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Programma

• Welkom & kennismaking

• Ketenbreed Leren

• Enkele levensverhalen uitgelicht

• Wat leren we van de levensverhalen

• Wat kunnen we met de kennis van nu beter doen?

• Missie voor jezelf en afsluiting



Even kennismaken (Poll 1)
(uitkomsten gebaseerd op de reacties van de 
deelnemers aan het webinar)

Ik ben: 

1. Ouder/jongere met ervaring in de zorg voor jeugd (0%)

2. Professional in de zorg voor jeugd (29%)

3. Manager/directeur/bestuurder (8%)

4. Onderzoeker/adviseur (37%)

5. Inhoudelijk betrokkene vanuit de gemeente (4%)

6. Anders (20%)



Even kennismaken (Poll 2)
(uitkomsten gebaseerd op de reacties van de 
deelnemers aan het webinar)

Ik ben als volgt betrokken bij (complexe) problemen van jongeren en 
gezinnen:

1. Ik spreek hen voor mijn werk dagelijks/wekelijks (45%)

2. Ik spreek hen incidenteel wanneer een situatie daar om vraagt (13%)

3. Ik heb deze contacten in mijn privé-situatie (9%)

4. Geen direct contact, ik spreek vooral over hen (18%)

5. Geen direct contact, ik ken hun verhalen uit documentaires en 
artikelen (4%)

6. Anders (9%)



Ketenbreed Leren: Wat is het doel?

Leren van hulpverleningstrajecten eindigend in 

specialistische  jeugdhulp (24-uurs), met als doel

• tijdiger inzet effectieve jeugdhulp 

• voorkomen van verergering van problematiek  

• voorkomen van inzet 24-uurs zorg 



Over wie gaat het?

Jeugdigen (en hun gezin) die

• minimaal 8 jaar tot 18+ jaar oud zijn.
• zeer intensieve, specialistische jeugdhulp ontvangen in JZ+, 

JJi, J-GGZ of OBC
• 4-6 maanden voorafgaand aan de start van de casusreview 

geplaatst zijn (geweest)
• nog in de instelling verblijven, of net vertrokken zijn maar 

nog wel in beeld
• waarbij zowel ouders als jeugdige toestemming geven voor 

deelname aan het casusonderzoek



Aanpak casus-onderzoek

Landelijk in totaal 30-40 casusonderzoeken

• Interview met de jongere

• Interview met ouder(s) 

• Dossier-onderzoek

• Leersessie met jongere, ouder(s) en professionals

• Reflectiesessie met professionals

(kwantitatief en kwalitatief onderzoek)



Waar kijken we naar?

• kenmerken van de levensloop van jeugdigen 

(wonen, school, meegemaakte gebeurtenissen en ingezette hulp)

• sterke punten en verbeterpunten jeugdhulp 

• bevorderende factoren en barrières



Partijen casus-onderzoek



Waarom doe je mee 
en 

hoe is het om mee te doen?

Kort in gesprek met een ouder



Casusonderzoeken in Noord Nederland



Levensverhaal Chris - 17 jaar



Chris

• Enig kind in een gezin met 2 ouders;

• Middelgroot dorp in Friesland;

• Bij 4 jaar naar de Toverlantaarn. 



Chris

• School gaat direct niet lekker;

• Pesten door klasgenoten;

• Groep 3: autisme en ADHD, moeite met 
verandering;

• Gezin krijg half jaar ambulante begeleiding;

• 8 jaar: moeilijkheden met naar school 
gaan. Daardoor conflicten en boze buien ‘s 
ochtends.



Chris
• Opname voor 10 weken observatie;

• Uitkomsten onduidelijk voor Chris en ouders;

• Thuis medicatie en opnieuw ambulante hulp;

• Schoolwisseling naar ‘De Drieslag’ door 
onverminderd pesten;

• Grote verandering zorgt voor boze buien en 
uiteindelijk crisissituatie thuis;

• Uit huis geplaatst met 10 jaar;

• Chris ervaart het als straf, is verdrietig, mist ook 
hond Youp.



