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Bijlage 1 Programma van Eisen 

Functie: Gespecialiseerde diagnostiek, observatie en exploratieve behandeling aan LVB 

jeugd GGZ met bijkomende complexe problematiek bij De Hondsberg  

  

 

Toegangscriteria 

 
1. Algemene karakteristieken:  

 

Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een (vermoeden van een) lichte verstandelijke 
beperking en ernstige complexe gedrags- en/of psychiatrische problematiek worden bij De 
Hondsberg opgenomen voor een traject van observatie, diagnostiek en exploratieve 
behandeling. 
  
Het gaat om jeugdigen die (gezins)systemen en de omgeving ernstig overbelasten en 
langdurig een beroep doen op allerlei vormen van ondersteuning en verblijf, met minimaal 
rendement.  
Alle jeugdigen hebben een lange geschiedenis van voorgaande hulpverlening. Passende 
beeldvorming en een passende aanpak zijn niet gevonden.  
 

 

2. Aard van de problematiek en de bijbehorende hulpvraag:  

 

2a. Aard van de problematiek van kind en systeem 

De problematiek heeft de volgende kenmerken: 

 Aard van de problematiek van de jeugdige (kindfactoren): bij alle opgenomen 
jeugdigen is sprake van stagnatie op verschillende ontwikkelingsgebieden en 
bijkomende (vooral combinaties van) problematieken:  

o Laag intellectueel en neuropsychologisch functioneren: een lichte 
verstandelijke beperking of een vermoeden daarvan. 

o (Zeer) laag sociaal adaptief en sociaal-emotioneel vermogen. 
o Eén of (meestal) meerdere psychiatrische diagnoses of een sterk (niet-

gediagnosticeerd) vermoeden daarvan, problemen met een medische 
achtergrond of syndroomgerelateerde problematiek, persoonlijkheids-
problematiek, problemen met seksualiteit (genderproblematiek, 
overschrijdend gedrag), sociaal-emotionele ontwikkelingsachterstanden, et 
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cetera. 
o Bij het ontstaan van de problematiek spelen specifieke kind-eigen factoren 

(aanleg, persoonlijkheid, chromosomale afwijkingen) een grote rol. 
Opvoedkundige problemen zijn meestal een afgeleide van de ernstige en 
complexe problematiek; het is voor ouders moeilijk om de pedagogische 
aanpak af te stemmen op de specifieke behoefte van hun kind. 

o Ernstige en complexe gedragsproblematiek. 
o Medisch gerelateerde problematiek, zoals syndroomproblematiek, 

stofwisselingsziekten en onder- en overvoeding. 
o Klinische waarden op verschillende andere uitkomstmaten naar aanleiding 

van uitgebreid psychodiagnostisch en/of psychiatrisch onderzoek en 
onderzoek door verschillende therapeutische disciplines. Er doen zich onder 
andere problemen voor met de ontwikkeling van de persoonlijkheid, 
seksualiteit, motivatie, zelfbeeld, stemming, eetproblematiek, et cetera. 

 

 Systeemfactoren: naast de problematiek van de jeugdige zelf, is er meestal sprake 
van problemen in het systeem van herkomst van de jeugdige: 

o Beperkt, niet-actief of ontbrekend sociaal netwerk waar de jeugdige en het 
gezin van herkomst op terug kunnen vallen. 

o Ernstige en langdurige overbelasting van het systeem van herkomst door de 
problematiek van de jeugdige. Dit kan zowel het gezinssysteem als een 
verblijfs- of behandelinstelling zijn. 

o In de gezinnen van herkomst is vaak sprake van systeemproblematiek 
waaronder opvoedproblematiek, mishandeling, verwaarlozing, 
parentificatie, financiële problemen, et cetera. 

o Bij een groot deel van de ouders is sprake van ouderproblematiek waaronder 
een verstandelijke beperking, psychische stoornissen, verslaving, et cetera. 

