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BIJLAGE 3: D O E L G R O E P K A A R T E N
De geel gearceerde bouwstenen zijn nog niet- of beperkt beschikbaar en in voorbereiding, of ter bespreking
voor invulling door onze partners in de regio.

M U LT I P R O B L E E M GEZINNEN
Doelgroepkenmerken:
• Kind-factoren: Psychische of psychosociale problemen inclusief ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen,
psychosomatische problemen en verslavingen; cognitieve problemen (zoals laag IQ en leerproblemen) en
verstandelijke handicaps; slachtoffer of getuige van mishandeling, misbruik, verwaarlozing of huiselijk geweld.
• Ouderfactoren: Psychische of psychosociale problemen inclusief psychosomatische problemen, gedragsproblemen

(agressie en crimineel gedrag) en verslaving; cognitieve problemen (laag IQ) en verstandelijke handicaps; slachtoffer,
getuige of dader van mishandeling, misbruik, verwaarlozing of huiselijk geweld.
• Opvoedingsfactoren: Onvoldoende of inconsistente opvoedingsstrategieën; pedagogische onmacht; weinig

consistentie; weinig responsiviteit; veel harde discipline; afwijzing; gebrek aan gedragscontrole; veel psychologische
controle; onveilige hechting.
• Gezinsfunctioneren: Relatieproblemen; conflicten; communicatieproblemen; weinig cohesie; veel externe locus of
control; geen organisatie.
• Contextuele factoren: Meerdere negatieve levensgebeurtenissen; financiële problemen; lage sociaal-economische
status.

• Sociaal netwerk: Verstoord of gebrek aan sociaal netwerk; conflicten met buurtbewoners en vrienden.
• Hulpverlening: Lange geschiedenis van hulpverlening; uithuisplaatsing.

specifiek aanbod op basis an

generiek aanbod op basis van hulpvraag

specialistisch en ondersteunend

hulp raag en kenmerken

(niet vanzelfsprekend)

aanbod extern

• Intensief ambulante

• Verblijf kort en langdurend
(pleegzorg, flexibele

• Ie lijn:

gezinsbegeleiding (Gezin

- Schuldsanering

Centraal en Sociale Netwerk

orthopedagogische residentiële unit,

- Hulp bij huisvesting

Strategieën. Link met doelgroep

longstay, gezinshuizen)

- Relatietherapie

kindermishandeling via Signs of • Crisisinterventie
Safety)
Standaard

• Groepstrainingen: Sociale
vaardigheden, fysiek en mentale

Training
weerbaarheid (Rots en water. Girls'
opvoedingsvaardigheden: Triple
talk): vervallen in 2018
P 4 groep of 4/5 individueel:
• NP coaching (Nieuwe Perspectieven)
vervallen in 2018
en/of Vertrektraining
Standaard
Consultatie eerste lijn
• Systeemtherapie

• Module Scholing & Werk': vervallen

• 2e lijn extern
- Ontschotting in JES-verband
- Jeugd-GGZ/volwassen en

psychiatrische zorg
- KOPP
- Systeemtherapie
- Verslavingszorg
- LVB

in 2018
• Psycho-educatie m.b.t. de specifieke
doelgroepen: vervallen in 2018

• GOM (Gezinsbegeleiding op Maat,
lopende pilot met Vivent en
Maashorst)
• Match: vervallen in 2018
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KINDERMISHANDELING
Doelgroepkenmerken:
Kindermis andeling komt voor in versc illende vormen. In gezinnen

aarin kindermishandeling plaatsvindt, gaat het vaak

om meerdere vormen tegelijk:

• lichamelijke kindermishandeling;
• seksueel misbruik;

• lichamelijke verwaarlozing (onvoldoende fysieke zorg met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke gezondheid);
• fysieke verwaarlozing (onvoldoende fysiek toezicht);
• emotionele of psychische mishandeling (affectieve verwaarlozing en normatieve/pedagogische verwaarlozing,
onvoldoende grenzen, structuur en disciplinering);
• normatieve en educatieve mishandeling (morele mishandeling en schoolverzuim);

• blootgesteld worden aan huiselijk geweld (meestal geweld tussen partners) zonder dat het kind zelf rechtstreeks
slachtoffer is;
• vechtscheiding (heeft apart programma).