Chris
• Na crisisopname terug naar huis;

• Families First maakte dat het beter ging;

• Daarna snel weer slechter;

• Na incident thuis opnieuw in crisisgroep nieuwe 
school;

• Vervolgens 2 jaar in behandelgroep op zelfde 
terrein als crisisgroep;

• Training ‘ik ben speciaal’ voor kinderen met 
autisme. 



Chris
• Aangerand door groepsgenoot;

• Op andere groep geplaatst, nieuwe school,
weerbaarheidstraining;

• Blijft er 3 jaar wonen, waarvan 9 maanden niet naar
school door conflicten;

• Met veel begeleiding toch weer naar school;

• Net 16 jaar: trekt mes tijdens conflict klasgenoot;

• Chris moet van school.



Chris
• Vanwege gebrek aan perspectief en 

motivatie voor hulp naar Programma 
Ervarend Leren. Doet daar niks en is boos;

• PEL-project niet goed afgerond, daarom 
plaatsing gesloten jeugdzorg;

• Agressieregulatie training helpt hem niet, 
schematherapie wel.



Levensverhaal Fouad – 19 jaar



Fouad

• Geboren in Martiniziekenhuis;

• Groeit de eerste jaren op bij zijn ouders; 

• Tot 3 jaar naar gastouder, daarna naar 
kinderopvang;

• Goed contact met leeftijdgenoten, af en 
toe een driftbui. 



Fouad

• Bij 4 jaar naar ‘De Driehoek’;

• Juf ontdekt dat Fouad instructies minder snel
begrijpt;

• Diagnostisch onderzoek: beneden 
gemiddelde intelligentie en PDD NOS;

• In groep 2 naar speciaal basisonderwijs: 
‘Professor Waterinkschool’;

• Thuis ambulante gezinsbegeleiding.



Fouad

• 6 jaar: Fouad ziet monsters en hoort stemmen;

• Via huisarts hulp van vrij gevestigde kinder- en 
jeugdpsychiater;

• School gaat goed, af en toe rondje lopen voor 
rust;

• 10 jaar: intensief neurofeedbackprogramma en 
dagelijks oefenen. 



Fouad
• 12 jaar: voortgezet speciaal onderwijs;

• Wordt gepest op school;

• Thuis gaat het steeds minder goed: driftbuien en 
agressie;

• 13 jaar: gezinshuis;

• Fouad en zijn ouders vinden dit vreselijke plek, er is
veel geweld. Na 1 jaar halen ouders Fouad naar huis.

• Ontspoort snel, plaatsing in crisisgroep en daarna 
gesloten jeugdzorg;

• Daar gefixeerd, traumatiserend voor Fouad en ouders.



Fouad
• Doorgeplaatst naar groep op terreinvoorziening met 

interne school;

• Strakke regels, goede herinneringen aan 
vakantiekampen in de zomer;

• 16 jaar: na 2 jaar naar andere groep. Daar steeds 
opstandiger, doet suïcidepoging. Na tweede 
suïcidepoging drie weken in afzonderingsruimte en 
opnieuw gesloten plaatsing;

• Daar nogmaals overgeplaatst maar niet op zijn plek. 
Plek voor langdurig wonen is moeilijk omdat IQ 
daarvoor eigenlijk net te hoog is;

• 18 jaar: Met cliëntondersteuner naar nieuwe groep op 
terreinvoorziening. 



Reacties van de deelnemers in de chat

▪ Wat valt je op aan de levensverhalen van Chris en Fouad? 

▪ Wat heeft in het leven van Chris en Fouad bijgedragen aan 

de plaatsing in de gesloten jeugdzorg?