 

 Problemen in de overige leefmilieus van de jeugdige: de problematiek bestaat altijd 
in meerdere levensdomeinen (gezin, buurt, school/dagbesteding/arbeid en vrije tijd), 
waardoor het adequaat functioneren in de maatschappij ernstig belemmerd wordt: 

o School en/of arbeid: er is meestal sprake van meerdere niet-succesvolle 
schoolplaatsingen en er is geen of een onduidelijk perspectief op arbeid. 

o Vrije tijd: er is geen constructieve of een problematische invulling van de 
vrije tijd. Veel voorkomende problematieken zijn overlast op straat, 
vandalisme, criminaliteit, gameverslaving, socialbesitas (verslaving aan social 
media). 

 
2b. Karakteristieken met betrekking tot hulpvraag en hulpverleningsgeschiedenis 
De problematiek kent over het algemeen een lange historie. De jeugdige heeft altijd 
voorgaande hulpverlening ontvangen. 

o Er bestaat, ondanks onderzoek in het verleden en eerdere interventies, 
onduidelijkheid over de aard, het ontstaan, voortbestaan en aanpak van de 
problematiek. 

o Hulpvragen van gezinssysteem en/of verblijfinstelling komen voort uit 
handelingsverlegenheid (niet weten wat te doen met de jeugdige) en/of 
ontbrekende of onduidelijke beeldvorming (niet weten wat er aan de hand 
is). 

o Er is een (lange) geschiedenis van voorgaande hulpverlening verleend aan de 
jeugdige (zowel ambulant als intramuraal). Er is vaak sprake geweest van één 
of meerdere crisisplaatsingen. 
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o Er is, ondanks eerdere, vaak intensieve interventies, sprake van een 
stagnerende ontwikkeling en escalerende problematiek. Er is behoefte aan 
stabilisering en (exploratieve) behandeling.   

o Er is een diagnose en advies nodig dat alle levensdomeinen met elkaar 
verbindt. 
 

 

 

3. Onderscheidend vermogen:  

 

De specialistische functie onderscheidt zich van (boven)regionaal aangeboden zorgfuncties 
op het gebied van ‘observatie , diagnostiek en exploratieve behandeling’ en andere 
zorgfuncties op het gebied van LVB-zorg1 door de volgende mogelijkheden: 

 Er is expertise aanwezig van problematiek op het snijvlak ten aanzien van j-LVB zorg, 
jGGZ (orthopsychiatrie), orthopedagogische behandeling en jeugdzorg.  

 Binnen de specialistische functie omvat de beeldvorming alle ontwikkelingsgebieden 
en levensdomeinen (integratieve beeldvorming). 

 De observatie en diagnostiek wordt gecombineerd met exploratieve behandeling. 
Door middel van de exploratieve behandeling wordt een begin gemaakt met herstel 
van functioneren en wordt in de praktijk getoetst of het handeladvies op basis van 
de beeldvorming aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de jeugdige en zijn 
gezin. Hierdoor wordt een vervolg in een behandelsetting voorkomen of is 
behandeling in een vervolgsetting in lichtere vorm nodig. 

 Door de complexe problematiek en onduidelijkheid met betrekking tot het ontstaan 
en voortbestaan van de problematiek, is zogenaamde differentiaal-diagnostiek 
nodig. Dit behelst niet alleen het kunnen stellen van de juiste (enkelvoudige of 
meervoudige) diagnose(s), maar ook het uitsluiten van vergelijkbare diagnoses en 
het diagnosticeren van afhankelijkheden en overlap tussen verschillende gelijktijdige 
diagnoses. 

 Veel disciplines maken deel uit van het zorgarrangement dat door het 
multidisciplinaire team wordt uitgevoerd (zie ook 16. Professionals). 

 Naast orthopedagogische en psychiatrische disciplines, maken ook paramedische en 
medische disciplines deel uit van het team. 

