
               

 

Bijlage Programma van Eisen 

Functie: Jeugd Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Beperkt (J-SGLVB) 

 

Toegangscriteria 

 
1. Karakteristieken van het kind:  

 

De algemene karakteristieken van de cliënten zijn als volgt: 

 jongens en meisjes en hun gezinssystemen 

 leeftijd van 4 tot 18 jaar1  

 verstandelijke beperking (IQ-score van 50-85)  

 beperkt sociaal adaptatievermogen (meer dan twee standaarddeviaties beneden het 

populatiegemiddelde).   

 beperkingen treden op vóór het 18e levensjaar (Schalock et al, 2010). 

 sterk gestoorde gedragsproblemen die functioneren op alle leefgebieden (thuis, 

school, vrije tijd) belemmeren 

 beperkte gehechtheidsmogelijkheden als gevolg van trauma en/of langdurige 

verwaarlozing 

 co-morbide psychiatrische problematiek (m.n. hechtingsstoornissen, oppositionele 

gedragsstoornis, antisociale gedragsstoornis, ADHD, autistisch spectrum stoornissen, 

dreigende persoonlijkheidsstoornissen).   

 Langdurig problematische gezinssituaties (de prevalentie van ouders met LVB, 

psychiatrische problematiek en/of verslavingsproblematiek is aanzienlijk bij deze 

doelgroep.)   

 Ernstige veiligheidsrisico’s voor de jeugdige zelf en zijn omgeving, die gezamenlijk 

hebben geleid tot ernstige opvoedproblemen en gevoelens van onvermogen en 

onmacht bij ouders of opvoeders en die daardoor in het gezin moeilijk te begeleiden 

zijn.  

 De jeugdigen kunnen zich op grond van hun lager intellectueel functioneren en 

beperkte sociale redzaamheid en sterk gestoorde gedragsproblemen niet zonder 

hulp handhaven in reguliere maatschappelijke verbanden (gezin, school, werk, 

groep, leeftijdgenoten, buren).  

 Ze hebben in het huidige systeem allen een ZZP LVB 4 of ZZP LVB 5 indicatie en 

                                                           
1
 De doelgroep is echter van 4 tot 23 jaar, in de jeugdwet gaat het echter enkel om Jeugdigen tot 18 jaar. 



komen in 2014 in aanmerking voor de meerzorgregeling vanuit de Nederlandse Zorg 

Autoriteit (NZA). 

 

2. Aard van de problematiek:  

 

 De aard van de problematiek van de J-SGLVB jeugdigen (en hun gezinssystemen), is 

zeer complex, meervoudig en onderling verweven (VOBC LVG, 2012).  

 Bij het sociaal adaptatievermogen wordt  onderscheid gemaakt tussen de sociale 

aanpassing en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jeugdige (Rot, 2013). Voor 

wat betreft de sociale aanpassing kan opgemerkt worden dat de jeugdigen met LVB 

tekorten of beperkingen hebben in hun gedrag om zich aan te kunnen passen aan 

wat op hun leeftijd en bij hun cultuur verwacht mag worden (Rot, 2013). De tekorten 

of beperkingen hebben gevolgen voor het functioneren op sociale en 

communicatieve vaardigheden: contactuele eigenschappen, taalvaardigheden en 

zelfcontrole en probleemoplossende vaardigheden: executieve functies, sociale 

cognities. Daarnaast functioneren de J-SGLVB jeugdigen sociaal-emotioneel op een 

leeftijdsniveau dat veelal een stuk lager ligt dan hun kalenderleeftijd (Rot, 2013). De 

jeugdigen ervaren hierdoor ernstige problemen in sociale situaties. Ze zijn ook zeer 

beïnvloedbaar. Door hun beperkte praktische zelfredzaamheid zijn ze altijd 

afhankelijk van steun van anderen. Problemen met het sociaal aanpassingsgedrag 

worden gemeten met de CAP-J (C104). 

 Uit onderzoek (Dekker, Douma, Ruiten en Koot, 2006; Van der Wielen, 2006; 

Schuengel en Janssen, 2006) blijkt dat J-SGLVB jeugdigen gevoeliger zijn voor het 

ervaren van stress en minder goede copingstrategieën hebben. Ze worden veelal 

over-, of ondervraagd, waardoor gedragsproblemen zijn ontstaan of zijn versterkt, en 

waardoor tevens stress en frustratie bij de jeugdigen worden veroorzaakt (Rot, 

2013). Met behulp van competentiegerichte analyse worden de lange termijn 

behandeldoelen en korte termijn leerpunten in samenspraak met de jeugdige 

afgestemd op de individuele balans tussen draagkracht en draaglast. 

 De J-SGLVB jeugdigen denken concreet en kunnen moeilijk abstraheren (Smit, 2008). 

Het vermogen tot reflectie en kritisch oordelen is heel beperkt (Kraijer, 2006). Door 

het geringe vermogen situaties te analyseren en te abstraheren worden 

gelijksoortige situaties niet als zodanig herkend, waardoor generalisatie van deze 

strategieën naar andere taken en situaties bemoeilijkt wordt (Mulder et al, 2006; 

Ponsioen, 2001). 

 De sterk gestoorde gedragsproblemen zijn gerelateerd aan agressie die zich 

onderscheidt door frequentie, heftigheid en het gevaar voor anderen en/of zichzelf. 