Vele 
overplaatsingen 

(scholen, 
wonen)

Veel 
verschillende 
hulpverleners 

betrokken

Problemen 
op school

Veel losse interventies 
die door de jaren heen 

achtereen volgens 
worden aangeboden, 

weinig samenhang

Vaak geen hulp is op 
waar ze echt last van 

hebben 
(bijv. gepest worden

Veel 
discontinuïteit 

in trajecten, 
woonplek, 
onderwijs

Kind wordt 
vaak uit de 

situatie 
gehaald (naar 

onbekende 
plek)

Veel traumatische 
ervaringen, maar 

geen passende 
behandeling

Ambulante 
begeleiding op het 
moment zelf hielp 

maar zodra dat 
stopte het 

bergafwaarts ging

Meerdere eerdere 
hulpverlening, die 

niet afdoen lijkt 
geweest te zijn en 

te weinig gericht op 
de echte hulpvraag

Beide jongeren zich 
niet goed gezien en 
gehoord voelden en 

het 'probleemgedrag' 
daar gevolg van kon 

zijn?



Gebrek aan levenslange levensbrede steun en 
weinig ruimte voor reflecteren / leren van 

levensgeschiedenis

Vroege signalering specifieke problemen 
gevolgd door niet passende (generieke) hulp

“Jeugdige kreeg geen WLZ indicatie omdat het IQ te hoog was.” - PB

“Een jongere gaat dan naar een plek waarvan we vooraf eigenlijk al 

weten dat het niet passend is.”   - PB

“Volgt al lange tijd geen onderwijs en heeft geen dagbesteding. Suïcidaliteit en 

zelfbeschadiging, eetproblematiek vond de school niet te hanteren. Geen 

thuisonderwijs geweest.” – PB

“Mijn grootste probleem is boos worden. Dan ga ik dingen zeggen die ik niet 

meen. Ze hadden me misschien beter moeten helpen toen ik vijf was. Toen de 

problemen nog niet zo groot waren.” - Jongere

“Hij kon zo boos worden dat we echt niet meer wisten wat we moesten doen. 

Wat je ook probeerde, niks hielp” – Vader

“Ik vraag me af of mijn ouders konden bieden wat ik nodig had.”  - Jongere

Toename emotieregulatieproblemen gevolgd 
door inzet second best zorg die contra-

productief is en leidt tot extra traumatisering

“Het is bizar dat de kinder- en jeugdpsychiater iets heel anders zegt dan de

JZ+ instelling. En dat ze het nu nog steeds niet eens zijn.”  - Vader

“Je moet luisteren en niet je eigen dinkie doen. Luisteren ook naar de 

mensen eromheen en dan samen beslissingen nemen.” - Jongere

Combinatie van niet passende hulp en niet 
passend onderwijs leidt tot verergering van 

problemen/oplopende frustratie



in Noord Nederland

Bronnen: 
- Zorgstandaard autisme
- Landelijk Kenniscentrum KJP

De kennis van nu: wat is goede autisme zorg? 

1. Vroege herkenning en vroege diagnostiek is van belang om op jonge leeftijd 
de ontwikkeling te kunnen stimuleren en de relatie tussen ouders en kinderen 
positief te kunnen beïnvloeden. Voorlichting is een belangrijke eerste stap, 
maar blijft ook van belang bij elke nieuwe levensfase.

2. Diagnostiek bij autisme is meestal breed en brengt kwetsbaarheden en 
sterke kanten in kaart. Van het kind en van het gezin/omgeving. Richt zich op 
specifieke kenmerken van autisme, maar ook breder op bijkomende 
problemen (comorbiditeit). De ontwikkelingsanamnese en de ADOS-
observatie vormen een belangrijk onderdeel van de specialistische 
diagnostiek.

3. Vroeg behandelen met specifieke programma’s zoals Pivotal Respons 
Treatment (PRT) heeft een gunstig effect op de sociale en communicatieve 
ontwikkeling van kinderen met autisme. Een gedragstherapeutische 
oudertraining specifiek voor autisme kan de ouders helpen om te gaan met 
gedragsproblemen. 