 De jeugdigen die aangemeld worden zijn gemiddeld jonger dan jeugdigen die gezien 
worden in orthopedagogische behandelcentra en andere (behandel-) instellingen 
voor LVB-zorg. Door de aard en ernst van de problematiek ontstaat er eerder in de 
ontwikkeling van de jeugdige een onhoudbare situatie in het systeem van herkomst. 

 

  

                                                           
1
 Bijvoorbeeld een Orthopedagogisch Behandelcentrum, Multifunctioneel Centrum of andere verblijfs- of 

behandelsetting. 
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4. Criteria voor opname2:  

 

De volgende criteria gelden voor de opname van een jeugdige bij deze zorgfunctie: 

 Er is integrale beeldvorming op alle levensdomeinen nodig om te komen tot een 
passend handelings- en toekomstadvies. De beeldvorming in het voortraject 
ontbreekt, is onvoldoende specialistisch uitgevoerd, heeft geen uitsluitsel kunnen 
geven, laat tegenstrijdigheden zien of beperkt zich tot één of enkele 
levensdomeinen, waardoor handelingsverlegenheid is ontstaan in het systeem van 
herkomst. 

 De problematiek is dermate complex dat eerdere jeugdhulpverlening niet in staat is 
geweest om de problemen op te lossen of te verminderen en specialistische kennis 
nodig is om de observatie en diagnostiek en exploratieve behandeling voor deze 
jeugdige plaats te laten vinden. Enkelvoudige diagnostiek volstaat niet. 

 Het systeem van herkomst is door de aard en ernst van de problematiek van de 
jeugdige ernstig overbelast en/of er is een juridische maatregel waardoor de 
jeugdige tijdelijk niet thuis kan verblijven. De jeugdige loopt daarnaast vast binnen 
het onderwijs, dagbesteding en/of arbeid. 

 Er zijn (ernstige) zorgen over de emotionele en materiële veiligheid van de jeugdige, 
zijn gezin van herkomst of de omgeving van de jeugdige. Hierdoor is het (tijdelijk) 
niet mogelijk om de vereiste interventie ambulant of binnen een poliklinische 
setting, plaats te laten vinden. 

 

 

5. Toeleiding:  

 

 Thuiswonenden: 
o Thuiswonende jeugdigen en hun ouders worden verwezen door 

professionals in het wijkteam of specialistenteam van de gemeente van 
herkomst.  

o Een aantal jeugdigen en hun ouders wordt verwezen door de huisarts, 
kinderarts of medisch specialist. 

 Vanuit een instelling: jeugdige verblijft voor opname in een zorginstelling (verblijf, 
behandeling, crisis) of pleegzorg en wordt van daaruit doorverwezen. 

 

 

Levering van de zorg 
 

6. Termijn waarbinnen, na aanmelding, de behandeling start. 

 

 Na aanmelding wordt in een persoonlijk intakegesprek met de cliënt en wettelijke 
vertegenwoordiger beoordeeld welke vorm van jeugdhulp nodig is.  

 Opname geschiedt in principe binnen vier weken.  
 

  

 

 

                                                           
2
 voor de kwantitatieve onderbouwing van onderstaande wordt verwezen naar de uitkomstmaten die zijn 

beschreven in bijlage 1. 
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7. Overbruggingszorg:  

 

 In overleg met het voorliggend veld wordt bekeken of en in welke vorm 
overbruggingszorg noodzakelijk is.  
 

 

8. Levering van zorg in geval van urgentie: 

 

 In overleg met de verwijzer en wettelijk vertegenwoordiger wordt bepaald of er 
sprake is van urgentie. In geval er sprake is van een onhoudbare thuissituatie kan een 
crisisplaatsing worden verzorgd. Opname geschiedt in dat geval binnen 48 uur na 
aanmelding. 
 

 

Inhoudelijke beschrijving van de zorg 

 
9. Doel van de behandeling:  

 

 Het realiseren van een toekomst ‘zo dichtbij huis als mogelijk’ met de lichtst 
mogelijke passende vorm van ondersteuning, in de thuissituatie of dicht bij huis en 
gebruikmakend van de aanwezige hulpbronnen in het sociale netwerk.  