Zo is veelal sprake van meer dan 3 keer per dag ongecontroleerd, ontremd gedrag, 

waarbij continu hulp, toezicht of sturing nodig is. Daarnaast is sprake van 

problematisch middelengebruik dat een negatieve invloed heeft op het dagelijks 

functioneren van de jeugdige of als zelfmedicatie dient. Er is sprake van zowel 

internaliserend als van externaliserend gedrag. Het gaat regelmatig om 

onvoorspelbare en moeilijk te begrijpen agressie gericht op zichzelf en op de 

omgeving, maar ook om ernstig (seksueel) grensoverschrijdend en ontwrichtend 

gedrag met voor de omgeving schadelijke gevolgen (VOBC LVG, 2012). Er is sprake 

van bijkomende psychiatrische problematiek, veelal actief van aard en co-morbiditeit 



en veelal een verstoorde hechting en vroeg kinderlijke verwaarlozing en 

traumatisering. 

 De jeugdigen zijn vaak afkomstig uit langdurig problematische gezinssituaties (Drost, 

2013). Zo is bij deze gezinnen sprake van een beperkte sociale redzaamheid, laag 

sociaal economische status en laag opgeleide ouders, die vaak ook zelf verstandelijk 

beperkt zijn. Door de pedagogische onmacht die ouders ervaren kan er tevens sprake 

zijn van mishandeling, verwaarlozing, verslaving en/of seksueel misbruik (Nadorp en 

Büdgen, 2013).  

 Bovenstaande problemen hebben onder meer geleid tot een telkens vastlopende 

crisisachtige onderwijsgeschiedenis en vrijetijdsbesteding, zoals achterstanden ten 

aanzien van de leerprestaties, grensoverschrijdend gedrag op school en omgang met 

antisociale vrienden en kennissen. Als gevolg van uitval c.q. uitstoting in het 

onderwijs ontbreekt het bij deze jeugdigen aan toekomstperspectief (VOBC LVG, 

2012).  

 Het voortdurend voorkomen van gedragsproblemen en/of stoornissen en 

veiligheidsrisico’s die door de omgeving en de ambulante en/of reguliere residentiële 

hulpverlening (niet specialistische) als zodanig worden ervaren, geven een gevoel 

van machteloosheid bij de betrokkenen. Zo wordt de hulpverleningsgeschiedenis van 

deze jeugdigen gekenmerkt door discontinuïteit en wisselingen van hulpverleners en 

is de aard van de problematiek terugkerend crisisachtig als het gaat om situaties in 

gezin, de school, de voorzieningen voor opvang, jeugdwerk, sport en cultuur en in de 

(ambulante) hulpverlening (Bakker, 2012). De veiligheidsrisico’s van de jeugdigen 

kunnen liggen bij henzelf en/of bij hun omgeving, zoals suïcidaal gedrag, zeer slechte 

zelfverzorging, ernstig drugsmisbruik, gedwongen prostitutie (loverboy-achtige 

problematiek), ernstig (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en omgang met 

gevaarlijke (volgens de politie) criminele personen (Bakker, 2012). Voor de 

opgenomen jeugdigen zelf betekent onveiligheid dat ze aan het overleven zijn (Van 

der Helm, Hanrath en Jonker, 2011). De veiligheidsrisico’s voor hun omgeving zijn 

gelegen in het ernstig schenden van de sociale limieten door de jeugdigen. De 

forensische ontwikkelingstaak (het kunnen omgaan met situaties waarin een sociale 

grens is verdisconteerd) is onvoldoende tot ontplooiing gekomen (Rink, 2007).  

 Deze jeugdigen zijn moeilijk in staat een vertrouwens- en/of behandelrelatie aan te 

gaan en te onderhouden en doen daardoor een extra appèl op de 

opvoedingsvaardigheden van hun omgeving (VOBC LVG, 2012). Het ontbreekt bij de 

J-SGLVB jeugdigen veelal aan ontwikkelingsperspectief. Wederkerigheid, empathie 

en gewetensontwikkeling lijken mede hierdoor afwezig te zijn. Gedragspatronen die 

in onveiligheid zijn ontwikkeld door het kind om grip te krijgen op de omgeving, zoals 

manipuleren, liegen, bedriegen en agressie belemmeren iedere mogelijkheid tot 

positieve ontwikkeling. Professionals dienen derhalve om te kunnen gaan met deze 

extreem onveilige gedragingen en de negatieve interacties weten om te kunnen 

buigen door consistent te blijven reageren met betrouwbaar en veilig gedrag vanuit 

rust en regels.  

 Zoals uit het bovenstaande blijkt is bij de J-SGLVB jeugdigen sprake van forse 

problemen op alle levensgebieden. Zij bewegen zich met hun intensieve en complexe 

zorgvraag op het snijvlak van vier sectoren, te weten  

o verstandelijke gehandicapten zorg ((L)VB) 

o jeugdzorg (plus), psychiatrie (GGZ)  



o justitie (Forensische zorg) en  

o verslavingszorg.  

 De jeugdige laat een lage score zien op de aanwezigheid van protectieve kind- en 

omgevingsfactoren: pro-sociale betrokkenheid, duidelijke ondersteuning door een 

ander, duidelijk hechte band met tenminste één pro-sociale volwassene, positieve 

houding tegenover interventie en gezag, duidelijk protectieve gerichtheid op school 

of werk, veerkrachtige persoonlijkheid. 