Onder huiselijk geweld wordt verstaan:
• (Dreigen met) geweld, op enigerlei locatie, door iemand uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan:
de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook
begrepen ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren:
(ex)partners, gezinsleden, familieleden en huisgenoten.
Het betreft hier dus gezinnen, waarbij sprake is van bovenstaande vormen van kindermishandeling en kinderen die
blootgesteld worden aan een vorm van mishandeling of daar aan blootgesteld hebben gestaan.

SPECIFIEK AANBOD OP BASIS VAN
HULP RAAG E KENMERKEN

GENERIEK AANBOD OP BASIS VAN

• Intensief ambulante

• Verblijf kort en langdurend
(pleegzorg, flexibele

gezinsbegeleiding (Gezin Centraal
en Sociale Netwerk Strategieën) in

HULPVRAAG (NIET VANZELFSPREKEND)

orthopedagogische residentiële unit,

SPECIALISTISCH EN
ONDERSTEUNEND AANBOD EXTERN
• Ie lijn:
- BJG (verwijzer)
- Veilig Thuis (taxatie en

combinatie met Signs of Safety,

longstay, gezinshuizen). Inclusief

inclusief Vlaggensysteem.
Standaard

Vlaggensysteem.

- Politie (signalering)

• Crisisinterventie

- Huisarts/kinderarts

• Psycho-educatie voor ouders,

kinderen en pleegouders
Standaard

• Training opvoedingsvaardigheden:

Triple P- 4 groep of 4/5 individueel
(evt. Pathways). Vervallen in 2018

Cognitieve gedragstherapie. Nog • Groepstraining fysieke en mentale
uit te werken in scrum diagnostiek
weerbaarheid (Rots en water. Girls'
en behandeling.
talk) vervallen in 2018
• EMDR. Nog uit te werken in scrum • VIB

diagnostiek en behandeling
• Opdracht vanuit kwaliteitskader is

aanpak mbt
Loverboyproblematiek
neerzetten. Mogelijk met De La

• Match vervallen in 2018

plan-vorming)

(signalering en verwijzer)
• 2e lijn:
- Ontschotting in JESverband
- Traumatherapie op basis
van

samenwerkingsafspraken?
- Vrouwenopvang SMO
- Jeugdbescherming/jeugd¬
reclassering
- Raad voor de

Kinderbescherming

Salie
• Training: Kindspoor: Kind op
Schoot, Kind Voorop (voorheen

Let op de Kleintjes), Be Yourself
(verwerking huiselijk geweld)
• Zorgen voor getraumatiseerde
kinderen; ambulant, residentieel
en pleegzorg. Ondersteuningsprogramma ontwikkelen aan de
hand van Slapende Honden en

• 3e lijn:
- Plaatsing in inrichting voor

jeugdigen PIJ (Justitiële
Jeugd-inrichtingen, bijv.
zeden-delinquenten).
- Gesloten en besloten
plaatsingen Jeugdzorg+

Omgaan met Hechtingsproblemen

• MST CAN (extern)
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HECHTING EN TRAUMA
Doelgroepkenmerken:
• Hechting
Een jeugdige met een problematisc e ge ec t eidsrelatie eeft altijd onvoldoende vertrou\wen in zichzelf en
anderen opgebouwd, maar de ernst van de problematiek varieert enorm. Door te werken aan de
gehechtheidsrelatie kan het vertrouwen altijd weer hersteld worden. Een problematische gehechtheidsrelatie is
namelijk geen persoonskenmerk of karaktertrek van een jeugdige, maar een kenmerk van de relatie tussen jeugdige
en volwassene.