4. Psychoeducatie en begeleiding op school is essentieel om het leerproces van 
kinderen met autisme te faciliteren. Het afmaken van school en het behalen 
van een diploma resulteert in een veel gunstiger outcome op latere leeftijd. 

5. Hulp bij acceptatie van de problematiek (levenslang!)



Reacties van de deelnemers in de chat

Wat ga je vanaf morgen (nog meer of juist anders) doen om 
plaatsing in gesloten jeugdzorg in de toekomst beter te 

voorkomen?

Verklaar wat je ziet, 
dat voorkomt 

verdriet

Tijd nemen om te
kunnen uitzoomen

Netwerk activeren, 
zoeken, steunfiguren 

vinden of 
vertrouwenspersonen 
voor kids en/of ouders

Iemand met een 
helicopterview voor ouders 
om neutraal mee te kunnen 
denken om de juiste hulp te 
verkrijgen, ouders zien de 

juiste hulp niet, vooral
in het begin

Sluitend netwerk van 
samenwerken

Meer gebruik maken  
van richtlijnen en 

zorgstandaarden EN samen 
met ouders beslissen wat 
in hun situatie het meest 
passend en haalbaar is

Luister naar wat men 
écht vraagt en welke 

hulp wel 
geholpen 

heeft

Luisteren en afstemmen

Ambulant inzetten. 
Kijken naar de grondslag 

van de problemen. 
Ouder- en kind interactie 

centraal stellen en 
psycho-educatie

Onderwijs en zorg beter 
op elkaar 

afstemmen



Wat willen professionals vanaf morgen (nog meer of 
juist anders) doen om plaatsing in gesloten jeugdzorg in 

de toekomst beter te voorkomen?

Scherp op zowel 
systeem- als 

kindproblemen.

Inzichten uit het onderzoek



Scherp op zowel 
systeem- als 

kindproblemen.

Samen met gezin 
verklarende 

analyse maken.

Wat willen professionals vanaf morgen (nog meer of 
juist anders) doen om plaatsing in gesloten jeugdzorg in 

de toekomst beter te voorkomen?

Inzichten uit het onderzoek



Scherp op zowel 
systeem- als 

kindproblemen.

Ik hoef niet direct 
overal een 

antwoord op te 
hebben

Wat willen professionals vanaf morgen (nog meer of 
juist anders) doen om plaatsing in gesloten jeugdzorg in 

de toekomst beter te voorkomen?

Inzichten uit het onderzoek



Scherp op zowel 
systeem- als 

kindproblemen.

Samen met gezin 
verklarende 

analyse maken.

Ik hoef niet direct 
overal een 

antwoord op te 
hebben

Ik overweeg de 
ACE-

vragenlijst op te 
nemen in de intake

Wat willen professionals vanaf morgen (nog meer of 
juist anders) doen om plaatsing in gesloten jeugdzorg in 

de toekomst beter te voorkomen?

Inzichten uit het onderzoek



Scherp op zowel 
systeem- als 

kindproblemen.

Samen met gezin 
verklarende 

analyse maken.

Ik hoef niet direct 
overal een 

antwoord op te 
hebben

Ik overweeg de 
ACE-

vragenlijst op te 
nemen in de intake

Veiligheid en 
geborgenheid 

waarborgen. Ook 
in leefgroep.

Wat willen professionals vanaf morgen (nog meer of 
juist anders) doen om plaatsing in gesloten jeugdzorg in 

de toekomst beter te voorkomen?

Inzichten uit het onderzoek



Scherp op zowel 
systeem- als 

kindproblemen.

Samen met gezin 
verklarende 

analyse maken.

Ik hoef niet direct 
overal een 

antwoord op te 
hebben

Ik overweeg de 
ACE-

vragenlijst op te 
nemen in de intake

Veiligheid en 
geborgenheid 

waarborgen. Ook 
in leefgroep.