 Het komen tot een integratieve theorie op grond van een weging van informatie over 

het ontstaan en voortbestaan van het probleemgedrag in de context van de 

levensgeschiedenis, de familie én met medeneming van de protectieve factoren van 

een individuele jeugdige, is een kwalitatief professioneel proces (Moonen en Van der 

Hazel, 2013). Om te komen tot een integratieve theorie ten aanzien van het 

inschatten in hoeverre er sprake is van J-SGLVB dienen de volgende stappen te 

worden genomen; 

o een dossieronderzoek, 

o nagaan in hoeverre de behandelrelatie tussen de jeugdige en de 

hulpverlener tot stand komt en nagaan in hoeverre bij de jeugdige sprake is 

van een ernstig verstoorde relatie met het gezin waarbij herstel moeilijk is te 

realiseren,,  

o bij de (potentiële) instroom moet een risicotaxatie2 op basis van de 

kenmerken van de jeugdige, zijn opvoeder(s) en de sociale en materiele 

context van de jeugdige, worden uitgevoerd, die bepalend is voor het 

behandelplan en –perspectief. Het betreft een weging van de risicofactoren 

in relatie tot het inrichten van het orthopedagogisch behandelklimaat. Op 

basis hiervan wordt bepaald of sprake is van J-SGLVB. De risicotaxatie wordt 

uitgevoerd door een gedragsdeskundige.  

o de redenen waardoor het intensiveren van de orthopedagogische 

behandeling noodzakelijk is (zie schema 2.1). Het intensiveren van de 

behandeling is onder meer gelegen in de inzet van kortdurende intensieve 

behandeling en een intensieve betrokkenheid van een Multi Disciplinair 

Team.  

 

 Schema 2.1 Redenen intensivering orthopedagogische behandeling 

 Orthopedagogisch 

behandelklimaat 

 Redenen 

intensivering 

orthopedagogi

sche 

behandeling 

 Aanwezig 

 Mate van 

gedragsproblematiek 

van de jeugdige 

 Er is sprake 

van 

geen/onvoldoe

nde stabilisatie 

van de 

problematiek 

 Ja  Nee 

                                                           
2 Eerste aanzet van de wegingscriteria is gebaseerd op de Pedagogische Variabelen Lijst (Bakker, 2001; Bakker, 
Rink, Lutje Spelberg en Van Lokven, 2001a en 2001b).  



 Er is sprake 

van een 

aanhoudend 

patroon van 

gedragsproble

men dat niet 

gekeerd lijkt te 

kunnen 

worden  

 Ja  Nee 

 Er is sprake 

van 

geen/onvoldoe

nde 

ontwikkeling 

van 

vaardigheden 

 Ja  Nee 

 Er is sprake 

van ernstig 

gevaar voor de 

jeugdige en of 

zijn omgeving 

 Ja  Nee 

 in de reguliere 

LVB 

begeleiding en 

behandeling is 

men over 

lange tijd niet 

in staat 

gebleken 

risicofactoren 

in/rond 

jeugdige en 

systeem op te 

heffen. 

 Ja  Nee 

 Resultaat Gericht 

Behandelen 

 De resultaten 

naar 

aanleiding van 

de Routine 

Outcome 

Monitoring 

geven 

aanleiding tot 

intensivering 

van de zorg en 

behandeling 

 Ja  Nee 

 

 Er is sprake van een hoge score op de aanwezigheid van risicovolle kind- en 



omgevingsfactoren (zie Visiedocument VOBC J-SGLVB, in voorbereiding).  

 

 Om actueel probleemgedrag in kaart te brengen wordt verwezen naar de 

formulieren die het CIZ hanteert en/of de volgende gedragsvragenlijsten; 

o Achenbach System of Empirically Based Assessment; waaronder de Child 

Behavior Check List (CBCL), de Teacher Report Form (TRF) en de Youth Self 

Report (YSR), 

o Strengths & Difficulties Questionnaires (SDQ) (www.sdqinfo.com, 2014),  

o Opvoedingsbelastingvragenlijst (OBVL) (Vermulst, e.a., 2012), 

o Om protectieve en risicofactoren in kaart te brengen kan gebruik gemaakt 

worden van Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY) 

(Borum, Bartel en Forth, 2014).   

 

3. Onderscheidend vermogen:  

 

De onderscheidende aspecten van de J-SGLVB jeugdigen ten opzichte van de jeugdigen met 

een ZZP LVB 4 en ZZP LVB 5 indicatie worden toegelicht op basis van de (1) karakteristieken 

en op basis van (2) de aard van de problematiek.  

Ad 1. Karakteristieken 

 Er is bij de jeugdige sprake van een verstoorde hechting,  

 Er is bij de jeugdige sprake van vroegkinderlijke verwaarlozing en/of traumatisering 

dat leidt tot grote risico’s (risico-inventarisatie) waardoor de jeugdige niet tot 

stabilisatie komt.  Naast de beperkingen vanwege de LVB is de fundamentele 

mogelijkheid tot affectieve gehechtheid niet of zeer beperkt aanwezig, waardoor 

ontwikkeling op alle terreinen stagneert.  

 Er zijn nauwelijks compenserende protectieve kind- en of omgevingsfactoren.  

Ad 2. Aard van de problematiek 

 De complexiteit van de problematiek staat voorop. Er is sprake van fors klinisch 

probleemgedrag (bijvoorbeeld te meten met CBCL, SEV en YRS, waarbij de score valt 

in de klinische range) wat leidt tot gevaar voor zichzelf en/of omgeving en waarbij 

meermalen per dag zo ongecontroleerd ontremd gedrag zichtbaar is dat continue 

hulp, toezicht en sturing nodig is (24/7). Bij deze groep is sprake van een complexe, 

zeer intensieve zorgvraag. Het gedrag is persistent, chronisch, onvoorspelbaar en 

komt, indien er niet of op onjuiste wijze wordt ingegrepen, frequent (dagelijks) voor. 