Mogelijke gedragskenmerken:
geremd, emotioneel teruggetrokken gedrag in de richting van volwassen verzorgers;

allemansvriendje (geen onderscheid in afstand-nabijheid bij bekenden en onbekenden);
het kind zoekt zelden of minimaal troost wanneer het van streek is;
het kind reageert zelden of minimaal op troosten door anderen wanneer het van streek is;

het kind toont beperkte mate van positief affect;
het kind kan met periodes last hebben van onverklaarbare prikkelbaarheid, verdriet of angst die opvallend zijn.
Zelfs tijdens niet-bedreigende interacties met volwassen verzorgers kunnen dit soort gedragingen voortkomen.
• Trauma

Een psychisch trauma komt op wanneer de normale verwerking (verdediging) na een ingrijpende gebeurtenis niet meer
helpt en handelen niet meer lijkt te baten. Een traumatische reactie bestaat uit hyperactivering, dwangmatige
herbeleving (het opnieuw beleven van de traumatische ervaring), dissociatie, verdringing, angstreacties en vervlakking
(verandering bewustzijnstoestand, vertekende beleving van de werkelijkheid en veranderd toekomstbesef).
Er ontstaat mogelijk een acute of posttraumatische stressstoornis. Het individu ervaart een beschadigd zelfbeeld, bepaald
door de aard van de traumatische gebeurtenis en de weerbaarheid van de persoon, de steun van de sociale omgeving en
het handelen van de gemeenschap.

Cruciaal bij kinderen met complex trauma is dat het kind getraumatiseerd is door degene die juist liefdevolle verzorging
en veiligheid had moeten bieden. De impact op de gehele ontwikkeling is groter dan de impact van enkelvoudig trauma
(zoals een auto-ongeluk of een andere eenmalige nare gebeurtenis) en is vaak ook moeilijker te zien. {Van der Kolk; 2005.
Richtlijn trauma-georiënteerde hulp voor kinderen met complex trauma, p.4.)

SPECIFIEK AANBOD OP BASIS AN GENERIEK AANBOD OP BASIS AN
HULPVRAAG EN KENMERKEN HULPVRAAG (NIET VANZELFSPREKEND)

• Intensief ambulante •

gezinsbegeleiding (Gezin Centraal
en Sociale Netwerk Strategieën)
• Ondersteuningsprogramma •

Verblijf kort en langdurend (pleegzorg, •
flexibele orthopedagogische residentiële
unit, longstay, gezinshuizen)
Ondersteuningsprogramma ontwikkelen

ontwikkelen aan de hand van

aan de hand van Slapende Honden en

Slapende Honden (is kader).

Omgaan met hechtingsproblemen.
Inclusief psycho-educatie voor pm-ers

Omgaan met hechtingsproblemen, inclusief psychoeducatie aan ouders: vervallen in

en pleegouders. Multidisciplinaire

2018

model TGV als optie? Vervallen in 2018

Standaard ,

Crisisinterventie

• Ondersteuning (pleeg)kinderen op ,
gebied van trauma, elementen uit

Signs of Safety (bijv. Words &
Pictures)
Standaard

SPECIALISTISCH EN
ONDERSTEUNEND AANBOD
EXTERN

ondersteuning van pleeggezinnen,

Ie lijn;
- BJG (verwijzer)
- Huisarts (signalering en

verwijzing)
2e lijn:
- Ontschotting in JESverband
- Jeugdbescherming.
- Traumatherapie (i.s.m.

afspraken extern)
- Basic Trust

Match vervallen in 2018
3e lijn:
- Gesloten en besloten

plaatsingen Jeugdzorg
plus

• Cognitieve gedragstherapie
(nieuw) intern en i.s.m. extern.