 Er is perspectief op school, een passende dagbesteding of passende arbeid. 

 Jeugdigen leren vaardigheden die hen in staat stellen om naar vermogen optimaal te 
functioneren in de maatschappij.  

 Ouders leren vaardigheden die hen in staat stellen de opvoeding (deels) weer zelf ter 
hand te kunnen nemen. 

 Opheffen/afnemen van de (gedrags)problematiek . 

 (Opnieuw) op gang brengen van de ontwikkeling en (begin van) herstel. 
 

 

10. Beschrijving van de behandeling: 3 

 

 Een traject van observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling wordt op maat 
gesneden, afhankelijk van de vragen en behoeften van de jeugdige en voor hem 
belangrijke betrokkenen. Het vormgeven van het traject is een cyclisch proces van 
onderzoek, maken van een plan, de uitvoering van het plan middels het proces van 
exploratieve behandeling, evaluatie, formulering van vervolgstappen, uitvoering van 
het bijgestelde plan et cetera.  

 Alle afspraken met betrekking tot de inhoud en uitvoering van de te leveren zorg 
worden vastgelegd in het zorgplan. Vóór de start van de levering van zorg is er met 
de wettelijk vertegenwoordiger en de jeugdige (indien ouder dan 12 jaar) 
overeenstemming over de afspraken. 

 Gedurende het gehele traject is er de beschikking over een groot aantal in te zetten 
disciplines. De inhoudelijke nadruk van het behandeltraject ligt achtereenvolgens op 
stabilisatie, beeldvorming, exploratieve behandeling, transfer en nazorg. In alle fases 

                                                           
3
 Binnen de landelijke afspraken worden ook 3 VIC plaatsen gecontracteerd; zie bijlage 2 voor een beschrijving 

van deze VIC plaatsen. 
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wordt er gericht gewerkt aan herstel van functioneren. Deze fases in de behandeling 
volgen elkaar deels op en deels zijn zij overlappend (zie figuur 1): 
o Bij de meeste opgenomen jeugdigen is er ten tijde van opname sprake van een 

crisissituatie in het systeem van herkomst. De periode volgend op de opname 
staat daarom in het teken van stabilisering van de jeugdige en het 
gezinssysteem. Een enigszins stabiel beeld komt de diagnostiek in de volgende 
fase ten goede.  

o Na stabilisering ligt de nadruk op observatie en diagnostiek. Het doel is  
verheldering van het beeld en het stellen van een integratieve diagnose. Zowel 
de jeugdige als de ouder(s) in zijn/haar/hun systeem worden intensief 
geobserveerd. Hypotheses met betrekking tot de optimale begeleidings- en 
behandelvorm worden opgesteld.  

o Vervolgens ligt de nadruk op de exploratieve behandeling. In deze fase worden 
interventies, gericht op herstel van functioneren van de jeugdige en het 
gezinssysteem gericht ingezet. Daarnaast worden hypotheses getoetst, wordt de 
aanpak bijgesteld en vindt er aanvullende observatie en diagnostiek plaats.  

o De vierde fase staat in het teken van transfer, inclusief “warme overdracht” naar 
de jeugdige zelf, de ouders en naar de ketenpartners die onder coördinatie van 
het wijkteam4 in de gemeente betrokken zijn bij het gezin. 

o Na ontslag kan nazorg worden geboden (zie 20. Nazorg). 
 

 

 
 
Figuur 1. Fasering van het behandeltraject. 
 

 

11. Vorm van de behandeling:  

 

 Jeugdigen verblijven gedurende de opnameduur in een positief therapeutisch 
groepsklimaat. In de groep wordt gedurende de hele opname met een 
orthopedagogische aanpak gewerkt aan stabilisering en herstel. Het team wordt 
hierbij aangestuurd door de behandelcoördinator (een gedragswetenschapper). 