Voor deze cliëntgroep is een intensievere aanpak noodzakelijk, waarbij de 

professionals weten om te gaan met extreem onveilig gedrag door consistent vanuit 

rust te blijven reageren met veilig en voorspelbaar gedrag op de 

opvoedingsdimensies ondersteuning (sensitieve responsiviteit) en controle (heldere 

regels stellen en consistent handhaven). 

 In vergelijking met de ‘reguliere’ jeugdigen met een ZZP LVB 4 en LVB 5 indicatie, 

waarbij sprake is van groei in ontwikkeling door de werkrelatie tussen de jeugdige en 

de begeleider /behandelaar, ontbreekt het bij de J-SGLVB jeugdigen veelal aan 

ontwikkelingsperspectief. Er is zeer lange tijd nodig om tot een behandelrelatie te 

komen als gevolg van deze problematiek. Hierbij is te denken aan 1 à 1½ jaar.  

  

4. Toeleiding:  

http://www.sdqinfo.com/


 

 Uit de lange hulpverlenings- en opnamegeschiedenis blijkt dat hulpverlening aan de 

jeugdige op jonge leeftijd gestart is en dat diverse insteken geen effect hebben 

gehad, zodanig dat er sprake is van stabilisatie.  

 Verwijzing vindt daarom plaats door collega-aanbieders, maar ook vanuit verwijzers 

waaronder de gecertificeerde instellingen in samenspraak met de jeugdige en zijn 

gezinssysteem.  

 Het betreft ‘vrijwillige’ behandeling, dus in die zin wordt de jeugdige in feite 

aangemeld door de wettelijke vertegenwoordiger(s). Er dient toestemming te zijn 

voor verwijzing door de wettelijke vertegenwoordiger(s) en jeugdige boven de 12 

jaar. 

 

Levering van de zorg 

 
5. Termijn waarbinnen, na aanmelding, de behandeling start: 

 

 Na aanmelding start de behandeling binnen twee weken. 

  

6. Overbruggingszorg:  

 

 Er wordt gestreefd naar een zo snel mogelijke opname van de jeugdige. Waarbij de 

termijn ligt op gemiddeld twee weken en in ieder geval binnen de Treeknorm blijft 

(twee weken). Indien dat onverhoopt niet lukt, kan er overbruggingszorg c.q. 

voorzorg worden geboden (in het gezin of in de instelling waar de jeugdige verblijft). 

In de praktijk wordt meestal gebruik gemaakt van crisisplaatsingen in een zeer 

intensieve behandelcontext.  

 

7. Levering van zorg in geval van urgentie: 

 

 Er zijn regelmatig crisis-plaatsingen in deze instellingen. Naar verwachtingen zal  bij 
de stelselwijziging aan de voorkant  maximaal ingezet worden om de cliënt zo lang 
mogelijk binnen het eigen systeem te begeleiden en/of te behandelen.  Echter: op 
het moment dat dit niet meer haalbaar  is en het voor cliënt en zijn/haar systeem 
beter is dat cliënt (tijdelijk) uit dat systeem  stapt,  zal  er ook direct een interventie 
mogelijk moeten zijn. 

 

Inhoudelijke beschrijving van de zorg 

 
8. Doel van de behandeling:  

 Er is sprake van een samenhangende visie op behandeling, opleiding en 

arbeidsperspectief binnen het behandelprogramma. Zowel onderwijs als arbeid 

dragen in hoge mate bij aan het doel van opvoeden en onderwijs, namelijk het zo 

zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij passend bij het 

ontwikkelingsniveau van de jeugdige (Bakker, 2001). Daarnaast is gezien de ernstige 



chronische problematiek, stabilisatie het primaire doel dat met intensieve 

behandeling, begeleiding en bescherming over langere tijd heen behaald kan 

worden. De algemene doelen zijn;  

o De jeugdige (en zijn systeem) heeft binnen het behandelteam een aantal 

vaste personen met wie hij een vertrouwens- en behandelrelatie durft 

aan te gaan. 

o de heftigheid, frequentie en onvoorspelbaarheid van het gedrag is 

gestabiliseerd, dat betekent dat de neiging tot (zelf)destructief gedrag 

van de jeugdige begrepen wordt en dat het behandelteam dit zodanig 

kan hanteren dat onverwachte en zeer heftige uitingen niet meer 

dagelijks voorkomen. 

o de jeugdige is weer in staat te participeren op school of in werk, (voor 

een aantal uur per dag). 

o de risico’s in de vrijetijdsbesteding zijn verminderd, (zoals gemeten met 

eerdere genoemde testen). 

o de gedragsproblemen zijn afgenomen,  (idem). 

o positief gedrag is toegenomen, (idem). 

o de jeugdige heeft een concreet toekomstperspectief.  

 Gedragsregulatie en stabilisatie zijn het primaire behandeldoel dat met intensieve 

behandeling, begeleiding en bescherming over langere tijd heen behaald kan 

worden. Er kan gesproken worden van gedragsregulatie en stabilisatie als de jeugdige 

weer in contact staat met de opvoeder/behandelaar en tot ontwikkeling kan komen. 

Dit is zichtbaar wanneer de jeugdige geen ontwrichting meer vertoont in de 

leef/behandelgroep, er geen sprake is van frequent (direct) gevaar voor zichzelf 

en/of zijn omgeving en wanneer er zichtbare afname is van de hoeveelheid middelen 

en maatregelen (qua ernst, duur en aantal).  