• EMDR (nieuw) intern en i.s.m.
extern.
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ERNSTIGE GEDRAGSPROBLEMEN
Doelgroepkenmerken:
Er zijn vier subtypen gedragsproblemen te onderscheiden. Deze hebben de volgende kenmerken:
1. Dwars en opstandig gedrag
Kenmerken o.a.; Vaak ruzie hebben met volwassenen, weigeren om zich te voegen naar regels van
volwassenen, opstandig zijn, anderen met opzet irriteren, anderen de schuld geven
2. Prikkelbaar en driftig gedrag (ten gevolge van emotie-regulatieproblemen)
Kenmerken o.a.: Prikkelbaar zijn, boos en gepikeerd zijn, driftig zijn, woede-uitbarstingen hebben.
3. Antisociaal gedrag
Kenmerken o.a.: Vechten, liegen, spijbelen, gedrag vertonen dat leidt tot een schorsing van school of club, niet
gevoelig zijn voor straf.
4. Druk en impulsief gedrag
Kenmerken o.a.: Rusteloos zijn, moeite hebben om rustig te slapen, bezigheden van anderen verstoren, zich
opdringen, prikkel-gevoelig zijn, eerst doen, dan pas denken.
Problemen zijn op z n minst enkele maanden aanwezig. Bovendien moet er sprake zijn van beperkingen in het
functioneren van de jeugdige en/of van lijdensdruk voor de jeugdige zelf, zijn ouders of omgeving. Bron: richtlijnen

Jeugdhulpj richtlijn ernstige gedrags roblemen p 20-21
SPECIFIEK AANBOD OP BASIS A
HULPVRAAG EN KENMERKEN

GENERIEK AANBOD OP BASIS VAN

gezinsbegeleiding (Gezin Centraal
en Sociale Netwerk Strategieën)

Verblijf kort en langdurend
(pleegzorg, flexibele
orthopedagogische residentiële

Ondersteuningsprogramma

unit, longstay, gezinshuizen)

ontwikkelen (doorontwikkelen

Ondersteuningsprogramma

GC?): toepassing van werkzame
bestanddelen van de

ontwikkelen (doorontwikkelen

groepstraining; Ouders van

2018

werken, toepassen van werkzame
bestanddelen van trainingen
Jeugdigen: Minder boos en

Standaard

opstandig en Opstandige kinderen

Vervallen in 2018

en de groepstraining Ouders van
tegendraadse jeugd: vervallen in

Intensief ambulante

tegendraadse jeugd vervallen in

Groepstrainingen (te
implementeren):
- Ouders van tegendraadse

jeugd
- Opstandige kinderen

GC?); o.a. competentie-vergrotend

2018
Crisisinterventie

Match vervallen in 2018

- Minder boos en opstandig

Groepstraining fysiek en mentale
weerbaarheid (Rots en water. Girls'

- Tops

talk) vervallen in 2018

Standaard

SPECIALISTISCH EN

HULPVRAAG (NIET VANZELFSPREKEND) ONDERSTEUNEND AANBOD EXTERN
Ie lijn:
- Humanitas Maatjesproject

2e lijn:
- Ontschotting in JESverband
- Psychiatrisch
consult/taxatie
- Verslavingszorg
- Jeugd-GGZ/volwassen

psychiatrische zorg
- PELTopaze

3e lijn:
- Jeugdzorg Plus
Gesloten/besloten
plaatsingen (o.a. BJBrabant,

OGH)

Training opvoedingsvaardigheden:

Multisysteemtherapie (MST)

Triple P- 4 groep of 4/5 individueel
vervallen in 2018

NP coaching (Nieuwe
Perspectieven) en/of

Module Scholing & \A/erk' vervallen
in 2018

vertrektraining.

NPT of NPT-LVB vervallen in 2018
Cognitieve gedragstherapie
(nieuw) intern en i.s.m. extern.
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ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN EN O ERIGE PSYCHIATRISCHE
PROBLEMATIEK
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

{Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

ADHD of ADD is een neuro-stoornis die wordt gekenmerkt door een Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis (met pervasief

combinatie van onoplettendheid, afleidbaar eid, hyperactiviteit

wordt diep doordringend bedoeld). Het is een complexe psychische

en impulsiviteit. Bij ADD is er geen sprake van hyperactiviteit, maar

stoornis met een neurologische oorzaak. De symptomen van

zijn de andere componenten van ADHD vaak wel aanwezig.

autisme variëren sterk in manieren en gradaties. Daarom wordt

Kenmerken van aandachtsproblemen

vaak gesproken over een storing in het autisme-spectrum (ASS).