 Daarnaast vinden in het kader van de diagnostiek (eerste fase) en exploratieve 
behandeling (therapieën) verschillende onderzoeken en behandelingen plaats die 
uitgevoerd worden door de therapeutische disciplines (waaronder ook 
groepsbegeleiders. Zie 16, professionals). De exploratieve behandeling wordt, naar 

                                                           
4
 ‘wijkteam’ wordt als generieke term gebruikt voor alle zorg die vanuit de 0

e
 en 1

e
-lijn wordt georganiseerd en 

gecoördineerd door de gemeenten. 
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gelang de hulpvraag en onderwerp, individueel of in (klein) groepsverband geboden. 

 Het cliëntsysteem wordt intensief bij de behandeling betrokken. Voorbeelden van 
het betrekken van het systeem zijn de systemische aanpak van de 
systeemdeskundigen op basis van een sociale netwerkanalyse, het op de groep 
“meewerken” van ouders om opvoedcompetenties te vergroten en de inzet van 
psychomotorische therapie met het hele gezin (gezins-PMT). 

 Bij het traject zijn, naast het kernteam bestaande uit groepsbegeleiders, 
behandelcoördinator, arts en systeemdeskundige, gemiddeld vier tot vijf 
aanvullende therapeutische disciplines betrokken (zie 16). 
 

 

12. Beschrijving zorg:  

 

 Er is sprake van een 3-leefmilieu voorziening.  Aan alle jeugdigen wordt geboden: 
o 24-uursverblijf in een groep van 6 tot 10 jeugdigen, binnen een veilig 

therapeutisch klimaat. In het kader van de verbinding met de thuissituatie en 
het streven om jeugdigen weer thuis te kunnen plaatsen, verblijven jeugdigen 
tijdens de opname zo mogelijk enkele weekenden en vakantiedagen thuis. 
Hierbij kunnen zij  en de ouders op afstand worden begeleid.  
Voor ouders zijn ouderappartementen beschikbaar.  

o Met het oog op de toekomst van de jeugdige is er veel aandacht voor het 
perspectief op onderwijs en arbeid tijdens en na opname. Afhankelijk van 
leeftijd, niveau en vraag maken disciplines op het gebied van onderwijs, 
arbeidstoeleiding,  en/of  een onderwijs-zorgarrangement deel uit van het 
multidisciplinaire team. 

o Een programma voor de invulling van vrije tijd en het aanleren van 
vrijetijdsvaardigheden, gericht op de toekomstige invulling van de vrije tijd. 

 De behandelcoördinator heeft de regie over de inzet van personele en materiële 
middelen die nodig zijn om de doelen te behalen. De afspraken over zowel de te 
behalen doelen als in te zetten middelen worden vastgelegd in het zorgplan 
(behandelplan). 

 Evaluatie van de afspraken uit het zorgplan met jeugdige en ouders vindt frequent 
plaats. Tussendoor vindt regelmatig bijstelling van de doelen en afspraken plaats op 
basis van (informeel en zo nodig formeel) overleg  met ouders en jeugdige, 
Methodische Casuïstiekbesprekingen, het Pedagogisch Overleg (PO) en 
driemaandelijks cliënttevredenheidsmetingen bij de jeugdigen. 

 Afspraken met betrekking tot eventuele vrijheidsbeperkende maatregelen worden 
maandelijks geëvalueerd met de jeugdige en zijn ouders en in het multidisciplinair 
overleg. 
 

 

13. Samenwerking met het formele netwerk:  

 

 Vóór opname vindt, met toestemming van ouders en jeugdige, een overdracht plaats 
met het wijkteam en zorgverleners (inclusief school en/of dagbesteding) uit de 
situatie van herkomst. 

 Tijdens opname wordt geregeld afgestemd met het wijkteam en indien van 
toepassing, de aanwezige hulpverleners in het gezin. In het geval dat er meerdere 
zorgverlenende instanties betrokken zijn bij het gezin kan 
netwerkoverleg/coördinatie ingezet worden. 
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 In de ‘transfer’-fase wordt, naast het overdragen van vaardigheden van jeugdige en 
ouders naar de thuissituatie, ook toegewerkt naar overdracht van de benodigde 
ondersteuning en het handeladvies aan het wijkteam en eventuele zorgverleners in 
of rondom het gezin. Er vindt eveneens overdracht plaats naar onderwijs en 
dagbesteding. 

 In geval van doorplaatsing naar een vervolginstelling vindt een ‘warme overdracht’ 
plaats. Deze kan bestaan uit een overdracht van de casus van professional naar 
professional, maar ook bijvoorbeeld uit het tijdelijk meewerken van een 
groepsbegeleider van De Hondsberg in de nieuwe groep of andersom. 
 

 

Fysieke omgeving waar de behandeling en verblijf plaatsvindt 

 
14. Behandelomgeving:  

 

 Er is sprake van een behandelsetting waar jeugdigen 24 uur per dag, 7 dagen per 
week verblijven.  

 De groepen bevinden zich met name op een terrein of in de directe omgeving van 
het terrein. 

 Onderwijs, dagbesteding en arbeidstoeleiding kunnen op het terrein geboden 
worden.   
 

 

15. Verblijfsomgeving:  

 

 Opname geschiedt in een instelling op welke de bepalingen uit de wet Bijzondere 
Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) van toepassing zijn. 

 Afspraken over de behandeling worden in het zorgplan vastgelegd conform de Wet 
op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Instemming van de jeugdige 
(> zestien jaar), zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) (jeugdige < twaalf jaar) of beiden 
(jeugdige tussen de twaalf en zestien jaar) vormt hierbij de basis. 

 Het betreft een open setting. Jeugdigen verblijven in principe op vrijwillige basis. In 
enkele gevallen is bij opgenomen jeugdigen sprake van een niet-vrijwillige opname in 
het kader van een Rechterlijke Machtiging (RM). 

 Het terrein is niet afgesloten en deels openbaar toegankelijk. In verband met het 
stimuleren van de maatschappelijke integratie zijn een kinderboerderij en speelwei 
opengesteld voor gezinnen uit het dorp en omgeving. 

 Op enkele groepen zijn afzonderingsruimtes (in de zin van de wet Bopz) voorzien. Er 
is één separatie-unit (in de zin van de wet Bopz) beschikbaar. 
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Personele inzet 
 

16. Professionals:  

 

 Bij de opname maken de volgende disciplines in ieder geval deel uit van het 
multidisciplinaire team: groepsbegeleiders (mbo- en veelal hbo-niveau pedagogisch 
medewerkers), behandelcoördinator (een (GZ-)psycholoog of orthopedagoog (-
generalist)), AVG-arts en systeemdeskundige.  

 Daarnaast worden, afhankelijk van de vraag, verschillende therapeutische en (para-) 
medische disciplines bij de uitvoering betrokken. De volgende disciplines kunnen bij 
De Hondsberg deel uit maken van het multidisciplinaire team: psychodiagnosticus 
(waaronder klinisch psychologen en GZ-psychologen), neuropsycholoog, 
gedragstherapeut CGT, EMDR-therapeut, Psychomotorisch Therapeut (PMT-er),  
speltherapeut, videohometrainer (VHT)/Video-Interactiebegeleider (VIB), logopedist, 
Sensorische Integratie-(SI-)therapeut, bewegings-/spelagoog, diëtist, psychiater, 
verpleegkundig specialist GGZ. Verschillende externe disciplines zijn op vraag in te 
zetten, waaronder de klinisch geneticus, de fysiotherapeut en de neuroloog. Er is een 
samenwerking met een ziekenhuis in de regio, voor het uitvoeren van medisch-
specialistische onderzoeken. 

 Alle therapeutische disciplines zijn, voor zover van toepassing, geaccrediteerd bij hun 
respectievelijke beroepsverenigingen. 

 De inzet van de disciplines geschiedt onder coördinatie en inhoudelijke 
verantwoordelijkheid van de behandelcoördinator. 
 

 

 

17. