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Samenvatting

De provincie Flevoland is één van de vier deelnemers aan de experimenten om te komen tot een
sluitende aanpak voor kindermishandeling (Regio’s RAAK). De provincie Flevoland heeft hiervoor de
voorwaarde gesteld dat VWS extra middelen beschikbaar stelt voor jeugdzorg. VWS stelt gedurende
drie jaar in totaal 450.000 euro beschikbaar voor de uitvoering van het plan Zorg Nabij.
Zorg Nabij en RAAK zijn complementair: RAAK zet vooral in op versterking van de voorliggende
voorzieningen. De gelden voor Zorg Nabij worden ingezet op versterking en flexibeler inzetbaar
maken van de geïndiceerde jeugdzorg.
De extra gelden dienen ontwikkelingsgericht te worden ingezet. Dat betekent dat er
productbeschrijvingen (te weten beschrijvingen van ontwikkelde methodieken en ontwikkelde
inhoudelijke procedures) beschikbaar komen. Hiermee wordt de continuïteit en de
overdraagbaarheid van de ontwikkelde producten bevorderd.

Op 12 december is door de ketenpartners een eerste invulling gegeven aan het plan Zorg Nabij. Het
plan is verder uitgewerkt door de projectleider RAAK Flevoland, Marian van Leeuwen, in
samenspraak met Edith Frederiks (projectleider kindermishandeling, Stichting Boschhuis) en is nu in
conceptvorm gereed.

Het voorstel bevat de volgende elementen:

Specialistische diagnostiek
De vertrouwensarts ontwikkelt samen met de projectleider een werkwijze waarbij de in Flevoland
aanwezige specialistische diagnostiekkwaliteiten optimaal worden benut bij vermoedens of
constateringen van (seksuele) kindermishandeling. Hiertoe worden afspraken gemaakt met
managers van zorg- en onderwijsinstellingen waar diagnostici werkzaam zijn over de inzet van
specialistische diagnostiekcapaciteit in het op te richten deskundigenteam.

‘Snel Hulp’
In het voorveld wordt ‘snel hulp’ georganiseerd door wijkgericht vraag en aanbod op elkaar af te
stemmen. Dit wordt meegenomen in de RAAK-actie van het ontwikkelen van ouder-kindcentra.
In de geïndiceerde jeugdzorg krijgen 25 gezinnen, waar kindermishandeling is geconstateerd door
het AMK, een spoedeisende gezinsinterventie van 12 weken. Deze interventies worden door het SJF
of het Boschhuis uitgevoerd.
De modules van spoedeisende gezinsinterventies worden na vaste evaluatiemomenten methodisch
aangepast aan het werken met gezinnen waar kindermishandeling voorkomt.
Naast het ontwikkelen van deze gezinsinterventie voor gezinnen met kindermishandeling, worden
ook afspraken gemaakt met de instellingen voor geïndiceerde jeugdzorg, jeugd geestelijke
gezondheidszorg en de licht verstandelijk gehandicaptenzorg over optimale aansluiting bij
hulpvragen die spoedeisend zijn omdat er (ernstige risico’s op) kindermishandeling is geconstateerd.

Gezinscoach
Op kleine schaal experimenteert het AMW en de JGZ met gezinscoaching. Een algemeen
maatschappelijk werker en een jeugdverpleegkundige zullen 8 uur in de week beschikbaar zijn om
een of twee multiprobleemgezinnen, op aangeven van het AMK, te begeleiden volgens de methodiek
van gezinscoaching. Er wordt gebruik gemaakt van voorbeelden in het land. Op vaste
evaluatiemomenten wordt bekeken wie (JGZ, AMW of geïndiceerde zorg) deze functie kunnen
uitvoeren, en onder welke voorwaarden.

Adequate signalering in de Flevolandse ziekenhuizen
Het Flevoziekenhuis werkt op projectbasis sinds een jaar met een signaleringsprotocol,  dat
ontwikkeld is door het AMC, het zogenaamde SPUTOFAMO-formulier. Hiermee worden alle kinderen
die gepresenteerd worden op de spoedeisende hulp of kinderafdeling gescreend op de vraag of
kindermishandeling de oorzaak zou kunnen zijn van het letsel. Tevens is een werkwijze ontwikkeld
ten aanzien van het handelen bij vermoedens en constateringen van kindermishandeling. Het
afgelopen jaar is het signalerend vermogen van het ziekenhuis van 0% naar 2% gegaan.  Voor 2004 en
2005 is het project nog niet gefinancierd. Daarna wordt het bij voldoende resultaten structureel
ingebed. In het kader van RAAK / Zorg Nabij wordt het signaleringsproject in alle Flevolandse
ziekenhuizen uitgezet.
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Projectleider Zorg Nabij
Regio RAAK Flevoland levert de projectleider voor Zorg Nabij, in de persoon van de projectleider
van Regio RAAK Flevoland. Daarmee wordt Zorg Nabij in dezelfde projectstructuur opgenomen als
Regio RAAK Flevoland. De uitvoering van de Zorg Nabij loopt parallel met project RAAK: start vindt
plaats in 2004 en eindigt medio 2006.

Onderzoek
Bureau Van Montfoort heeft de opdracht onderzoek te doen naar proces en effecten van de regio’s
RAAK. In Flevoland krijgt Bureau Van Montfoort een aanvullende opdracht, namelijk om de effecten
van Zorg Nabij te onderzoeken.
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1. Inleiding en aanleiding

Inleiding
In deze notitie zijn de voorstellen beschreven voor Zorg Nabij, een provinciaal budget dat
gekoppeld aan RAAK wordt ingezet.
In dit hoofdstuk is de aanleiding voor Zorg Nabij beschreven.
In hoofdstuk 2 zijn de inhoudelijke voorstellen uitgewerkt. Voor elk voorstel is de werkwijze apart
aangegeven en de financiële consequenties van het voorstel.
In hoofdstuk 3 is te lezen hoe de projectstructuur voor RAAK gebruikt kan worden voor Zorg Nabij.
Hoofdstuk 4 gaat in op de verschillende communicatiedoelen en doelgroepen die bereikt moeten
worden met communicatie, evaluatie en rapportage.
In hoofdstuk 5 is het onderzoeksplan opgenomen.
Hoofdstuk 6 geeft de begroting en in hoofdstuk 7 het tijdspad waarlangs Zorg Nabij gerealiseerd
gaat worden.

In de eerste bijlage is te lezen hoe de samenspraak met de ketenpartners en de besluitvorming
heeft plaats gevonden. De overige bijlagen zijn projectplannen en beschrijvingen van modulen die
bij de inhoudelijke voorstellen horen.

Aanleiding
Op 12 december 2003 kwamen vertegenwoordigers van voorzieningen voor geïndiceerde jeugdzorg,
jeugdgezondheidszorg, gemeenten en provincie bijeen om in gezamenlijkheid een voorstel te doen
voor de ontwikkeling van een plan voor Zorg Nabij. Het verslag van deze bijeenkomst is bijgevoegd.
Tijdens de bijeenkomst is afgesproken dat Edith Frederiks (projectleider  zorgprogramma
kindermishandeling, beleidsmedewerker St. Boschhuis) en Marian van Leeuwen (projectleider RAAK
Flevoland, beleidsmedewerker JGZ GGD/HVDF) een planvoorstel formuleren in samenspraak met de
betrokken ketenpartners en de provincie Flevoland. Het plan zal in maart 2004 ter vaststelling
worden aangeboden aan de provinciale en landelijke overheid.

Tijdens de bijeenkomst van 12 december j.l. zijn een aantal richtingen aangegeven waarin het plan
voor Zorg Nabij ontwikkeld moet worden:
1) specialistische diagnostiek
2) snel hulp
3) vasthoudende en coördinerende hulp
4) adequate signalering in de Flevolandse ziekenhuizen
Door de stuurgroep Zorgprogramma Kindermishandeling Flevoland is ook geconstateerd dat op deze
onderwerpen hiaten zijn in Flevoland1.

Belangrijk uitgangspunt is dat Zorg Nabij ontwikkelingsgericht moet worden ingezet. Dat betekent
dat er productbeschrijvingen (te weten beschrijvingen van ontwikkelde methodieken en
ontwikkelde inhoudelijke procedures) beschikbaar komen. Hiermee wordt de continuïteit en de
overdraagbaarheid van de ontwikkelde producten bevorderd.

Ook werd duidelijk dat Zorg Nabij met name zou moeten worden ingezet voor de laatste fasen uit
het zorgcontinuüm, zoals die door Jo Hermanns in “Het bestrijden van kindermishandeling; welke
aanpak werkt?”2 zijn geschetst:
- voor ouders / kinderen met complexe problemen gerelateerd aan kindermishandeling
- voor gezinnen waarover vermoedens bestaan van kindermishandeling
- voor gezinnen met kinderen die mishandeld worden.

Zorg Nabij en RAAK zijn complementair aan elkaar. RAAK richt zich met name op versterking van de
voorliggende voorzieningen (eerste fasen in het zorgcontinuüm) en Zorg Nabij richt zich met name
op het versterken en flexibeler inzetbaar maken van het geïndiceerde zorgaanbod.

                                        
1 Zie Voorstel vanuit Zorgprogramma Kindermishandeling, concept 09-12-03), E. Frederiks
2 “Het bestrijden van kindermishandeling; welke aanpak werkt”, Woerden, Jo Hermanns, Co Act, 2003
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2. Inhoudelijk voorstel Zorg Nabij

2.1  Specialistische diagnostiek
Diagnostiek is essentieel in de keten van signalering naar zorgtoewijzing. Op basis van diagnostiek
wordt bepaald of een kind geïndiceerde zorg krijgt en welke vorm van hulpverlening het meest
gewenst is. In alle gevallen is diagnostiek een essentiële schakel in de keten. Bij complexe
problematiek, zoals (seksuele) kindermishandeling is de diagnostiekfunctie onvoldoende aanwezig in
Flevoland3, vooral in die gevallen van (vermoedens van) kindermishandeling en seksueel misbruik
waarin er specialistische diagnostiek nodig is, bijvoorbeeld specialistisch psychediagnostisch
onderzoek en diagnostisch interview (o.a. methodes van Francien Lamers). Deze specialistische
vormen van diagnostiek zijn fragmentarisch en beperkt aanwezig in Flevoland. Het voorstel is een
team samen te stellen van diagnostici uit diverse Flevolandse voorzieningen die deze deskundigheid
hebben. Het particulier instituut Centrum voor Psychiotrauma Hulpverlening (CPH) te Dronten zal
hierbij betrokken worden.
De leden van dit op te richten Flevolands deskundigenteam blijven in dienst van hun
‘moederorganisatie’. Zij worden gevraagd beschikbaar te zijn voor diagnostisch onderzoek bij
(vermoedens van) kindermishandeling en seksueel misbruik.
De verwachting is dat Flevolandbreed (± 400 AMK-meldingen per jaar) 20 maal per jaar gebruik zal
worden gemaakt van (de leden van) dit deskundigenteam.
De aanpak moet voorzien in de mogelijkheid om 20 diagnostiektrajecten betreffende (seksuele)
kindermishandeling per jaar te doen. Op korte termijn worden afspraken met betrokken instellingen
gemaakt over :
- hoe (de leden van) het deskundigenteam kunnen worden geraadpleegd en ingezet.
- wie (de leden van) het deskundigenteam kan raadplegen en inzetten.
- een registratiesysteem om in ieder geval de volgende punten te kunnen evalueren:

hoe vaak geraadpleegd/ingezet
door wie
welke deskundigheid is ingezet
welke deskundigheid ontbrak (was wel nodig maar niet aanwezig in het deskundigenteam).
is er voldoende capaciteit

- evaluatiemomenten, waarop de werkwijze van het deskundigenteam wordt geëvalueerd en
bijgesteld, bijvoorbeeld door extra scholing in te zetten, door samenwerking met andere regio’s te
organiseren of door uitbreiding van de capaciteit.

