
Gesprek met netwerk tijdens voortraject, traject en natraject

Voorbereiden thuisomgeving op terugkeer

Ouders en netwerk betrekken

Positieve en krachtige (interprofessionele) samenwerking en communicatie

Door naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen

Andere belangrijke punten:

Jongere actief betrekken in het proces

Hobby's, gewone leven behouden, kijken naar de gezonde kant

Veilige haven aanbieden: zorg, warmte liefde, veiligheid, rust

Samenwerking met het netwerk

Ouders meenemen in de behandeling

Onderwijs meenemen

Goede plaatsing, passende behandeling

NETWERKBIJEENKOMST 1
KORT EN KRACHTIG

ONDERZOEK NAAR HET VERKORTEN VAN VERBLIJFSDUUR OP EEN WOONGROEP. 

Randvoorwaarden zijn de wens van de jongere zelf, of verblijf nodig is (en indien ja, volgens wie is die

nodig) en het aanbod. Doorslaggevend is ook dat de opname echt als behandeling wordt gezien en

niet alleen als verblijf. Stoppen met symptoombestrijding, maar passende zorg op maat leveren om de

oorzaak van de problematiek te behandelen. Deelnemers geven aan dat de organisatie en groep

stabiel moet zijn.

De eerste van 3 netwerkbijeenkomsten vond online plaats. In totaal namen 15 mensen deel;

ervaringsdeskundigen, ouders, professionals en (docent)onderzoekers. Het doel van de bijeenkomst was om

kennis met elkaar te maken, ideeën uit te wisselen en samen richting te geven aan het onderzoek. Het

onderzoek duurt 4 jaar.
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BRAINSTORM EN GROEPSGESPREK IN BREAKOUTROOMS

Wat zijn factoren die invloed kunnen hebben op de duur van verblijf?

Als verblijf is korter is

geweest dan hoop ik

dat er nazorg kan

zijn, bijvoorbeeld

door

thuisbegeleiding.

Wanneer is kort verblijf mogelijk?

Het mag allemaal veel normaler.



Als het verblijf is verkort, wat is er dan anders gegaan?

Samenwerking niet alleen op klik,

duidelijkheid over doel, afspraken en

verantwoordelijkheid. Initiatief voor

hiervoor ligt bij de zorgaanbieder

Aansluiten op behoeftes, spreken met de

jongere ipv over

Er is iemand die onvoorwaardelijk

klaarstaat voor de jongere

Er is naar de jongere geluisterd, er is

gekeken naar de emoties onder het

gedrag en niet gehandeld op het gedrag

van de jongere

Geen nieuwe trauma's door wonen op de

groep, er wordt niet geïsoleerd en

gefixeerd

NETWERKBIJEENKOMST:
KORT EN KRACHTIG

Korte lijntjes tussen netwerk, zorgaanbieder en cliënt

Functioneel inzet van het netwerk

Therapeut betrekt ouders bij plan en kijkt naar welke

bijdrage ouders kunnen leveren

Bij geen netwerk: begeleiding van buitenaf

Uithuisplaatsing zorgvuldiger, minder heftige overgang

Goede overgang "binnen" jeugdzorg terug naar huis

Ambulante hulp binnenhalen

Als verblijf succesvol is

verkort dan is mijn

omgeving buiten het

verblijf goed betrokken

geweest en hebben zij 

 voldoende voorbereiding

gehad om voor mij een

veilige, betere thuissituatie

te creëren.

EN NU?
Uit de bijeenkomst blijkt o.a. dat het netwerk

meer moet worden betrokken in de behandeling.

Dat sluit aan bij onze hypothese, namelijk dat

door het beter inzetten van het netwerk de

opnameduur succesvol kan worden verkort. Wij

nemen de ideeën en aanknopingspunten mee in

het onderzoek. 

Eind 2021 vindt weer een bijeenkomst

plaats waar we samen de tussentijdse

opbrengsten van het onderzoek

bespreken.

Ben je weer van de partij?

Contact opnemen met de onderzoeker(s)?

Dan kan per mail naar merle.nordmann@bsi.ru.nl of

via de app: 06 11 69 23 13.