• Geen aandacht voor details of achteloos fouten maken

• Moeite om de aandacht bij taken of spel te houden
• Niet (lijken te) luisteren
• Aanwijzingen niet opvolgen of opdrachten niet kunnen
afmaken

Problemen in communicatie is een duidelijk kenmerk van autisme.
Voor autisten is het technische deel van communicatie (woorden¬

schat/grammatica) goed te begrijpen, alleen de sociale/emotionele
aspecten zijn moeilijk te plaatsen en hanteren.
Structuur

• Moeite met organiseren van taken
• Vermijden of afkeer hebben van taken die langdurige

Autistische mensen hebben moeite met verbeelding. Dit uit zich
voornamelijk in weinig variatie en vasthouden aan een voorspelbare
situatie. Structuur is voor mensen met autisme erg belangrijk.

geestelijke inspanning vragen

• Dingen kwijt raken die nodig zijn voor taken
• Gemakkelijk afgeleid worden
• Vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden
Kenmerken van h peractiviteit
• Onrustig bewegen met handen en voeten of draaien op de

Drukte, onregelmatigheid en veranderingen zijn een zware
belasting. Het herhalen van handelingen, ritueel of dwangmatig
gedrag komt veel voor.
Sommige mensen met autisme hebben een lage intelligentie, terwijl
anderen heel intelligent zijn.
Sociale vaardigheden

stoel
• Gaan staan wanneer kind op een stoel moet zitten
• Ongepast gedrag, zoals rondrennen

Het gebrek aan sociale vaardigheden is vaak het meest opvallende
en herkenbare kenmerk van autisme. Voor sociale interactie zijn

• Weinig of moeilijk rustig kunnen spelen
• Doordraven of blijven herhalen

geen duidelijke en vaste regels en geven dus weinig houvast. Verder
is het moeilijk voor iemand met autisme om zich in te leven in een

• Aan een stuk door praten

ander (empathie), maar ook om hun eigen gevoelens uit te kunnen
drukken.

De kenmerken van impulsiviteit
• Het antwoord eruit gooien voordat de vraag afgemaakt is
• Niet op de beurt kunnen wachten
• Anderen storen in hun bezigheden

SPECIFIEK AANBOD OP BASIS VA
HULPVRAAG EN KENMERKEN
Intensief ambulante

gezinsbegeleiding (Gezin Centraal en

GENERIEK AANBOD OP BASIS VAN HULPVRAAG SPECIALISTISCH EN ONDERSTEUNEND
AANBOD EXTERN
(NIET ANZELFSPREKEND)
Verblijf korten langdurend (pleegzorg,
flexibele orthopedagogische residentiële

Ie lijn:
- Langdurige ondersteuning, bijv.
door PGB (o.a. aanleren en

Sociale Netwerk Strategieën).
Inclusief transfer vanuit specifieke

Ondersteunings-en opvoedingsprogramma

vergroten van vaardigheden in

behandelingen en trainingen

ontwikkelen voor de doelgroep, inclusief

passend tempo en aangepaste

Standaard

psycho-educatie vervallen in 2018

manier)

Psycho-educatie groep
Standaard

Crisisinterventie

Trainingen gericht op het vergroten
van een vaardigheidstekort als gevolg
van de ontwikkelingsstoornis:

vervallen in 2018

unit, longstay, gezinshuizen)

2e lijn:

NP coaching (Nieuwe Perspectieven) en/of
Vertrektraining

- Ontschotting in JES-verband

Groepstraining fysiek en mentale
weerbaarheid (Rots en water. Girls' talk)

- Psychiatrisch consult/taxatie

vervallen in 2018
Module Scholing & Werk vervallen in 2018
Training opvoedingsvaardigheden: Triple P
4 groep of 4/5 indiv. Vervallen in 2018
Match vervallen in 2018