Een voorbeeld in het land van een deskundigenteam is te vinden in Groningen. Dit expertisecentrum
heeft een bovenregionale functie en wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars (AWBZ). Voor
Flevoland is het van belang die financieringsmogelijkheid te onderzoeken.
Vooralsnog wordt in Flevoland gestreefd naar het bundelen van specialistische diagnostiek. Voor
behandeling wordt aangesloten bij de modules uit het Zorgprogramma Kindermishandeling van
Flevoland.

Dit voorstel sluit aan bij het plan van de provincie Flevoland om in het najaar van 2004 alle
diagnostici uit de jeugdzorg, gezondheidszorg, onderwijs en RvdK in Flevoland in kaart te brengen.
De verwachting is dat Flevoland ongeveer 100 diagnostici heeft met een BIG of NIP –registratie.
Deze diagnostici zijn werkzaam bij SBDIJ, BJZ, St. Boschhuis, St. Jeugdhulpverlening Flevoland,
Nieuw Veldzicht, Meerkanten, Meeregaard, Regionaal Expertise Centrum (REC), Permanente
Commissie Leerlingzorg (PCL), Flevoziekenhuis, IJsselmeerziekenhuizen, Triade, St. Mee (voorheen
SPD), Geïndiceerde Jeugdzorginstellingen,

Werkwijze:
De projectleider RAAK / Zorg Nabij maakt dit plan bekend bij managers van de betrokken
instellingen (GGZ, BJZ, geïndiceerde jeugdzorg, ziekenhuis) en bespreekt de voorwaarden
waaronder specialistische gedragsdeskundigen ingezet kunnen worden voor dit doel (aantal
diagnostische trajecten, contractbasis)
De vertrouwensarts van het AMK nodigt de specialisten met de bedoelde diagnostische vaardigheden
uit om verder invulling te geven aan het plan van aanpak, volgens bovenstaande punten.
Eventueel organiseert deze groep een werkbezoek aan het Expertisecentrum Groningen.

                                        
3 Zie Voorstel vanuit Zorgprogramma Kindermishandeling, concept 09-12-03), E. Frederiks
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De vertrouwensarts van het AMK verzorgt de terugkoppeling naar de projectleider RAAK / Zorg
Nabij.

Financieel:
Verwacht mag worden dat participerende instellingen het tot hun taakstelling rekenen om de
mogelijkheden voor een dergelijk samenwerkingsverband te ontwikkelen en daar medewerking en
uitvoering aan te geven. In Zorg Nabij wordt wat geld gereserveerd voor de inhoudelijke trekkersrol
van de vertrouwensarts van het AMK, werkbezoeken en deskundigheidsbevordering voor de leden
van het deskundigenteam.
Mogelijk blijkt tijdens dit traject dat er onvoldoende capaciteit is voor specialistische diagnostiek.
Het budget van Zorg Nabij voorziet niet in een structurele uitbreiding van diagnostiekcapaciteit.
Vanuit dit project zullen aanbevelingen worden gedaan voor het oplossen van knelpunten ten
aanzien van capaciteit, kwaliteit en beschikbaarheid.

2.2  ‘Snel Hulp’
Bij constatering van (ernstige vermoedens van) kindermishandeling en lichte tot grote bereidheid bij
ouders voor hulp, is het noodzakelijk snel en adequaat hulp in te kunnen zetten. Om dit te kunnen
realiseren moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:
- voldoende capaciteit
- zicht op beschikbare plekken
- een korte lijn om vraag en aanbod te matchen
- zorgcoördinatie

Deze voorwaarden moeten zowel in het lokale voorveld worden ingevuld, als bij de geïndiceerde
jeugdzorgvoorzieningen.

In de onderstaande matrix is weergegeven welke plek de voorliggende voorzieningen en de
geïndiceerde jeugdzorg innemen in het zorgcontinuüm.

Voor alle ouders en kinderen.
Voor ouders en kinderen in risicosituaties
Voor ouders en kinderen met beginnende
problemen gerelateerd aan
kindermishandeling.
Voor ouders en kinderen met complexe
problemen gerelateerd aan
kindermishandeling.

Voor ouders en kinderen met complexe
problemen gerelateerd aan
kindermishandeling.
Voor gezinnen waarover vermoedens bestaan
van kindermishandeling
Voor gezinnen met kinderen die mishandeld
worden.

Er is motivatie
voor hulp

Lichte pedagogische hulp in de vorm van
pedagogisch adviseren, extra huisbezoeken
JGZ, AMW, Video Interactie Begeleiding,
Gespecialiseerde Gezinsverzorging,
Schoolmaatschappelijk werk, Home Start
e.d.

Crisisopvang (residentieel)
Hulp aan huis (diverse vormen)
‘Spoedeisende gezinsinterventie’(SJF)

Er is geen
motivatie voor
hulp

Outreachend JGZ
Outreachend AMW

Raad voor de Kinderbescherming
+ bovenstaand aanbod

matchpoint Ouder-kindcentrum / ‘loket’ in de wijk Crisisteam BJZ
zorgcoördinatie JGZ

AMW
GGV

Casemanager BJZ
Behandelcoördinator geïndiceerde jeugdzorg
Gezinsvoogd

gezinscoaching AMW / GGV / Leger des Heils / JGZ / BJZ / …

Bij het matchpoint is zicht op de verschillende vormen van het hulpaanbod en de beschikbaarheid
van het hulpaanbod.

Bij lichte problemen:
In het kader van het samenhangend jeugdbeleid worden in Almere ouder-kindcentra ontwikkeld. In
elk ouder-kindcentrum wordt een centraal punt ingericht, waar ouders, kinderen en
beroepskrachten uit de wijk zich kunnen melden als ze opvoed- en opgroeivragen hebben. Zie ook
het onderstaande bericht:
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Ross wil in elke wijk een jeugdloket
17 december 2003
'In elke wijk of gemeente moet een duidelijk aanspreekpunt komen waar ouders en kinderen terecht
kunnen met vragen. Dat kan in een brede school, een bibliotheek, een buurthuis of een
consultatiebureau. Die plek moet de functie hebben van een aardige buurvrouw, bij wie je altijd
even op de koffie kan komen, je verhaal kwijt kan en die ook nog weet wie in de buurt je verder
kan helpen.' Dit zegt staatssecretaris Ross van VWS in een interview in NRC Handelsblad. De
'jeugdloketten', zoals Ross de aanspreekpunten noemt, moeten er zo snel mogelijk komen. De
bewindsvrouw meldt dat ze al met verschillende gemeenten in gesprek is over zo'n loket, waarbij de
achterstandswijken prioriteit hebben.
Jeugdloketten moeten voorkomen dat problemen in gezinnen ontstaan of erger worden. Ross:' Als
problemen en achterstanden zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd, ontstaat er weer ruimte voor
de zwaardere problemen bij de bureaus jeugdzorg. We hebben nog steeds wachtlijsten en daar
willen we zo snel mogelijk vanaf.'
Bron: NRC Handelsblad, 16 december 2003

Een dergelijk ‘loket’ zou ingevuld moeten worden door een functionaris of daaraan verwant, met de
volgende kwaliteiten en vaardigheden:
- pedagogische advisering
- zorgcoördinatie
- netwerken
De loketten zijn een coproductie van alle instellingen voor hulp in het voorveld (onderwijs, AMW,
VVE, JGZ, Humanitas, Leger des Heils, STOP).
Het onderwijs is met name een belangrijke vindplaats. Het onderwijs signaleert en verwijst.
Deskundigheidsbevordering aan leerkrachten ten aanzien van signaleren en bespreekbaar maken van
zorgwekkende opvoedsituaties moet structureel gevolgd worden. Tevens zullen goede
verwijsmogelijkheden bijdragen aan betere signalering. De ouder-kindcentra en de zorgstructuren in
het onderwijs liggen in elkaars verlengde en versterken elkaar.

Bij ernstige problemen
Voor ouders en kinderen met complexe problemen, vermoedens of constatering van
kindermishandeling biedt het voorveld onvoldoende hulp. Snel geïndiceerde hulp inzetten,
eventueel gecombineerd met specialistische diagnostiek, is dan nodig. Het crisisteam van BJZ kan
als matchpoint functioneren, net als bij andere crisissen. Ook hier geldt dat het crisisteam
voortdurend zicht moet hebben op de beschikbaarheid van plaatsen en altijd de kortste lijn tussen
vraag en aanbod moet nastreven.

In het zorgprogramma wordt aangegeven dat bepaalde hulpvormen onvoldoende capaciteit hebben
of ontbreken:
- pedagogische spreekuren
- outreachende hulpverlening
- geïndiceerde licht ambulante zorg (GLAZ)
- eigen-kracht-conferenties
- gezinscoaching
- crisishulp
- hulp in de thuissituatie
- begeleiding/behandeling bij persoonlijkheidsproblemen of psychiatrisch problematiek bij de
ouders
- hulp bij verstoorde ouder-kindrelatie
- hulpverlening bij traumaverwerking (na seksueel misbruik, verbale en non-verbale methoden)
- pleegzorg en vormen van residentiele plaatsingen die in trajecten flexibel kunnen worden ingezet.
- inzet ervaringsdeskundige in hulp aan de niet-misbruikende ouder
- behandeling van de misbruikende ouder/gezinslid, zo nodig in een strafrechtelijk kader
- geïntegreerd aanbod aan alle betrokkenen (CLAS-methodiek)

Omdat het ernaar uitziet dat de jeugdzorg in Flevoland vooralsnog achterblijft in capaciteit en
financiële middelen, zal de hierboven beschreven onvoldoende capaciteit niet zomaar opgelost
kunnen worden. Dat vraagt om “… in afwachting van een adequate financiering van de rijksoverheid
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het huidige stelsel van Jeugdzorg zo effectief en efficiënt mogelijk te laten functioneren.”, aldus
de gedeputeerde staten van Flevoland4.