Niet bepalen voor 
de ander wat goed 

is, maar blijven 
afchecken bij 

gezin

Wat willen professionals vanaf morgen (nog meer of 
juist anders) doen om plaatsing in gesloten jeugdzorg in 

de toekomst beter te voorkomen?

Inzichten uit het onderzoek



Scherp op zowel 
systeem- als 

kindproblemen.

Samen met gezin 
verklarende 

analyse maken.

Aandacht voor 
herstel hechting 
en trauma over 
generaties heen

Wat willen professionals vanaf morgen (nog meer of 
juist anders) doen om plaatsing in gesloten jeugdzorg in 

de toekomst beter te voorkomen?

Inzichten uit het onderzoek



Scherp op zowel 
systeem- als 

kindproblemen.

Samen met gezin 
verklarende 

analyse maken.

Ik hoef niet direct 
overal een 

antwoord op te 
hebben

Ik overweeg de 
ACE-

vragenlijst op te 
nemen in de intake

Veiligheid en 
geborgenheid 

waarborgen. Ook 
in leefgroep.

Niet bepalen voor 
de ander wat goed 

is, maar blijven 
afchecken bij 

gezin

Aandacht voor 
herstel hechting 
en trauma over 
generaties heen

Levensverhaal 
uitvragen bij start 

traject

Wat willen professionals vanaf morgen (nog meer of 
juist anders) doen om plaatsing in gesloten jeugdzorg in 

de toekomst beter te voorkomen?

Inzichten uit het onderzoek



Scherp op zowel 
systeem- als 

kindproblemen.

Samen met gezin 
verklarende 

analyse maken.

Ik hoef niet direct 
overal een 

antwoord op te 
hebben

Ik overweeg de 
ACE-

vragenlijst op te 
nemen in de intake

Veiligheid en 
geborgenheid 

waarborgen. Ook 
in leefgroep.

Niet bepalen voor 
de ander wat goed 

is, maar blijven 
afchecken bij 

gezin

Aandacht voor 
herstel hechting 
en trauma over 
generaties heen

Levensverhaal 
uitvragen bij start 

traject

Sleutel tot succes 
is samenwerking 

met ouders

Wat willen professionals vanaf morgen (nog meer of 
juist anders) doen om plaatsing in gesloten jeugdzorg in 

de toekomst beter te voorkomen?

Inzichten uit het onderzoek



Scherp op zowel 
systeem- als 

kindproblemen.

Samen met gezin 
verklarende 

analyse maken.

Ik hoef niet direct 
overal een 

antwoord op te 
hebben

Ik overweeg de 
ACE-

vragenlijst op te 
nemen in de intake

Veiligheid en 
geborgenheid 

waarborgen. Ook 
in leefgroep.

Niet bepalen voor 
de ander wat goed 

is, maar blijven 
afchecken bij 

gezin

Aandacht voor 
herstel hechting 
en trauma over 
generaties heen

Levensverhaal 
uitvragen bij start 

traject

Sleutel tot succes 
is samenwerking 

met ouders

Hoe complex de 
situatie ook is, 

blijf praten met de 
jongere ipv over de 

jongere

Wat willen professionals vanaf morgen (nog meer of 
juist anders) doen om plaatsing in gesloten jeugdzorg in 

de toekomst beter te voorkomen?

Inzichten uit het onderzoek



Dank voor jullie 
deelname, inbreng en ‘komst’



Dank voor jullie 
interesse ☺!

CONTACTGEGEVENS:

Marjan de Lange (projectleider)
info@marjandelange.nl

Marieke Spijk-de Jonge (onderzoeker)
m.de.jonge@accare.nl

Kenniswerkplaats Jeugd Friesland

www.awtjf.nl
Alona Labun (coördinator) 
labun.a@jeugdhulpfriesland.nl

http://www.awtjf.nl/
mailto:labun.a@jeugdhulpfriesland.nl