- ERT, DGT
- Jeugd-GGZ/volwassen

psychiatrische zorg
- Specifieke trainingen

ontwikkelingsstoornissen GGZ?
3e lijn:
- Leo Kannerhuis (Topklinische
behandeling)
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ECHTSCHEIDING
Doelgroepkenmerken:
Kinderen, waarvan de ouders als gevolg van sc eiding in voortdurend, escalerend conflict zijn, wat leidt tot ernstige
zorgen over de veilig eid en ontwikkeling van de kinderen. Ouders die enkel met elkaar in gesprek kunnen onder
professionele begeleiding en waarbij afspraken zeer moeizaam tot stand komen. Deze ouders zijn de belangen van de
kinderen en van de andere ouder uit het oog verloren en staan continu in de vechtstand. Kortom het gaat om ouders;
die vastlopen in bestaande hulpverlening;
die niet mee willen werken aan hulpverlening (a.g.v. verschil in visie op wat nodig is);
wanneer er sprake is van (acute) dreiging.
Criteria voor specialisme vechtscheiding Oosterpoort
1. Voorwaarde

Een scheiding, waarbij er sprake is van langdurig escalerende ouderstrijd over de opvoeding en de zorg voor de
kinderen. Op de escalatieladder van GlasI bevinden de ouders zich in de emotionele fase of de vechtfase.
2. Daarnaast zijn er meerdere van onderstaande criteria aanwezig:

kind wordt ingezet in onderlinge strijd;
ouderschapsplan/afspraken rondom omgang komen niet stand;

eerdere vastgelopen hulp/zorgmijding/verplichte mediation loopt spaak;
ouders nemen geen verantwoording voor hun aandeel in de ruzie (schuld bij de ander);
ouders zijn niet beschikbaar voor kinderen;
ouder-kindrelatie is verstoord; loyaliteitsconflict; parentificatie, oudervervreemding, ouderverstoting;
fysieke/emotionele mishandeling van het kind (vernedering, verbaal geweld, intimidatie, sociale isolatie,

dreiging, afwijzing);
kinderen zijn getuige van geweld/staan bloot aan geweld;
kwalitatief minder goed opvoeden; uiting in opvoedproblemen, gedragsproblemen;
emotionele verwaarlozing van het kind (gebrek aan toezicht, falen om het kind te beschermen tegen
emotionele schade, niet reageren op de behoefte van het kind);
zorgen op meerdere leefdomeinen (o.a. school, vrije tijd);
stagnatie in contacten met netwerk (professioneel en sociaal).

Als er sprake is van ernstige verslavingsproblematiek of psychiatrische problematiek bij de ouder, wordt enkel jeugdhulp
ingezet gericht op
het kind.

SPECIFIEK AANBOD OP BASIS AN GENERIEK AANBOD OP BASIS AN SPECIALISTISCH EN ONDERSTEUNEND

HULPVRAAG EN KENMERKEN HULPVRAAG (NIET VANZELFSPREKEND) AANBOD EXTERN
• Intensief ambulante

gezinsbegeleiding volgens Gezin
Centraal, incl. Verhaal van het

Kind, Sociale Netwerk
Strategieën, Signs of safety (o.a.

Verblijf (bespreekpunt)
Crisisinterventie
Kind Voorop (voorheen kindspoor-

trainingen):

lijn:
- Family Transitions
- KIES-training
- APK

Words & Pictures/ Levensverhaal)

- Kind op schoot

- Ouderschap Blijft voor CJG

en psycho-educatie
Niet standaard

- Kind voorop (voorheen Let op de

- Mediation (=

Kinderen uit de knel en
Ouderschap : innovatie gestopt in

BNO in 2017
• Triple P positief opvoeden voor

kleintjes)
- Be yourself vervallen in 2018

Traumabehandeling kind / EMDR
(meenemen in scrum behandeling

en diagnostiek)

gescheiden ouders, voorheen

Weerbaarheidstrainingen

Family Transitions, groep

zwaardere doelgroep (Rots en

scheidingsbemiddeling)
- Ontwikkeling van langdurige

omgangsbegeleiding, gericht op
veiligheid vervallen in 2018
- Ondersteuning door MH/OP
aan 1® lijn: taxatie
vechtscheiding, overige
consultatie

Water, Girls' talk) vervallen in 2018
2e lijn:
- Ontschotting in JES-verband
- Psychiatrisch consult/taxatie

- Traumabehandeling/EMDR
voor ouders GGZ behandeling
- Emotieregulatie ouder
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- GGZ behandeling
persoonlijkheids-problematiek
(toe te voegen aan beslisboom)
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