Bijlage 1 bij de Uitvoeringsregeling jeugdhulp gemeente Waterland 2022
Richtlijn Gebruikelijke zorg
Deze richtlijn is bedoeld om te dienen als afwegingskader bij het beoordelen van de gebruikelijke hulp.
Kinderen zijn bij de geboorte volledig afhankelijk van zorg van hun ouders. Zij ontwikkelen zich in stapjes
naar zelfstandige en zelfredzame volwassenen. De (gebruikelijke) zorg die ouders moeten bieden
verandert met deze ontwikkeling mee.
Kinderen van 0 tot 3 jaar
o
o
o

Hebben 24 uur per dag zorg in nabijheid nodig omdat zij niet in staat zijn om op relevante
momenten hulp in te roepen om ernstig nadeel voor henzelf te voorkomen;
Hebben voortdurend, dat wil zeggen op geplande tijden en ongeplande momenten, overname
van zelfzorg nodig;
Hebben een woonomgeving nodig waarin hun fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd, waar
een passend pedagogisch klimaat wordt geboden en waar hen zorg in de zin van verzorging,
begeleiding en stimulans wordt geboden bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid en
zelfredzaamheid.

Kinderen van 3 tot 5 jaar
o
o
o
o

Hebben 24 uur per dag zorg in nabijheid nodig omdat zij niet in staat zijn om op relevante
momenten hulp in te roepen om ernstig nadeel voor henzelf te voorkomen;
Hebben overdag voortdurend begeleiding en overname van zelfzorg nodig;
Hebben ’s nachts soms nog begeleiding en overname van zelfzorg nodig;
Hebben een woonomgeving nodig waarin hun fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd,
waarin een passend pedagogisch klimaat wordt geboden en waar hen zorg in de zin van
verzorging, begeleiding en stimulans wordt geboden bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid en
zelfredzaamheid.

NB. Deze zorg voor kinderen van 3 tot 5 jaar is geen gebruikelijke zorg als is vastgesteld dat het gaat om
een kind met ernstige meervoudige complexe handicaps waaronder een verstandelijke handicap en een
blijvend zeer laag ontwikkelingsperspectief (bijv. van een kind van 0 tot 3 jaar).
Kinderen van 5 tot 8 jaar
o
o
o
o

Hebben tot 8 jaar overdag zorg in nabijheid nodig omdat zij niet in staat zijn om op relevante
momenten hulp in te roepen om ernstig nadeel voor henzelf te voorkomen;
Hebben tot 8 jaar overdag nog voortdurend begeleiding nodig;
Hebben tot 8 jaar overdag op geplande en soms op ongeplande momenten hulp bij overname
van zelfzorg nodig;
Hebben een woonomgeving nodig waarin hun fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd,
waarin een passend pedagogisch klimaat wordt geboden en waar hen zorg in de zin van
verzorging, begeleiding en stimulans wordt geboden bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid en
zelfredzaamheid.

Kinderen van 8 tot 18 jaar
o

o

Hebben vanaf 8 jaar geen zorg in de nabijheid nodig omdat zij in staat zijn om op relevante
momenten hulp in te roepen om ernstig nadeel voor henzelf te voorkomen;
Hebben een woonomgeving nodig waarin hun fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd, een
passend pedagogisch klimaat wordt geboden en hen zorg in de zin van verzorging, begeleiding en
stimulans wordt geboden passend bij hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
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