragen buiten kantooruren.
Bijvoorbeeld bij voedselvergiftiging of een kind dat blijft overgeven.
0900-8844: als er geen spoed is maar wel politiehulp nodig is.
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