Om met Zorg Nabij tot een flexibel en vraaggericht aanbod te komen is gekozen voor het extra
financieren van Hulp-aan-Huismodules die snel ingezet kunnen worden in gezinnen waar ernstige
vormen van kindermishandeling worden vermoed of zijn geconstateerd, en de veiligheid van het
kind voldoende gegarandeerd is. Zo wordt binnen deze Hulp-aan-Huismodules expertise opgebouwd
in het werken met gezinnen waar kindermishandeling voor komt, wat zich moet vertalen in de
methodiek. Deze Hulp-aan-Huismodules moeten zowel ingezet kunnen worden via BJZ als voor de
doelgroep van de licht verstandelijk gehandicapten (LVG).
Een voorbeeld van een dergelijke module is Spoedeisende Gezinsinterventie van het SJF.
In de bijlage zijn twee beschrijvingen opgenomen van Snel Hulp aan Huis (SJF en Boschhuis).
Beide modulen komen in aanmerking, als ze vraaggericht en niet diagnostiekgestuurd ingezet
worden. Het SJF en Boschhuis onderzoeken of ze de module moeten differentiëren naar leeftijd of
problematiek, of dat ze één module ontwikkelen voor Snel Hulp aan Huis in gezinnen waar (risico
voor) kindermishandeling is geconstateerd.

In veel gevallen zal de Hulp-aan-Huismodule niet op zich zelf staan. Gelijktijdig of opvolgend zal
deze module gecombineerd worden met ondersteuning van het gezin door voorzieningen in het
voorveld, zoals AMW (schuldsanering, woonproblemen), VVE, opvoedcursussen e.d.

De Stuurgroep Intersectorale Zorgprogrammering geeft aan welke modules binnen de geïndiceerde
jeugdzorg of jeugd-ggz in aanmerking komen voor vervolghulpverlening.

Werkwijze
1) De projectleider RAAK / Zorg Nabij doet bovenstaand voorstel van het ‘loket’ en ‘snel hulp’ in de
wijk aan de projectgroep ‘ouderkindcentra’ van de gemeente Almere. Hierin participeren STOP,
JGZ en VVE. De ontwikkeling van het ‘loket’ in de wijk sluit goed aan bij de ontwikkeling en
behoefte van het onderwijs (o.a. jeugdadviesteams). De projectleider RAAK / Zorg Nabij stelt een
coproductie voor aan lokale partijen waarin het ‘loket’ in de wijk wordt vormgegeven.

2) De projectleider RAAK / Zorg Nabij maakt afspraken met de aanbieders van Snel Hulp aan
Huismodules over aantal trajecten, evaluatiepunten en –momenten, vertaling naar de methodiek en
beschrijving als module. Ter ondersteuning van de methodiekontwikkeling en module beschrijving
wordt een projectcoördinator voor een aantal uren aangesteld die dit proces begeleidt.

3) De projectleider RAAK / Zorg Nabij vraagt BJZ (crisisteam, toegang) afspraken te maken met de
voorliggende voorzieningen met betrekking tot ‘Snel Hulp’ door geïndiceerde jeugdzorg, volgens het
principe ‘zo snel mogelijk met zo min mogelijk wisselende contacten met hulpverleners’. Idem voor
doelgroep van de LVG en de jeugd-GGZ.

Financieel
1) en 2)  ‘snel hulp’ dicht bij huis, ouderkindcentrum en ‘loket in de wijk’: RAAK stimuleert deze
ontwikkeling, evt. aanvullende financiering zoeken bij fondsen e.d.

3) Zorg Nabij financiert een van te voren afgesproken aantal verwijzingen naar Snel Hulp aan Huis
voor gezinnen waar kindermishandeling is geconstateerd. Met daarin mogelijkheden om een
methodiek te ontwikkelen en te beschrijven als module.

4) Het aanhaken van ‘snel hulp’ bij crisisteam als het gaat om snelle doorgeleiding naar
geïndiceerde jeugdzorg hoort bij de taakstelling van het crisisteam BJZ.

2.3  Gezinscoach
De stuurgroep Zorgprogramma Kindermishandeling beschrijft dat voor iedere fase in het
zorgprogramma een regievoerder is aangewezen. Het is tot nu toe echter niet mogelijk gebleken om
één bestaande functionaris voor het gehele traject aan te wijzen. De jeugdarts zou wel een
overkoepelende aanspreekpersoon zijn, die steeds geïnformeerd wordt over waar het gezin zich in

                                        
4 Aanbiedingsbrief bij Beleidskader 2004-2007, Uitvoeringsprogramma 2004, Provincie Flevoland, 4 februari 2004
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het traject bevindt en wie de regievoerder is. Een intensieve vorm van regie/zorgcoördinatie vereist
een grotere tijdsinvestering dan nu geboden kan worden. Deze intensieve vorm wordt in dit voorstel
‘gezinscoach’ genoemd. Te onderscheiden van behandelcoördinator in de geïndiceerde jeugdzorg,
de casemanager van BJZ en de zorgcoördinator van de JGZ.
In de besprekingen met de ketenpartners zijn een aantal profielkenmerken genoemd voor de
gezinscoach:
- De gezinscoach is langdurig verbonden aan multiproblem gezinnen, die zowel gelijktijdig als in de
tijd meerdere hulpverleningsvormen volgen.
- De gezinscoach coördineert de zorg over de instellingen heen en begeleidt het gezin daarbij.
- De gezinscoach werkt outreachend en houdt contact met het gezin, ook als het gezin geen
hulpverlening meer wenst.
- De gezinscoach wordt bij voorkeur vanuit het voorveld aangeboden, omdat het streven blijft
gezinnen zo kort mogelijk in de geïndiceerde jeugdzorg te laten verblijven.
- De gezinscoach heeft contact met de verschillende voorzieningen waar de gezinsleden in verkeren
en organiseert afstemming en samenwerking.
- De gezinscoach organiseert Eigen Kracht Conferenties indien gewenst.
- Het gezin beleeft de gezinscoach als een vertrouwenspersoon.

In Flevoland wordt geëxperimenteerd met diverse vormen van outreachend werken5, er is echter
nog geen vorm van gezinscoaching in ontwikkeling, waarmee langdurige (jarenlang) begeleiding
wordt geboden aan multiproblem gezinnen.

De gezinscoach kan door de wetgever door verschillende spelers ingevuld worden. Het is BJZ die
moet zorgdragen voor toewijzing van een dergelijke figuur. Wat in dit experiment van belang is dat
er een methodiek ‘gezinscoach’ wordt ontwikkeld en dat duidelijk wordt wie in welke gevallen een
gezincoach levert.
Naast dit experiment zijn er ook landelijke ontwikkelingen en pilots met gezinscoaching. Het
Flevolandse experiment dient nauw aan te sluiten bij landelijke inzichten en zich te verhouden
binnen de geldende kaders van wet- en regelgeving.

Werkwijze
Een jeugdverpleegkundige van de GGD en een Algemeen Maatschappelijk Werker van de Zorggroep
Almere worden voor een aantal uren vrijgesteld van hun reguliere taken om voor één of twee
gezinnen als gezinscoach aan de slag te gaan met multiproblem gezinnen die via het AMK worden
verwezen. Gaandeweg wordt de methodiek van gezinscoach verder ontwikkeld, worden knelpunten
geïnventariseerd en kennis en ervaring opgedaan. De ervaringen in dit experiment worden vertaald
in een aanbeveling voor voortzetting / implementatie van gezinscoaching.

Financieel
Zorg Nabij financiert een kleinschalig experiment voor gezinscoaching. De RAAK projectleider zal
nagaan of er financieringsmogelijkheden zijn bij Ministerie van VWS voor verdere ontwikkeling en
evt.  implementatie van gezinscoach.

2.4 Adequate signalering door de Flevolandse ziekenhuizen
In een onderzoek naar het hoge meldgetal van het AMK in Flevoland6 in 2000 werd duidelijk dat de
Flevolandse ziekenhuizen nauwelijks bij het AMK vermoedens of constateringen van
kindermishandeling melden. Met name bij de afdeling Spoedeisende Hulp van het Flevoziekenhuis te
Almere bleek grote onvrede te bestaan wat betreft het signaleren van kindermishandeling.
Voornaamste problemen waren het regelmatig voorkomen van letsel bij kinderen waarbij adequate
verklaring van oorzakelijkheid ontbrak, discussies bij personeel over wat wel en niet te doen en het
ontbreken van een stappenplan.

                                        
5 Het AMW (MDF, ZGA) heeft experimenten met outreachend maatschappelijk werk. Daarnaast heeft het AMW van de MDF een vorm
van gezinscoaching voor ouders van kinderen die in aanraking zijn (geweest) met de politie.
De gespecialiseerde gezinsverzorging en de jeugdverpleegkundige van de JGZ 0-4 jaar werken outreachend.
In het land zijn een aantal voorbeelden van gezinscoaching (Roermond, Utrecht, Groningen).
Het project ’10 voor Toekomst’ van het Leger des Heils is in dit verband ook interessant.

6 “Wat meldt Flevoland”, Bureau Van Montfoort, Woerden, 2000
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Het Flevoziekenhuis in Almere heeft sindsdien een project waarin gedurende drie jaar een
werkwijze wordt ontwikkeld, die voorziet in een adequate signalering. Deze werkwijze bestaat uit
een signaleringsprotocol,  dat ontwikkeld is door het AMC, het zogenaamde SPUTOFAMO-formulier.
Hiermee worden alle kinderen die gepresenteerd worden op de spoedeisende hulp of kinderafdeling
gescreend op de vraag of kindermishandeling de oorzaak zou kunnen zijn van het letsel. Tevens is
een werkwijze ontwikkeld ten aanzien van het handelen bij vermoedens en constateringen van
kindermishandeling. Het afgelopen jaar is het signalerende vermogen van het ziekenhuis van 0%
naar 2% gegaan. Voor 2004 en 2005 is het project nog niet gefinancierd. Daarna wordt het bij
voldoende resultaten structureel ingebed. In het kader van RAAK / Zorg Nabij wordt het
signaleringsproject afgerond in het Flevoziekenhuis te Almere en tevens ingezet in het
IJsselmeerziekenhuis Lelystad/Emmeloord.

Werkwijze
De orthopedagoog van het Flevoziekenhuis is projectleider van het signaleringsproject. Zij zal dit
project verder trekken in het Flevoziekenhuis, in nauwe samenwerking met de projectleider Zorg
Nabij. RAAK ondersteunt het transporteren en implementeren van het project naar het
IJsselmeerziekenhuis, evt. door Bureau Voorkoming Kindermishandeling in te zetten, die ook in de
voorfase bij het Flevoziekenhuis nauw betrokken was.

Financieel
Het signaleringsproject voor de ziekenhuizen wordt mogelijk deels gefinancierd uit Zorg Nabij, of
volledig uit andere provinciale middelen.
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3. Projectstructuur

Voorwaarde vanuit het Ministerie van VWS is dat het budget voor Zorg Nabij gekoppeld aan RAAK
wordt besteed. Het is voor de hand liggend om Zorg Nabij in de zelfde projectstructuur op te nemen
als RAAK. Het kernteam van RAAK wordt om die reden uitgebreid met een manager uit de
geïndiceerde jeugdzorg, zodat BJZ, JGZ én geïndiceerde jeugdzorg met beslissingsbevoegdheid in
het kernteam zitten. Adviserend lid van het kernteam zijn Harrie Hendriks, hoofd AMK, en Edith
Frederiks, projectleider zorgprogramma kindermishandeling.

Ook al worden RAAK en Zorg Nabij in een projectstructuur opgenomen, het zijn twee
financieringsstromen en dus heeft elk project een eigen beslissings- en verantwoordingslijn.
Regio RAAK Flevoland wordt gefinancierd door Ministerie van VWS, via Stichting RAAK. De
activiteiten en resultaten worden halfjaarlijks gerapporteerd aan Stichting RAAK.
Zorg Nabij wordt gefinancierd door Ministerie van VWS, via de Provincie Flevoland. De activiteiten
en resultaten worden halfjaarlijks gerapporteerd aan de Gedeputeerde Staten van Flevoland.

Schematisch ziet de organisatiestructuur er dan als volgt uit:

Ministerie van VWS

Stichting RAAK Gedeputeerde Staten
Provincie Flevoland

Stuurgroep 
Jeugdbeleid Urk

Regiegroep Jeugdbeleid Almere
(in oprichting)

Kernteam 
Beslissers: HVDF/JGZ (hoofd), BJZ (directie), Geindiceerde Jeugdzorg (manager)

Adviseurs: AMK (hoofd),  Geindiceerde Jeugdzorg (staf) 

Projectleider 
Regio RAAK Flevoland

Provinciale Stuurgroep Jeugdzorg

Diverse bestaande project -/werkgroepen waar gewerkt wordt 
aan doelstellingen van RAAK en Zorg Nabij
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4. Communicatie, evaluatie en rapportage

Communicatie over RAAK en Zorg Nabij dient meerdere doelen en doelgroepen. Elke doelgroep
wordt gekenmerkt door eigen communicatiedoelen. Elke doelgroep wordt benaderd met daarvoor
toegesneden middelen. Een aantal van deze middelen worden genoemd. Deze opsomming is
indicatief en wellicht niet uitputtend.

Doelgroep 1: Direct betrokkenen,  zoals leden van kernteam en werk- en projectgroepen.
Doelstelling: Kennen de doelstellingen, de werkwijze en de projectstructuur. Staan achter de

aanpak en delen de visie. Nemen actief deel, leveren een bijdrage aan de uitvoer en
spelen een belangrijke rol in de communicatie.

Middelen: Startdocument en Plan van Aanpak, voortgangsrapportages en evaluaties, producten
(zorgprogramma’s, folders, protocollen).
Diverse vakinhoudelijke literatuur.
Regelmatig bijeenkomsten en de verslaglegging daarvan.
Mailinglijst voor nieuws en ontwikkelingen
Rubriek RAAKvlakken  in diverse nieuwsbrieven voor professionals.
Websites van deelnemende instellingen.

Doelgroep 2: Bestuurders, ambtenaren en financiers.
Doelstelling: zijn op de hoogte van de opzet en de aanpak van RAAK en Zorg Nabij. Zij hebben

belang bij positieve effecten. Kiezen voor continuering bij positieve effecten.
Middelen: Startdocument en Plan van Aanpak

Tussentijdse rapportages en evaluaties voor inzicht in productontwikkeling.
Diverse vakinhoudelijke literatuur.
Regelmatig bijeenkomsten en de verslaglegging daarvan.
Mailinglijst voor nieuws en ontwikkelingen
Rubriek RAAKvlakken  in diverse nieuwsbrieven voor professionals.
Websites van deelnemende instellingen, overheden.
Landelijke en lokale presentaties en werkbezoeken, conferenties of bijeenkomsten.
Ieder half jaar wordt gerapporteerd aan RAAK, de provincie Flevoland en aan het
Ministerie van VWS. Evaluatie gebeurt mondeling en schriftelijk onder betrokkenen
voorafgaand aan de rapportagemomenten, om zo input te krijgen voor de
rapportage.
Effectmeting wordt door Bureau Van Montfoort gedaan.

Doelgroep 3: Inwoners en professionals in Flevoland en landelijke belangstellenden.
Doelstelling: Zijn op de hoogte van de aanpak en de kerndoelstelling.

Begrijpen dat RAAK en Zorg Nabij een zinvolle en preventieve bijdrage levert aan de
opvoeding van kinderen. Dragen dit uit in hun verhalen over RAAK en Zorg Nabij.

Middelen: Via publieke websites, provinciepagina in huis aan huisbladen, gemeentelijke
pagina’s en websites, met name Urk en Almere.
Persbericht bij nieuwswaardige ontwikkelingen of feiten.
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5. Onderzoek

Bureau Van Montfoort doet het effect- en procesonderzoek voor de Regio’s RAAK. Voor Flevoland
wordt het onderzoek uitgebreid in verband met Zorg Nabij. Op basis van het plan voor Zorg Nabij
wordt de onderzoeksopzet bepaald. Het gaat daarbij in het verlengde van de evaluatie van de
sluitende aanpak kindermishandeling om een proces- en een productevaluatie. Het onderzoek heeft
hiermee het karakter van monitoring en (financiële) verantwoording. Ten aanzien van de gestelde
voorwaarde van overdraagbaarheid van de ontwikkelde producten levert het onderzoek ook een
bijdrage. Via de proces en productevaluatie komt een beschrijving van de ontwikkelde inhoudelijke
procedures beschikbaar.
In het onderstaande schema is weergegeven welke punten meegenomen worden in de evaluatie.

Procesevaluatie Productevaluatie
Specialistische
diagnostiek

Hoe functioneert het team (wanneer
bijeengeroepen, door wie, naar
aanleiding waarvan)
Hoe zijn eventuele knelpunten
opgelost
Welke deskundigheden zijn ingezet
Is interne evaluatie, bijstelling
uitgevoerd
Welke (eventuele)
ontwikkelingsactiviteiten zijn
uitgevoerd (bijscholing ed)
Hoe zijn gereserveerde gelden
ingezet.

Wat is de constructie van het
deskundigenteam (inhoudelijke
afspraken, procedures)
Hoe vaak is het  diagnostiekteam
bijeengekomen.
Oordeel over effectiviteit team
(doelbereiking, snelheid,
resultaten)
Hoe worden eventuele
ontwikkelingsactiviteiten (inzet
extra deskundigheid, bijscholing)
beoordeeld

Signalering
Ziekenhuizen

Hoe verloopt de samenwerking met
derden (AMK, huisartsen, Bureau
Jeugdzorg)
Hoe zijn eventuele knelpunten
opgelost
Welke (eventuele)
ontwikkelingsactiviteiten zijn
uitgevoerd (bijscholing ed)
Hoe zijn gereserveerde gelden ingezet

Aantal kinderen waarbij
SPUITOVAMO formulier is ingevuld
Aantal kinderen met vermoeden of
constatering van
kindermishandeling
Acties naar aanleiding van
vermoedens en constateringen van
kindermishandeling.
Is uitbreiding naar
Ijsselmeerziekenhuis gerealiseerd

Verlenen van hulp7 Hoe worden de Snel Hulp-aan-
Huismodules in de praktijk ingezet,
hoe zijn eventuele knelpunten
opgelost
Wat is de rol van Bureau Jeugdzorg ;
hoe verloopt de instroom via de LVG-
sector
Hoe is methodische aanpak verder
ontwikkeld
Hoe zijn gereserveerde gelden ingezet

Wat is de ontwikkelde constructie
van inzet Snel Hulp-aan-
Huismodules (inhoudelijke
procedures)
Aantal ingezette trajecten bij
gezinnen met kindermishandeling
Tijdsduur tussen signaal en
inzetten traject
Duur van het traject
Resultaat
(soortverwijzing/beëindiging)

Gezinscoach Hoe verloopt de inschakeling en inzet
van de gezinscoach in de praktijk, hoe
zijn eventuele knelpunten opgelost
Hoe is methodische aanpak verder
ontwikkeld
Hoe verloopt de samenwerking met
instellingen (taak- en rolverdeling)
Hoe zijn gereserveerde gelden ingezet

Hoe is de constructie van de inzet
van de gezinscoach vormgegeven
(inhoudelijke procedures)
In hoeverre wordt aan de gestelde
voorwaarden (zie pagina 10
conceptplan) voldaan
Aantal bereikte gezinnen
Duur van de trajecten

                                        
7 Verloop en verwijzingen via het lokaal loket worden meegenomen in de RAAK-evaluatie
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6. Begroting

Totaal over de jaren 2004 2005 2006    

Overheadkosten aantal uren Totale kosten 2004 2005 2006

Personeelskosten

Projectleider8

Projectcoördinator9
8 uur p/w
832 uur tot.