 De verwachte behandelduur wordt ingeschat op gemiddeld 2 à 3 jaren. Bij deze 

jeugdigen moet rekening worden gehouden dat blijvend een beroep wordt gedaan 

op begeleiding en behandeling van intermitterende intensiteit. 

 

 

  



 

9. Beschrijving van de behandeling:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9.1 Globaal behandeltraject 

 

 Aanmelding en voorzorg 

De jeugdige en zijn gezinssysteem profiteren van een perspectiefgerichte, holistische 

aanpak in de ketenzorg waarbij uitgegaan wordt dat de interventies zijn ingebed op een 

zorgcontinuüm van gezins- en opvoedingsondersteuning en waarbij er altijd sprake is van 

voor-, vertrek- en nazorg (Pinkerton, 2006). Bij de aanmelding wordt zicht verkregen op 

de basale hulpvraag van de jeugdige (en zijn gezinssysteem). Indien de jeugdige niet 

meteen (binnen twee weken) geplaatst kan worden, wordt vanuit de instelling voorzorg 

verleend ,eventueel in samenhang met crisisplaatsingen.  

 

 Verblijfszorg 

Diagnostiek  

Om de probleemspecifieke doelen samen met de jeugdige en zijn gezinssysteem te 

kunnen formuleren is het van belang zicht te krijgen op de behandelings- en 

ondersteuningsbehoefte van de jeugdige en zijn systeem. Diagnostiek (proces- en 

handelingsgerichte observatiediagnostiek) dient zicht te bieden op de zeer complexe en 

onderling verweven problematiek op de verschillende levensgebieden van de jeugdige. 

De diagnostiek en behandeling hebben een multidisciplinair karakter waarbij biologische 

factoren, individuele leergeschiedenis, cognitief en sociaal-emotioneel niveau en 

invloeden vanuit het milieu een belangrijke plaats innemen (De Koning en Collin, 2007). 

Voorzorg 

Verblijfszorg 

Diagnostiek Inrichten fysieke 

omgeving 

Afronding en overdracht 

Vertrekzorg 

Nazorg 

Orthopedagogische 

behandeling 



Orthopedagogische behandeling 

Het primaat van de orthopedagogische behandeling staat centraal. Er is expliciet 

aandacht voor agressie- en hechtingsproblematiek bij het vormgeven van een veilig 

orthopedagogisch behandelklimaat (richtlijnen VOBC). Er is ten behoeve van het aangaan 

en onderhouden van een affectieve relatie (in de directe nabijheid) met de jeugdige 

expliciet aandacht voor psycho-educatie gericht op de jeugdigen en er dienen 

specialistische interventies ingezet te worden. 

Inrichten fysieke omgeving  

Het indelen en ordenen van de ruimte aansluitend bij de specifieke behoeften van de 

groep vindt plaats voor zowel wonen, onderwijs en vrijetijdsbesteding (besloten drie 

milieus-setting). 

 Afronding en overdracht 

Door middel van doelrealisatie en resultaat gericht behandelen wordt in overleg met de 

jeugdige en zijn gezinssysteem de behandeling afgerond en vindt overdracht plaats naar 

vervolghulpverlening.  

 Vertrekzorg 

De J-SGLVB jeugdigen stromen veelal door naar reguliere orthopedagogische 

behandeling, beschermd wonen binnen VG, volwassen SGLVG zorg, of andere longstay-

voorzieningen. Vanaf de opname is er naast samenwerking met het systeem van de 

jeugdige, veel aandacht voor de overdracht van kennis en kunde naar gezin, onderwijs, 

arbeidstraining en sociaal netwerk. 

 Nazorg 

Ook na verblijf is er aandacht voor de transfer door middel van doorlopende begeleiding 

en behandeling en time-out plaatsen wanneer de heftigheid, onvoorspelbaarheid en 

frequentie van het probleemgedrag van de jeugdige weer toeneemt.  

 

10. Vorm van de behandeling:  

 

 De behandeling vindt plaats binnen een besloten 3-milieus voorziening en is 

vooreerst gelegen in het bieden van een veilig orthopedagogisch klimaat aangevuld 

met specifieke individuele en groepsinterventies.  

 Ten behoeve van de transfer van de aangeleerde vaardigheden wordt waar mogelijk 

het gezin en het sociale netwerk van de jeugdige betrokken. 

 

11. Beschrijving zorg:  

 

 Verblijfszorg 

Wonen 

o De zorg wordt 24-uur geboden in een besloten 3-milieus terreinvoorziening. 

Hierbij bevinden wonen, werken/scholing en vrije tijd zich op hetzelfde 

terrein. Er wordt gewerkt aan het opbouwen en onderhouden van een 

(behandel)relatie met de jeugdige en zijn gezinssysteem. Daarnaast wordt 

een veilig orthopedagogisch klimaat gerealiseerd zodat de jongere kan 

stabiliseren en mogelijk weer tot ontwikkeling kan komen waarbij de 

groepsleiding een responsieve relatie aangaat en agressie adequaat 

gehanteerd wordt.  



o Er wordt gestreefd zoveel mogelijk hetzelfde personeel in te zetten. Ten 

aanzien van de nabijheid van de groepsleiding wordt waar mogelijk 1 op 1 

begeleiding ingezet. De inzet van de kinder- en jeugdpsychiater en/of 

medisch personeel is beschikbaar. Naast het orthopedagogisch 

behandelklimaat volgt de jeugdige specifieke interventies, zoals EMDR, 

therapie, agressieregulatietraining, etc.  

Onderwijs 

o Onderwijs- en arbeidstoeleiding vormen, naast het orthopedagogisch 

behandelklimaat (wonen) en het inrichten van de vrijetijdsbesteding, een 

essentieel onderdeel. Het onderwijs- en arbeidstoeleidingstraject zal gericht 

zijn op het gedrag, de houding en motivatie van de jeugdige. Daarnaast ook 

op het wegwerken van achterstanden en het creëren van leercondities. De 

meeste leerlingen worden voorbereid voor (arbeidsmatige) dagbesteding. 

Vrijetijd 

o Een zinvolle invulling van de vrije tijd is een belangrijk element voor het 

psychosociale welbevinden en de maatschappelijke integratie van de J-

SGLVB jeugdigen. Via dagprogrammering wordt een goede balans per 

individuele jeugdige nagestreefd tussen leren, therapie en training, 

lichamelijke activiteiten en ontspanning. 

 

 Betrekken systeem 

Gelijktijdig met de verblijfszorg in de besloten 3-milieus setting start waar mogelijk de 

ambulante multisysteem gerichte zorg, in de vorm van ouderbegeleiding. 

 

12. Samenwerking met andere zorgverleners:  

 

 Er is sprake van intensieve intersectorale ketensamenwerking met onderwijs, 

arbeidstraining, geestelijke gezondheidszorg (incl. verslavingszorg), jeugdzorg, 

jeugdzorgplus, forensische zorg, reguliere orthopedagogische behandelcentra en de 

gehandicaptenzorg. 

 

Fysieke omgeving waar de behandeling en verblijf plaatsvindt 

 
13. Behandelomgeving:  

 

 Er is sprake van verblijf (24-uurs) binnen een besloten, prikkelarme 3-milieus 

terreinvoorziening, opname bij de behandelgroep vindt plaats op het terrein van de 

instelling. 

 Er is sprake van een BOPZ-erkenning, zodat binnen dit wettelijk kader ook 

vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen worden genomen. 

 

14. Verblijfsomgeving:  

 

 Het wettelijk kader ten aanzien van J-SGLVB jeugdigen wordt geboden door de 

WGBO en door de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet 



BOPZ). Kern van het onderscheid tussen J-SGLVB en gesloten voorzieningen is 

gelegen in het primaat van de behandelrelatie, dat tevens de kern in de 

orthopedagogische behandeling is.  

 Voorwaarde binnen de WGBO is het aangaan en onderhouden van een 

behandelrelatie, waarin de jeugdige zichzelf in een vorm van een cliënt-positie ziet, 

er een vorm van motivatie en een wil tot veranderen is.  

 Er is sprake van een open setting met mogelijkheid tot besloten (d.m.v. inzet 

middelen en maatregelen als afzondering en fixatie; daartoe behorende BOPZ-

erkenning). Verder ligt beslotenheid in de terreinfunctie. Kleinschaligheid en ruimte 

die opgedeeld kan worden in meerdere overzichtelijke ruimten. De mogelijkheid tot 

be- of geslotenheid (afhankelijk van het probleemgedrag dat erg wisselend is per 

dag). Een ‘goede’ vrijheidsbeperking begrenst en faciliteert, geeft veiligheid en 

bevordert gevoelens van autonomie en competentie. Tevens wordt maatvoering 

mogelijk gemaakt op basis van individuele mogelijkheden en beperkingen (Hertogh, 

2012). 

 

Personele inzet 

 
15. Professionals:  

 

 De beroepenclusters welke betrokken kunnen zijn bij diagnosestelling zijn: 

gedragswetenschapper (zoals orthopedagoog (-generalist), GZ-psycholoog, klinisch 

(neuro)psycholoog, psychodiagnosticus, psychologisch medewerker), AVG, SPV, 

kinder- en jeugdpsychiater, schoolpersoneel (leerkracht/trajectbegeleider), 

therapeuten (vaktherapeuten (wo EMDR), seksuoloog, systeemtherapeut, cognitief 

gedragstherapeut), groepsleiders (minimaal MBO-4 nivo), maatschappelijk werkers, 

sociaal pedagogisch hulpverleners. 

 

16. Onderscheidend vermogen:  

 

De betrokken professionals dienen naast een initiële MBO-, HBO- of Universitaire -opleiding, 

extra vaardigheden aan te wenden bij de zorg en behandeling van de J-SGLVB jeugdigen en 

hun gezinssystemen. In schema 16.1 zal daartoe een opzet worden gepresenteerd dat in de 

nabije toekomst verder uitwerking behoeft. In het schema wordt het onderscheid in 

vaardigheden gemaakt ten aanzien van jeugdigen met LVB 4 en LVB 5 (I) en J-SGLVB 

jeugdigen (II) aangegeven met een X, waarbij XX naar de extra vaardigheden verwijst.  

 

Schema 16.1 Vaardigheden, attitude, persoonlijke reflectie en kennis professionals (VGN, 

2009) 

 

VAPRK  Toelichting  I II 

    

Vaardigheden - Preventief kunnen optreden m.b.t. gedragsproblemen  X X 

- Methoden en technieken kunnen hanteren (reactieve 

technieken m.b.t. gedragsproblemen) 

X XX 



- Transparantie van handelen (schrijven van behandel- en 

implementatieplannen) 

X X 

- Verbinden van het professionele netwerk rondom de 

jeugdige, gericht op optimale begeleiding van de jeugdige en 

zijn sociale netwerk 

 X 

- De jeugdige en zijn sociale netwerk kunnen begeleiden X X 

- De jeugdige tijdelijk en intensief behandelen gericht op 

verbetering van het gedrag in hoog complexe situaties 

X X 

- De jeugdige in een langdurige verblijfssetting te behandelen 

gericht op het consolideren van gedragsverandering 

X X 

Attitude  - Bejegening; de jeugdige en zijn gezinssysteem benaderen 

met respect, mate van betrokkenheid, attitude van sensitieve 

responsiviteit 

X X 

- Communicatie; mate van motivatie om te communiceren en 

inzicht in moeilijkheid om elkaar te begrijpen 

X X 

- Maatschappelijke profilering; promoten van positief 

bewustzijn in de maatschappij 

X X 

Persoonlijke 

reflectie 

- Intrapersoonlijk (zelfvertrouwen m.b.t. gedragsproblemen) X XX 

- Interpersoonlijk (emotionele reactie m.b.t. 

gedragsproblemen) 

X XX 

- Adaptatie (creatieve mogelijkheden om met uitdagingen en 

moeilijkheden om te gaan 

X XX 

- Stressmanagement (herkennen van stress en beheersen 

ontspanningstechnieken) 

X XX 

- Algemene stemming (algeheel welbevinden)  X XX 

Kennis - Zorgvisie integreren in het handelen X X 

- Kennis van de specifieke doelgroep LVB X X 

- Kennis van communicatie modellen ter bevordering van de 

wederzijdse bereikbaarheid 

X X 

- Kennis van gedragsproblemen  X XX 

- Kennis van hechtingsproblemen en trauma’s  X XX 

- Kennis van de meest recente evidence en practice based 

inzichten 

X X 

- Resultaat Gericht Behandelen (RGB) X X 
 

 

17. Beschikbaarheid personeel:  

 

 Er is sprake van permanente 24-uurszorg en een bereikbaarheidsregeling zodat de 

kerndisciplines (agogisch werker, groepswerker, kinder- en Jeugdpsychiater en 

gedragswetenschapper) 24-uur per dag beschikbaar zijn.  

o De groepswerker is gericht op het bieden van directe 

nabijheid/behandeling/begeleiding/sturing/opvoeding etc. aan de jeugdige 

en zijn gezinssysteem.  

o De kinder- en jeugdpsychiater/gedragswetenschapper is gericht op het 

uitzetten van de behandellijnen en op afroep bij crisisinterventie. 

 



Beëindiging van de zorg 

 
18. Uitstroom:  

 

 Aangezien deze jeugdigen aangewezen zijn op langdurige en/of blijvende 

behandeling en begeleiding is er altijd sprake van doorstroom naar vervolgzorg.  

 De meest voorkomende wijze waarop door- of uitstroom plaatsvindt, is door 

doelrealisatie en het resultaat gericht behandelen en de resultaten naar aanleiding 

van de Routine Outcome Monitoring die aanleiding geven tot intensivering van de 

zorg en behandeling. 

 

19. Nazorg:  

 

 De nazorg die de instelling verzorgt na afronding van de behandeling kan bestaan uit 

het bieden van doorlopende begeleiding en behandeling en/of het tijdelijk bieden 

van een time-out plek, indien er weer sprake is van een opvoedingsimpasse of 

ernstige veiligheidsrisico’s voor de jeugdige zelf en/of voor zijn omgeving. 

 

20. Communicatie:  

 

 Er is sprake van een zogenaamde ‘koude’ overdracht waarbij het behandelplan en 

het eindverslag wordt overhandigd aan de professionals van de 

vervolghulpverlening.  

 Daarnaast is sprake van een ‘warme’ overdracht waarbij professionals van de 

vervolghulpverlening deelnemen aan het afrondingsgesprek van de 

behandelinstelling, waarbij tevens de jeugdige en zijn gezinsststeem aanwezig zijn.  

 Daar waar mogelijk en noodzakelijk vindt voorafgaand aan de overplaatsing en na de 

start in de nieuwe instelling, uitwisseling plaats van kennis en kunde tussen de 

medewerkers van de ontvangende en leverende instelling om het behandeladvies in 

de praktijk over te dragen. 

  

Kwaliteit, innovatie en transformatie 
 

21. Implementatie kwaliteit:  

 

 Door de betrokken instellingen wordt aangesloten bij het kwaliteitskader van de 

Vereniging van Orthopedagogische Behandel Centra (VOBC), zoals dat in 2009 in 

gang is gezet met het startdocument ‘Kwaliteitskader Orthopedagogische 

Behandelcentra’. In dit kader worden onder andere gezamenlijke stappen gezet in 

het ontwikkelen van effectieve interventies cliëntervaringsonderzoek, 

accreditatiebeleid, opleidingsbeleid en aanpak van seksueel misbruik.  

o HKZ keurmerk J-LVG 

o Registratie kwaliteit van zorg 

o Tevredenheidsmeting 



o Cliëntenraad en cliëntparticipatie 

 

 HKZ Keurmerk 

De betrokken zorgaanbieders zijn in het bezit van het HKZ keurmerk VG en voldoen 

daarmee aan de kwaliteitseisen uit de jeugdwet, zoals benoemd in deel B. 

 Registratie kwaliteit van zorg:  

De zorgaanbieders nemen deel aan het jaarlijks terugkerend kwaliteitskader 

onderzoek VNG (diverse pijlers m.b.t. kwaliteit van Zorg). Daarnaast hanteren ze 

diverse instrumenten voor het registreren en benutten van gegevens voortkomend 

uit ROM (Routine Outcome Monitoring) en praktijk gestuurd effectonderzoek. 

 Tevredenheidsmeting: 

De betrokken zorgaanbieders voeren tweejaarlijks een 

cliënttevredenheidsonderzoek uit. Instrumenten die daarbij worden genoemd zijn de 

C-toets (Stichting Alexander) of de Effectory toets. Beide instrumenten zijn 

opgenomen in de waaier cliëntervaringsinstrumenten van de VGN (pijler 2 b van het 

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg) 

 Cliëntenraad en cliëntparticipatie: 

De betrokken zorgaanbieders beschikken over een cliëntenraad, ofwel bestaande uit 

een vertegenwoordiging van opgenomen jeugdigen, ofwel uit een 

vertegenwoordiging van ouders/vertegenwoordigers of een mix van beide 

groeperingen. Deze vormt de formele medezeggenschap conform de huidige Wet 

Medezeggenschap Cliëntenraden in de Zorg (WMCZ). De participatie van cliënten is 

veelal op alle niveaus van de organisatie georganiseerd. Dat betekent dat er 

groepsvergaderingen zijn, deel- of regioraden, participatie van cliënten bij sollicitatie, 

werving en selectie, onderwijs en inhoudelijke projecten. Daar waar de 

betrokkenheid van ouders in de formele medezeggenschap door de specifieke 

functie (landelijk, bovenregionaal, leeftijd van de cliënten) moeilijker te realiseren is, 

wordt ouderparticipatie gestimuleerd door middel van structurele 

ouderbijeenkomsten op teamniveau, vertegenwoordiging van een ouder in de CCR 

en themabijeenkomsten. 

 

22. Implementatie klachtenregeling:  

 

 Instelling 

o Klachtenregeling 

o Cliëntvertrouwenspersoon 

o Klachtencommissie 

 De betrokken zorgaanbieders hanteren een klachtenregeling en voldoen daarmee 

aan de bepalingen uit de Wet Klachtenrecht Cliënten in een Zorginstelling (WKCZ). 

Cliënten kunnen een beroep doen op een cliëntvertrouwenspersoon. Deze 

functionaris is laagdrempelig en direct voor cliënten bereikbaar. Ook beschikken de 

zorgaanbieders over een onafhankelijke klachtencommissie 

 

23. Transformatie:  
 

 De Vereniging van Orthopedagogische BehandelCentra (VOBC) onderschrijft de visie 



van het nieuwe jeugdzorgstelsel waarin preventie, vroeg signalering, het versterken 

van de eigen krachten van de jeugdige en zijn gezin en het voorkomen van ernstige 

problematiek centraal staan.  

 Na de hervormingen staan principes als uitgaan van eigen kracht en eigen netwerk 

aanspreken nog meer centraal en is het spanningsveld tussen het zo zelfstandig 

mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij en de ontwikkelingsmogelijkheden 

van de LVB-jongeren, bij wie vaak sprake is van een lage emotionele 

ontwikkelingsleeftijd en beperkt sociaal adaptatievermogen, zeer actueel. LVB-

jongeren lopen een relatief hoog risico om vast te lopen door de complexiteit van de 

samenleving (William Schrikker Groep, 2013). 

 De complexiteit van de doelgroep vereist een doelgerichte aanpak in samenwerking 

met alle betrokken professionals en organisaties. Op de eerste plaats dient daartoe 

ingezet te worden op preventie en proactieve zorg in samenhang met het 

basisonderwijs en speciaal onderwijs. Vervolgens dient sprake te zijn van 

doorlopende begeleiding van de jeugdige en zijn gezin gericht op een zo zelfstandig 

mogelijk leven, wonen en werken, waardoor mede de eigen kracht van de jeugdige 

en zijn gezin wordt versterkt (Van Yperen en Hellema, 2010).  

 Uit onderzoek (Schuiringa, 2014) is gebleken dat LVB-kinderen en jongeren een 

grotere kans hebben op het ontwikkelen van gedragsproblemen, zoals agressief en 

antisociaal gedrag vergeleken met leeftijdsgenoten met een gemiddelde 

intelligentie. Om ernstige problematiek te voorkomen wordt vooreerst ingezet op 

het vergroten van de opvoedingsvaardigheden van de ouders en op het vergroten 

van de sociale vaardigheden en probleemoplossende vaardigheden van de 

jeugdigen. 

 De VOBC heeft mede in contact met zorgkantoren geconstateerd dat in toenemende 

mate sprake is van een groep LVB-jeugdigen met zeer complexe en meervoudige 

problematiek of Jeugd met Sterk Gestoord Gedrag en een Licht Verstandelijke 

Beperking (J-SGLVB). Vooralsnog is voor deze doelgroep gespecialiseerde zorg 

noodzakelijk. De VOBC heeft daarom in 2012 een typering beschreven van de 

betreffende doelgroep met hierbij een nadere uitwerking van de specifieke 

cliëntkenmerken. Eind 2013 zijn door Moonen en Van den Hazel, handvatten 

beschreven die de VOBC in het visiedocument ‘VOBC J-SGLVB’ (in voorbereiding) 

hanteert als uitgangspunten bij de verdere beschrijving van de doelgroep, de te 

verlenen zorg en de voorzieningen. De input voor het beschrijven van het 

visiedocument en de risicotaxatie is afkomstig van de volgende specialistische 

orthopedagogische behandelcentra; Ambiq, Koraal Groep (De La Salle), Pluryn (De 

Beele) en ’s Heeren Loo Zorggroep (Groot Emaus). 
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