40.768 13.589 18.119 9.060

Onderzoekskosten 13.520 13.520

Communicatie 15.000 5.000 5.000 5.000

 

Directe kosten

Diagnostiek

Personeelskosten arts AMK10  40 uur tot.  3.738 3.738

Personeelskosten desk.bev   2.000  500 1.000 500

Diversen   2.000  500 1.000 500

 

Snel Hulp
Trajectkosten SJF /
Boschhuis11 26 trajecten12 210.952 52.738 105.476 52.738

Deskundigheidsbevordering
en ontwikkelingskosten

6.000 1.500 3.000 1.500

Gezinscoach

personeelskosten JGZ 8 uur p/w  36.292 9.073 18.146 9.073 

Personeelskosten AMW 8 uur p/w  36.292 9.073 18.146 9.073 

deskundigheidsbevordering 4.000 1.000 2.000 1.000

Ziekenhuis

Personele kosten Flevoz.13 4 uur p/w 11.546 5.715 5.831

Scholingskosten Flevoz. 4.500 2.200 2.300

Materiele kosten Flevoz. 3.550 1.700 1.850

Implementatiekosten 2.600 1.300 1.300

Personele kosten IJsselm. 4 uur p/w  11.778 5.831 5.947

Scholingskosten IJsselm.    4.700 2.300 2.400

Materiele kosten IJsselm. 3.850 1.850 2.000

Implementatiekosten 2.600 1.300 1.300

     

Verdeling over jaren  totale kosten 2004 2005 2006

totaal  excl. flexbudget 415.686 107.626 194.449 113.611

flexbudget 34.314 8.579 17.157 8.579

Opbrengsten  450.000

                                        
8 De projectleider voor Zorg Nabij is dezelfde als voor Regio RAAK Flevoland.
9 Edith Frederiks wordt voor 8 uur per week ingezet als projectcoördinator voor implementatie van het zorgprogramma
Kindermishandeling in het kader van RAAK. Integraal uurtarief projectcoördinator 49,00.
10 Integraal uurtarief arts: 93,46; integraal uurtarief verpleegkundige: 43,62 (35% overhead)
11 SJF en Boschhuis werken in samenwerking met elkaar het concept van Snel Hulp verder uit. Penvoerder is SJF.
12 Dit betreft minimaal 26 trajecten, volgens de voorlopige kostenopgave van het SJF kost een traject 8.113,50.
13 Projectleider 2 uur per week + secretaresse 2 uur per week
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7. Tijdspad

Januari – februari 2004 Planontwikkeling in samenspraak met ketenpartners en provincie

Maart 2004 Vaststellen plan

April 2004 Start uitvoering Zorg Nabij

Juli 2004 Tussentijdse rapportage

December 2004 Tussentijdse rapportage

Juli 2005 Tussentijdse rapportage

December 2005 Tussentijdse rapportage

Juni 2006 Eindrapportage
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Bijlage 1

Samenspraak en besluitvorming
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1. Samenspraak met ketenpartners
Begin januari 2004 hebben Edith en Marian de eerste contouren gezet voor Zorg Nabij. In diverse vergaderingen
en bilaterale overleggen is feedback gegeven op deze contouren. Hierdoor was het mogelijk de contouren steeds
scherper te krijgen en tot planvorming te komen. Hieronder is een overzicht van de momenten waarop het
voorstel besproken is.

7-01-04 Overleg Edith en Marian, formuleren van eerste contouren.

Feedback van Harrie Hendriks (hoofd AMK) en Agnes van Burik en Rene van Vianen
(onderzoekers RAAK regio’s, Bureau Van Montfoort)

Feedback van Jose Herber sectormanager Boschhuis) en Jannie Holwerda (directeur
Boschhuis)

08-01-04 Bespreking met Stuurgroep Intersectorale Zorgprogrammering (stuurgroepen zorgprogramma
ADHD en KiMi)

09-01-04 Feedback van Nelly den Os (provincie Flevoland)

12-01-04 Edith schetst contouren in het Overleg Vraag Aanbod (OVA)

14-01-04 Feedback van Karien Bos (hoofd JGZ)

Marian bespreekt het voorstel in werkgroep outreachende hulpverlening: Wim Hermsen
(manager AMW bij MDF Lelystad), Harrie Hendriks (hoofd AMK)

Edith en Marian bespreken het voorstel met Willem Tak (manager BJZ) en Mardjan Seighali
(teamleider crisisteam en toegang Almere BJZ)

20-01-04 Marian bespreekt het voorstel in de werkgroep Samenhangend Aanbod JGZ 0-19 jaar in
Almere: staf JGZ 0-19 van GGD en ZGA, Hieke Kapsenberg van afdeling preventie BJZ en
Jeannette Klavers, beleidsmedewerker gemeente Almere

Feedback van Jurriean Brands (beleidsmedewerker gemeente Urk)

21-01-04 Vervolgbespreking met Willem Tak en Mardjan Seighali

Feedback van Suzan Zijlstra, vertrouwensarts AMK

Feedback van Marga Haagmans, Bureau VKM

26-01-04 Contourennota voor een eerste reactie verstuurd naar SJF, Boschhuis, BJZ, AMK, JGZ,
provincie,  Jo Hermanns en Myra ter Meulen.

Diverse schriftelijke en mondelinge reacties op de contourennota ontvangen.

Februari 2004 Planvoorstel geschreven, in overleg met Harrie Hendriks en Suzanne Zijlstra (resp. hoofd en
vertrouwensarts AMK), Willem Canbier (manager SJF), Liesbet Kerkhoff (coördinator Hulp
aan Huis), Jannie Holwerda en Marja Grauw (resp. directeur en staffunctionaris Boschhuis),
Karien Bos (hoofd JGZ, GGD) en Willem Tak (manager BJZ Flevoland).

Maart 2004 Besproken met Prof. Dr. J. Hermanns (CO ACT Consult), Kernteam RAAK en Provincie
Flevoland. Definitief concept geschreven.
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BIJLAGE

PROJECT FLEVOZIEKENHUIS
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Project Signaleringsprotocol  Kindermishandeling Flevoziekenhuis

Inleiding
Tijdens een voordracht van het Bureau ter Voorkoming van Kindermishandeling in het Flevoziekenhuis bleek, in
het bijzonder op de Spoed Eisende Hulp, grote onvrede te bestaan wat betreft het signaleren van
kindermishandeling. Voornaamste problemen:

� regelmatig voorkomen van letsel bij kinderen waarbij adequate verklaring van oorzakelijkheid ontbrak
� discussies bij personeel onderling wat wel of niet te doen
� ontbreken van een stappenplan wat te doen bij verdenking op kindermishandeling

waardoor een hoge mate van handelingsverlegenheid ervaren werd

Bij navraag bleek er wel een klein protocolletje te bestaan maar die was alleen voor de
kinderafdeling gemaakt en werd bovendien in de praktijk helemaal niet gebruikt. Op de
kliniek bleek het niet zo’n probleem omdat de contacten en overleg tussen
kinderartsen, verpleegkundigen en orthopedagogen intensief was hetgeen het handelen bij
vermoeden van kindermishandeling vergemakkelijkte.
Besloten werd om, in samenwerking met het AMK, een nieuwe signaleringsprotocol
kindermishandeling voor het Flevoziekenhuis te ontwikkelen waarbij er sprake was van een
De volgende uitgangspunten werden daarbij gehanteerd:

� kindermishandeling is een actueel probleem waarvan de gevolgen regelmatig zichtbaar zijn bij
presentaties van kinderen in het ziekenhuis

� er moet, binnen het ziekenhuis van directie tot personeel op de werkvloer, bereidheid bestaan om het
bestaan van kindermishandeling te erkennen

� inzicht dat kindermishandeling geen medisch maar een maatschappelijk probleem is
� dat meer dan alleen medisch aandacht nodig is om herhaling te voorkomen
� dat in die zin ’cure’ en ‘care’ gelijkwaardig zijn
� het als je verantwoordelijkheid, als arts, verpleegkundige, psycholoog enz, zien er iets aan te doen

Beloop
Nascholingsdagen van het VU en het AMC te Amsterdam werden gevolgd omdat daar een signaleringsprotocol
geïmplementeerd werd. Daarnaast vond uitgebreid literatuurstudie plaats naar het signaleren van
kindermishandeling in het algemeen maar ook naar de ervaringen van andere ziekenhuizen (Sofia
Kinderziekenhuis, OLVG). Een ontwerp protocol ontstond en werd voorgelegd aan kinderartsen, leidinggevende
van de SEH, vertegenwoordigers van het AMK en de SEH commissie waarin veel verschillende specialismen
binnen het ziekenhuis vertegenwoordigd waren. Overeenstemming werd bereikt en subsidie aanvraag in het
kader van een zorgvernieuwingsproject werd verricht. Op advies van de vertegenwoordiger van het AMK werd
financiering voor 3 jaar aangevraagd omdat een dergelijke looptijd een goed inzicht in data geeft. Kosten
omvatten:

� afdrukken en verspreiden van het protocol over alle relevante poliklinieken en afdelingen binnen het
Flevoziekenhuis

� ontwikkelen van een signaleringsformulier en het reproduceren daarvan
� aankoop van relevante medische handboeken m.b.t. kindermishandeling
� nascholing, 2 maal per jaar, van artsen en verpleegkundigen
� salariskosten voor secretariële ondersteuning en projectleiding

Voor het eerste jaar bestond een raming van om en nabij _ 8000,--.
Helaas werd financiering van het zorgvernieuwingsproject door de zorgverzekeraars afgewezen omdat het niet
leidde tot een toename van eerste polikliniek bezoeken en/of een afname van ligduur op de kliniek. Dit kwam de
directeur van Bureau Jeugdzorg ter ore en deze stelde zich garant voor de kosten van het eerste jaar. Hierdoor
kon alsnog in 2003 een start gemaakt worden met dit project maar moet nog gezocht worden voor subsidiëring
voor de komende 2 jaar. Daarna is het de bedoeling om te kijken of  de resultaten van dit project aanleiding
kunnen zijn om de financiering binnen het Flevoziekenhuis een structureel karakter te geven.

Vervolg
Subsidie aanvraag bij diverse fondsen werd overwogen maar gezien de plaats waar het
protocol uitgevoerd wordt en dat er al een looptijd bestaat van 1 jaar vielen diverse
mogelijkheden af.  Nu doen wij een beroep op subsidiëring van dit signaleringsprotocol voor
2004 en 2005 in het kader van het feit dat o.a. Flevoland aangewezen is als RAAK provincie
(Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling). Hieronder volgt toelichting en
verantwoording van de te maken kosten.
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Toelichting en verantwoording
1. Organisatie

Flevoziekenhuis, Hospitaalweg 1, 1315 RA Almere, 036-5398765

2. Aanvrager
Projectleider: G.J. de Boer-Zoet, gz-/k&j psycholoog NIP, orthopedagoog NVO
Cluster moeder en kind, kinderpolikliniek
036-5398704, e-mail: gdboer@flevoziekenhuis.nl

3. Projectvoorstel
� preventie van kindermishandeling bevorderen door het signaleren van kindermishandeling bij

presentatie bij het Flevoziekenhuis hetzij via de SEH, poliklinieken of kliniek.
� waarbij medische zorg en preventie samenwerken
� verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van signaleren van kindermishandeling
� het vergroten van kennis en handelingsvaardigheid m.b.t. het signaleren van kindermishandeling op

individueel en afdelingsniveau
� vergroten van vaardigheden m.b.t. het bespreken van kindermishandeling
� bevorderen van samenwerking tussen het ziekenhuis en instanties daarbuiten m.b.t. signaleren en

hulptrajecten na signalering van kindermishandeling (huisartsen, maatschappelijk werk, AMK en
Bureau Jeugdzorg).

� het project heeft een éénmalig karakter (looptijd 3 jaar)
� is resultaatgericht waarbij wij uitgaan dat signaleren en daarmee preventie van kindermishandeling

maatschappelijke opbrengst evident is.

4. Probleemstelling
Gezien landelijke cijfers is de schatting dat rond 4% kindermishandeling zich op een of andere manier
presenteert in het ziekenhuis. Tot nu toe is de signaleringspercentage van kindermishandeling binnen het
Flevoziekenhuis nagenoeg nihil. De evidente casussen zijn niet zozeer het probleem. Daar waar
kindermishandeling overduidelijk ten grondslag ligt aan letsel en/of lichamelijke klacht bij een kind wordt
adequaat gehandeld. Problematischer ligt het bij die kinderen die zich presenteren op de SEH en die direct
na behandeling naar huis gaan. Meestal is er geen follow-up omdat de medische klacht dat niet rechtvaardigt
en is er geen structureel contact zowel extern als intern bij verdenking van kindermishandeling.
Bijvoorbeeld met kinderarts, kinder- en jeugdpsycholoog , huisarts als AMK wanneer verklaringen niet
overeenkomen met letsel, er sprake is van delay bij presentatie of sprake is van opvallende gedrag bij kind
en/of ouders. Daarnaast worden oude, binnen het ziekenhuis bekende gegevens niet opgezocht waardoor
herhaald SEH bezoek kan plaatsvinden zonder dat de redenen van presentatie doorgelicht worden. Een
bijkomend probleem is dat, voornamelijk het personeel op de SEH, zowel artsen als verpleegkundigen, niet
opgeleid is m.b.t. het signaleren en vervolgen van kindermishandeling waardoor de signaleringspercentage
negatief beïnvloedt.

5. Vraagstelling cq. doelstelling
Met de resultaten van dit project proberen hopen we aan te tonen dat het voorkomen van
kindermishandeling regelmatig zichtbaar wordt bij presentaties van kinderen aan het
Flevoziekenhuis. Uiteindelijk is het doel van dit project niet alleen het signaleren van
kindermishandeling maar ook om, daar waar kindermishandeling de oorzaak van een
letsel/lichamelijke klacht, herhaling te voorkomen en hulptrajecten met medewerking van
ouders in gang te zetten. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling de hulp vorm te geven
binnen het Flevoziekenhuis maar dit door te sluizen naar de daarvoor geëigende
instellingen.
Vraagstelling

� Bij hoeveel kinderen die zich presenteren bij het Flevoziekenhuis zowel op de SEH, poliklinieken
als kliniek is er sprake van vermoeden van kindermishandeling?

� Op welke tijdstippen presenteren zij zich?
� Wie zijn de begeleiders?
� Wat is de leeftijdsopbouw en geslachts verdeling?
� Om wat voor letsels-/lichamelijke klachten gaat het?
� Wat zijn de signalen die een vermoeden van kindermishandeling doet ontstaan?
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� Bij hoeveel kinderen is er sprake van eerder SEH bezoek en in hoeverre bestaat achteraf gezien
vermoeden van kindermishandeling als oorzaak van klacht/letsel?

� Bij hoeveel huisartsen bestaat zorg over de betrokken kinder/gezinnen?
Doelstelling

� Signaleringspercentage van vermoeden van kindermishandeling verhogen waardoor het
overeenstemt met de percentage dat landelijk gezien verwacht wordt.

� De ‘at-risk’ kinderen signaleren en adequate hulp op gang brengen waardoor preventie van verdere
mishandeling tot stand komt.

� Vergroten van kennis en handelingsvaardigheden m.b.t. signaleren en handelen m.b.t. vermoeden
van kindermishandeling bij het personeel werkzaam in het Flevoziekenhuis

� Samenwerking tussen ziekenhuis, huisartsen, AMK en Bureau Jeugdzorg verbeteren waardoor een
effectieve signalering, preventie en hulpverlening m.b.t. die kinderen die zich in het
Flevoziekenhuis presenteren gerealiseerd kan worden.

6. Plan van aanpak
� 2001 en 2002 zijn gebruikt om literatuur na te slaan, ervaringen uit de praktijk na te gaan en

bestaande protocollen in andere ziekenhuizen te toetsen op hun bruikbaarheid in het
Flevoziekenhuis.

� Een concept signalerings  protocol werd geschreven en voorgelegd aan de vakgroep
kindergeneeskunde, directie, teamleiders SEH en kinderafdeling, SEH commissie en
vertegenwoordigers van het AMK.

� financiering verworven voor het eerste jaar

Per 1 januari werd begonnen met:
� aanschaf van medische handboeken betreffende kindermishandeling
� afspraken met Bureau ter Voorkoming van KinderMishandeling

gemaakt voor een aantal scholingsdagen waarbij personeel van het Flevoziekenhuis zorgde voor het
theoretische gedeelte en VKM voor de praktische oefeningen m.b.t. gesprekstechnieken rond
kindermishandeling,

� sputovamo formulier ontwikkeld, voorgelegd aan medewerkers en gedrukt
� afspraken m.b.t. taak secretariële ondersteuning
� afspraken met het AMK m.b.t. de reguliere besprekingen van die presentaties van kinderen waarbij

een vermoeden van kindermishandeling was ontstaan
� verzoek aan automatisering om een programma te ontwikkelen waarbij alle data verwerkt kunne

worden
Per 1 september:

� start regulier invullen van sputovamo formulier bij elke presentatie van een kind op de SEH
� van elke verdenking werd de ‘geschiedenis’ van het kind in het Flevoziekenhuis nagegaan
� van elke verdenking werd contact opgenomen met huisarts
� start reguliere besprekingen van die kinderen waarbij een verdenking van kindermishandeling was
� per maand berekenen van signaleringspercentages

Resultaten t/m 31 december 2003
Op de spoed eisende hulp werden 1754 kinderen gezien gedurende de maanden
september, oktober, november en december. Bij alle kinderen werd het SPUITOVAMO
formulier ingevuld. Bij 33 kinderen bestond de verdenking en/of zekerheid dat
kindermishandeling als oorzakelijke reden aangewezen kon worden voor de letsel/klacht
waarmee het kind naar de SEH kwam. Dat houdt een signaleringspercentage van 1.9% in.
Van bijna alle kinderen is contact met de huisarts geweest en zijn ook de in het
Flevoziekenhuis bekende gegevens nagetrokken. Alle kinderen zijn besproken in het
reguliere overleg met het AMK. Bij een aantal kinderen is de huisarts gevraagd om extra
alert te zijn wanneer het betrokken gezin bij hen langskomt, een deel van de verdenkingen
werden als ongegrond verklaard en een aantal kinderen zijn hulptrajecten in gang gezet.
Exacte gegevens zijn nu nog niet voorhanden omdat de dataverzameling nu nog relatief
kort loopt.

7. Haalbaarheid
Bevorderende factoren
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� de bereidheid van alle specialismen binnen het ziekenhuis om aan dit project mee te werken
� de bereidheid van de directie om uitvoering ervan toe te staan binnen de organisatie
� de bereidheid van betrokken personeel aan de nascholingen mee te werken
� bereidheid van teamleider SEH dit project op de werkvloer daadkrachtig te ondersteunen m.n.

m.b.t. het volgen en instrueren van de poortartsen
� het meedenken van Bureau ter Voorkoming van KinderMishandeling en het Advies- en Meldpunt

Kindermishandeling
� bereidheid van huisartsen om aan de informatievoorziening mee te werken in het kader van

intercollegiale consultatie
� de bereidheid van Bureau Jeugdzorg om het eerste jaar te financieren

Belemmerende factoren
� de weigering van de zorgverzekeraars om dit project financieel te ondersteunen
� dat voor et 2e en 3e jaar nog geen financiering gevonden is
� dat een grote taak ligt bij de poortartsen en arts-assistenten kindergeneeskunde m.b.t. het invullen

van de formulieren, signaleren van kindermishandeling en vervolgens het gesprek aan te gaan met
kind en ouders. Het betreft betrekkelijk onervaren artsen die onder een behoorlijke tijdsdruk staan.
Bovendien is de wisseling onder deze groep groot waardoor eenmaal verworven kennis weer snel
de deur uitgaat. Voortdurende bijscholing zal een punt van aandacht blijven

� het automatiseringsprogramma nog niet zover is dat het in de praktijk toegepast kan worden. Dat
betekent dat de verwerking van gegevens nu onnodig veel tijd kost

� dat dit soort projecten de neiging hebben om snel uit het vizier te raken; voortdurend herinneren
aan het bestaan en het belang er van zal intern nodig zijn.

8. Samenwerking andere organisaties
Met de volgende organisaties/instellingen zijn afspraken gemaakt m.b.t. dit project:

� AMK
� Bureau Jeugdzorg
� huisartsen

Hier komt nog een paragraaf waarin de structurele inbedding na de projectperiode wordt
beschreven. Bij gebleken resultaten (b.v. van 0% signalering naar minimaal 2%) wordt de
aanpak structureel ingebed, dat betekent …… aan kosten en middelen.
Het projectplan wordt door projectleider en directeur ondertekend.

9. Begroting
Startdatum aanvraag: 01-01-2004
Einddatum aanvraag: 31-12-2005
Duur van het volledige project: 3 jaar
Gevraagde bijdrage i.h.k.v. RAAK: 2004: _ 10.915,37

2005: _ 11.280,69

Personele kosten
Medewerkers Schaal % fte 2004 2005
G.J. de Boer-Zoet
projectleider 65 5.5% _ 2743.95 _ 2798.83
A. Lagrouw
secretaresse 35 5.5% _ 1427.86 _ 1456.42
Subtotaal (1)  _ 4171.82 _ 4255.25
Opslagpercentage 37% _ 1543.56 _ 1575.44
Totaal  _ 5715.37 _ 5830.69
 nb:

a. de projectleider heeft al 1 fte binnen het Flevoziekenhuis. Om haar vrij te maken voor
werkzaamheden binnen dit project zal haar collega, A. Bossema, 46 weken 2 uur meerwerk per
week leveren. Dat zal plaatsvinden vanaf het moment dat bekend is of de subsidiëring via
RAAK akkoord verklaard wordt. Tot die tijd gelden de salariskosten van G.J. de Boer-Zoet.
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Daarna zullen de salariskosten van mevr. A. Bossema worden berekend. Voor het uiteindelijke
totaal zal dit een vermindering van salariskosten betekenen omdat dan één salarisschaal lager
berekend zal worden.

b. voor 2005 is rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van salaris van 2%

Scholings  kosten
2004 2005

Nascholingen artsen, verpleegkundigen, 2 x per jaar _ 1200,-- _ 1300,--
Congres kosten, projectleider _ 1000,-- _ 1000,--
Totaal  _ 2200,-- _ 2300,--

nb: Dit bedrag wordt uit voorzorg opgevoerd. Omdat niet bekend is of er ter zake doende congressen
en/of nascholingen in de komende 2 jaar voor de projectleider zijn kan dit niet met precisie aangegeven
worden of het geld al of niet besteed zal worden. Spreekt vanzelf dat mochten deze er niet zijn, zij ook
niet als kostenpost opgevoerd zullen worden.

Materiële kosten
2004 2005

Sputovamo formulieren, 9000 stuks _ 1000,-- _ 1100,--
Relevante medische handboeken   _   500,-- _   550,--
Overig _   200,-- _   200,--
Totaal _ 1700.-- _ 1850.--

Implementatiekosten
2004 2005

publicaties, lezingen, uitwisselingsbijeenkomsten etc _ 1000,-- _ 1100,--
Huur lesruimtes, lunches _ 300,-- _ 300,--
Totaal _ 1300.-- _ 1300.--

nb: huur lesruimtes en lunches worden nu nog niet berekend maar dit gaat mogelijk in de nabije toekomst
wel in rekening worden gebracht. Mogelijk dat deze kosten post alsnog niet opgevoerd hoeft te worden.

Totaal:

2004 2005
Personele kosten  _ 5715.37 _ 5830.69
Scholings  kosten  _ 2200,-- _ 2300,--
Materiële kosten _ 1700.-- _ 1850.--
Implementatiekosten _ 1300.-- _ 1300.--
Totaal _10.915,37 _11.280,69

Almere, 27 januari 2004

G.J. de Boer-Zoet (projectleider) Directeur Flevoziekenhuis
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Bijlage 3

Spoedeisende gezinsinterventie
Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland
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Module Spoedeisende Gezinsinterventie

Module Spoedeisende Gezinsinterventie

1. Aard van de hulp:
korte omschrijving

Spoedeisende Gezinsinterventie is intensieve ambulante
gezinsbegeleiding aan gezinnen met chronische problemen of in
een situatie, die zonder onmiddellijke interventie onhoudbaar is
en de ontwikkeling van het aangemelde kind bedreigt
(spoedeisend).

Het spoedeisende karakter houdt verband met chronische problematiek
in het gezin. Het kan ook inhouden dat een indicatie voor
uithuisplaatsing nog niet gerealiseerd kan worden als gevolg
van wachtlijsten of verschil van inzicht tussen casemanager en
gezin over de gewenste hulp.

2. Indicatiecriteria De hulp is voor gezinnen in het werkgebied van de SJF, waarbij:
•  sprake is van een spoedeisende situatie of problematiek die

de gezinssituatie onhoudbaar maakt;
•  sprake is van opvoedingsproblemen;
•  de ontwikkeling van (een van) hun kind(eren) in de leeftijd

van 0 tot 18 jaar bedreigd is;
•  de aangemelde jeugdige(n) op moment van aanmelding thuis

woont /wonen;
•  minder intensieve vormen van hulp ontoereikend zijn

geweest of geacht worden;
•  het gezin bereid is om de gezinsmedewerker binnen 24 uur

te ontvangen;
•  de veiligheid van de gezinsleden gewaarborgd is;
•  de veiligheid van de gezinshulpverlener gewaarborgd is.

3. Doel:
a. Beoogd effect: Na de hulpverlening:

•  is de spoedeisende situatie of problematiek opgeheven;
•  is de gezinssituatie gestabiliseerd;
•  is de draagkracht van de gezinsleden vergroot;
•  is de problematiek van jeugdige en gezin gediagnosticeerd

en zijn de gezagsverhoudingen en de communicatiepatronen
in het gezin geanalyseerd;

•  krijgen casemanager en gezin advies over gewenste en
haalbare vervolghulp;

•  is de competentie van het gezin vergroot, waardoor het
gezin zelfstandig of met de haalbare en beschikbare
vervolghulp verder kan.

b. Hulpvraag en
kenmerken van
de doelgroep

De hulp richt zich op alle leden van gezinnen, waarin sprake is
van een spoedeisende situatie of problematiek en waarbij een
van de kind(eren) in de leeftijd van 0 tot 18 jaar is aangemeld.
De hulpvragen van de verschillende gezinsleden bepalen samen
met de doelen van de casemanager het hulpaanbod.
De interventie kan gericht zijn op diverse gezinstaken en
opvoedingstaken, zoals de opvoeding en ontwikkeling van de
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jeugdige, de partnerrelatie, gezagsverhoudingen, communicatie
en dagelijkse routine.

c. Bemoeilijkende
factoren

Per situatie wordt bekeken welke factoren de hulpverlening
kunnen belemmeren en aan welke aanvullende voorwaarden
eventueel eerst voldaan moet worden. Voorbeelden van
bemoeilijkende factoren zijn:
•  (Een van) de kinderen uit het gezin (is) zijn aangemeld voor

een gesloten opvang.
•  (Een deel van) het gezin geeft de voorkeur aan een

uithuisplaatsing.
•  (Een deel van) het gezin wil niet deelnemen aan de

hulpverlening.
•  (Een deel van) het gezin is afwezig.
•  Bij de start van de hulpverlening verblijft (verblijven) het

(de) aangemelde kind(eren) als gevolg van de spoedeisende
situatie of problematiek niet in het gezin.

•  Psychiatrische problematiek bij ouder(s) en/of kind(eren).
•  Verslavingsproblematiek bij ouder(s) en/of kind(eren).
•  Het bestaan van gezinsgeheimen.
•  De ouder(s) voeren geen zelfstandige huishouding.
•  Er is sprake (geweest) van mishandeling en/of seksueel

misbruik binnen het gezin.
•  (Een deel van) het gezin beheerst de Nederlandse taal

onvoldoende.
4. Werkwijze:

a. Duur De spoedeisende gezinsinterventie duurt maximaal twaalf
weken.
Drie maanden na afloop van de interventie vindt er een follow-
up bezoek plaats.

b. Frequentie en
intensiteit

De interventie start binnen 24 uur na acceptatie van de
aanmelding.
De contactfrequentie is intensief: gedurende de eerste vier
weken er is vijf tot tien uur per week een hulpverlener in het
gezin aanwezig. In de periode hierna is er nog maximaal 5 uur
per week een gezinshulpverlener in het gezin.
De hulpverlener stemt zijn gezinsbezoeken af op de tijdstippen
die voor de gezinsleden wenselijk en voor de doelen van belang
zijn.

De hulpverlening is gedurende de eerste twee weken 24 uur per
dag en 7 dagen per week bereikbaar en inzetbaar voor het
gezin. In de periode hierna is de spoedeisende gezinsinterventie
tussen 9.00 uur en 20.00 uur telefonisch bereikbaar. In
dringende situaties kan hiervan worden afgeweken en om
methodische redenen worden besloten de bereikbaarheid uit te
breiden.

c. Locatie De interventie vindt plaats bij de gezinnen thuis.
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d. Concrete
stappen

Interventies:
Week 1 en 2: De hulpverlener en gezin maken kennis en bouwen een
werkrelatie op. De interventies zijn gericht op het opheffen van de
spoedeisende situatie of problematiek. Voor zover noodzakelijk (en niet
recent uitgevoerd) vinden diagnostiek en nadere analyse plaats (CBCL,
NOSI, VMG mogelijk aangevuld met vragenlijst dagelijkse routine,
YSR en TYR).

Week 3 en 4: De hulpverlener rondt de diagnostiek, gezins- en
gezagsanalyse af, mogelijk aangevuld met communicatieanalyse van
videobeelden en stelt daarnaast doelen, prioriteiten en werkpunten. Op
grond van deze informatie stelt hij een hulpverleningsplan op voor de
korte termijn (het vervolg van de Spoedeisende Gezinsinterventie) en de
lange termijn (wat is de wenselijke en haalbare vervolgsituatie en welke
ondersteuning is hierbij noodzakelijk).

Week 5 t/m 8 is de eerste fase hulpverlening. Deze is gericht op
competentievergroting van het gezin. Mogelijke interventies zijn het
aanleren van opvoedingsvaardigheden, sociale vaardigheden, het
verlenen van praktisch/materiële hulp, het structureren van de
dagelijkse routine, het onderkennen en beïnvloeden van emoties, het
versterken van het sociaal netwerk en het gebruik leren maken van
ondersteuning uit de omgeving van het gezin.

Week 9 t/m 12 is de tweede fase hulpverlening. Mogelijke interventies
zijn die uit de eerste fase hulpverlening. De nadruk ligt nu echter op het
leren toepassen van geleerde vaardigheden in nieuwe situaties.
Daarnaast organiseert de hulpverlener samen met de casemanager een
overdracht en verantwoorde overbrugging naar de wenselijke en
haalbare vervolghulp.

Drie maanden na afsluiting van de interventie legt de
gezinshulpverlener een follow-up bezoek af bij het gezin.

De interventie kenmerkt zich door:
•  Het versterken van de positieve krachten in het gezin.
•  Het diagnosticeren van kind- en gezinsfactoren.
•  Het analyseren van de gezinssituatie.
•  Het adviseren over lange termijndoelstellingen voor wenselijke en

haalbare vervolghulpverlening.
e. Voortgangs-

bewaking
Na twee weken vindt de eerste tussenevaluatie plaats in het
gezin in aanwezigheid van de gezinshulpverlener en teamleider
van de Spoedeisende Gezinsinterventie. Ze beoordelen de
veiligheid van de gezinsleden en de mate waarin de
spoedeisende situatie/problematiek is opgeheven. Ze brengen
de plaatsende instantie op de hoogte van de resultaten.

Na 3_ week neemt de gezinshulpverlener de resultaten van de
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diagnostiek m.b.t. het aangemelde kind en de analyses van de
gezinssituatie op een voorlopig hulpverleningsplan. Hij legt dit
voor aan de casemanager. Gezinshulpverlener, de teamleider
Spoedeisende Gezinsinterventie en casemanager bespreken dit
bij de plaatsende instantie. Dit overleg resulteert in
hulpverleningsdoelen en een hulpaanbod voor de korte termijn
(het vervolg van de Spoedeisende Gezinsinterventie) en in
hulpverleningsdoelen en een hulpaanbod voor de lange termijn
(vervolghulpverlening).

Na 4 weken bespreken de casemanager en de
gezinshulpverlener het hulpverleningsplan in het gezin. Als de
casemanager en het gezin instemmen met het
hulpverleningsplan wordt de Spoedeisende Gezinsinterventie
gecontinueerd en vraagt de casemanager zo nodig de benodigde
indicaties aan voor de wenselijke en haalbare vervolghulp.

Na 8 weken vindt er een tweede tussenevaluatie plaats in het
gezin in aanwezigheid van de gezinshulpverlener.
Gezinshulpverlener en gezin beoordelen de ontwikkeling en
stellen doelen, prioriteiten en werkpunten zonodig bij. De
gezinshulpverlener informeert de casemanager over de
voortgang.

Na 12 weken vindt er een eindgesprek plaats in het gezin, in
aanwezigheid van de gezinshulpverlener, de casemanager en zo
mogelijk de hulpverlener die bij de vervolghulpverlening is
betrokken. De casemanager bespreekt en beoordeelt de
eindresultaten van de Spoedeisende Gezinsinterventie.

Drie maanden na afsluiting van de gezinsinterventie brengt de
gezinshulpverlener een follow-up bezoek aan het gezin. Hij
informeert de casemanager over de bevindingen tijdens het
bezoek.

Door registratie van de hulpverleningsactiviteiten in het
geautomatiseerde KISIT (Kliënt Informatie Systeem Intensieve
Thuisbehandeling) kan de hulpverlener gemakkelijk het hele
hulpverleningsproces op meerdere niveaus, zowel inhoudelijk
als organisatorisch volgen.
De ouders en de jeugdigen vanaf 12 jaar geven bij de afsluiting van de
Spoedeisende Gezinsinterventie hun reactie op de verleende hulp en de
rapportage. Deze reactie wordt vermeld in de eindrapportage. Zonodig
maakt de hulpverlener voor ouders en jeugdige een apart verslag.

5. Beleidsinzet
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Module Spoedeisende Gezinsinterventie

6. Organisatie hulp
a.  Bij de module

betrokken
disciplines

Gezinshulpverleners met aanvullende trainingen (Intensieve
Ambulante Gezinsbegeleiding) verlenen de hulp.
De teamleider begeleidt de gezinshulpverleners.
Multidisciplinair consultatieteam is beschikbaar voor
consultatie.

b. Verantwoordeli
jke voor regie
van de hulp

De gezinshulpverlener voert de regie over de hulp in de
gezinnen.
De teamleider is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van
de gezinsinterventie, het uitgebrachte advies en voor de
afstemming op andere hulpverlening aan het gezin.
De plaatsende instantie is verantwoordelijk voor de beoordeling
van de resultaten van de gezinsinterventie en voor het
organiseren van de wensel i jke en haalbare
vervolghulpverlening.

Notitie Kosten Spoedeisende gezinsinterventie.

(zie module volgens het Module boek SJF )

Kosten posten14 Kosten in  _
A: Cliëntgebonden personele kosten 5184

B. Niet cliëntgebonden personele
kosten

918

C. Accommodatie kosten 358
D1. Activiteiten kosten
(hulpverlenergericht w.o.  kantoorkosten
desk bevordering Reiskosten etc)

1036

D2. Activiteiten kosten (cliëntgericht) 17,50

Totaal de gemiddelde kostprijs per
uitgevoerde module per gezin 7513,50

W.Kanbier 1 maart 2004

                                        
14 kostenopgave is bij benadering opgegeven, op basis van gegevens uit 2003, aangenomen wordt dat voor 2004 tot 2006 een
traject gemiddeld 600 euro duurder is. Zodra de plannen in beschikkingen worden opgenomen zal een actuele en geldende
kostenoverzicht worden gegeven.
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Bijlage 4

DIRECTE INTENSIEVE AMBULANTE INTERVENTIE  BIJ GEZINNEN

Stichting Het Boschhuis
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DIRECTE INTENSIEVE AMBULANTE INTERVENTIE  BIJ GEZINNEN
Concept 1 maart 2004

Korte omschrijving van het aanbod
Directe en intensieve gezinsbegeleiding bieden aan gezinnen waar sprake is van
verregaande verwaarlozing of (dreigende) mishandeling van een of meerdere kinderen uit
het gezin.

Doelstellingen
- Duidelijkheid over de ouder-gezinsfactoren die de problematiek veroorzaken of in

stand houden
- Duidelijkheid over de (actuele) hulpvraag en potentie van het gezin
- Opheffen van de acute dreiging of verwaarlozing binnen het gezin
- Stabiliseren van de situatie
- Vergroten van de draagkracht van het gezin
- Duidelijkheid over de aard, omvang en haalbaarheid van vervolgbegeleiding

Doelgroep
De begeleiding is gericht op het hele gezin.
Gezinnen waarbinnen chronische problematiek in het gezin leidt tot verwaarlozing of
mishandeling van een of meerdere kinderen in het gezin. Zonder directe interventie is de
situatie onhoudbaar en komt de ontwikkeling van de kinderen ernstig in gevaar.
Bij deze gezinnen is nog zoveel potentie en draagkracht aanwezig dat ambulante
gezinsinterventies toereikend zijn. De veiligheid van de kinderen in deze gezinnen is
gewaarborgd.

Indicaties en contra-indicaties
Indicaties

- chronische problematiek in het gezin leidt tot verwaarlozing of mishandeling van een
of meerdere kinderen in het gezin

- Zonder directe interventie is de situatie onhoudbaar en komt de ontwikkeling van de
kinderen ernstig in gevaar

- Er is voldoende potentie en draagkracht aanwezig voor een ambulante vorm van hulp

Contra-indicaties
- De veiligheid van de gezinsleden loopt gevaar
- De draagkracht van het gezin is ontoereikend voor ambulante begeleiding
- De directe hulp in het gezin wordt geweigerd door ouders
- De veiligheid van de gezinswerker loopt gevaar

Aanbod
Inhoud
Het aanbod is samengesteld uit meerdere modules die tegelijk of in opeenvolging worden
ingezet. Er wordt per gezin een passend aanbod samengesteld op basis van de actuele
hulpvraag. Het aanbod is direct (zo nodig binnen een dag, maar uiterlijk binnen een week)
inzetbaar. Het aanbod is intensief van aard, maar wel afhankelijk van hulpvraag en module.

Duur
Diagnostiekfase:
De diagnostiekmodulen worden gedurende vier weken ingezet en afgesloten met een
behandelplan op basis van de diagnostiek.
Behandelfase:
De behandelfase wordt gedurende drie maanden intensief ingezet. In dit traject kunnen de
omschreven modulen flexibel worden ingezet .
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Frequentie, intensiteit en behandelintensiteit
Zie overzicht

Setting
In de gezinssituatie

Uitvoerders
Videodiagnostiek en videohometraining: videohometrainers
Ouder-en gezinsdiagnostiek en behandeling: ouderbegeleiders (maatschapelijk werk

met V.O)
Intensieve hulp thuis groepswerker met opleiding IAG
Coördinatie en inhoudelijke ondersteuning: gedragwetenschapper

Voortgang
Moduleplan diagnostiek i.o.m. casemanager
Verslaglegging diagnostiek
Behandelplan i.o.m. casemanager
Evaluatie behandelplan na 6 weken
Eindevaluatie en overdracht i.o.m. casemanager

Overzicht

diagnostiekmodulen Frequentie en duur Periode
Videodiagnostiek:
Doel:
Verduidelijken van:
- de interactiemogelijkheden
in het gezin
- leerbaarheid van de ouders
- passend hulpaanbod

Wekelijks twee contacten,
waarvan een opname en het
terugkijken.
Totaal 6 contacten.

Binnen de eerste vier weken

Ouder-en
gezinsdiagnostiek:
Doel:
In kaart brengen en analyse
van:
-de veroorzakende en
instandhoudende factoren
mogelijkheden en -
beperkingen van het gezin
-concrete hulpvragen en
doelen
-steunbronnen

Wekelijks een contact in de
thuissituatie gedurende drie
weken.
Totaal 3 contacten.

Binnen de eerste vier weken
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Behandelmodulen 2 tot 3 contacten per week
door een van de
uitvoerders van de
volgende modulen

Na diagnostiek kunnen de
volgende modulen flexibel
worden ingezet in een
traject van 3 maanden.

Videohometraining
intensief:
Doel:
Versterken van de krachten in
het gezin
Adequaat toepassen van de
interactiemogelijkheden bij
specifieke kind-of
gezinsproblematiek
Vergroten van de positieve
contactmomenten tussen de
gezinsleden onderling
Vergroten van de
opvoedingsvaardigheden van
ouders

Wekelijks 2 of 3 keer
afhankelijk van inzet module
ouder-en gezinsbegeleiding

6-12 weken

Ouder-en
gezinsbehandeling
(intensief)
Doel:
ouders hebben handvatten
om beter met hun kinderen
om te kunnen gaan
ouders hebben een beter
besef van hun ouderlijke
verantwoordelijkheid
ouders kunnen hun ouderrol
beter en gezamenlijk vorm
geven
de actuele gezinsconflicten
zijn verminderd
de competentie van het gezin
is vergroot
er is zicht op passende
vervolghulp

Wekelijks 1 of 2 keer
afhankelijk van inzet module
videohometraining

6-12 weken

Intensieve hulp thuis
deze module is in ontwikkeling

Doel:
Vergroten van de praktische
opvoedingsvaardigheden van
ouders
Versterken van de positieve
krachten in het gezin
Positiever opvoedingsklimaat
bewerkstelligen

5 tot 10 uur per week in het
gezin

6-12 weken

Behandelcoordinatie en
ondersteuning

1 uur per week Gedurende hele traject van 4
maanden
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Kosten overzicht

module uitvoerder kosten
Videodiagnostiek VHT-er Nog nader in te vullen

Ouder-en
gezinsdiagnostiek

ouderbegeleider idem

Videohometraining VHT-er idem

Ouder-en
gezinsbehandeling

ouderbegeleider idem

Intensieve hulp thuis Groepswerker met
IAG

idem

behandelcoordinatie gedragswetenschapp
er

idem

totaal


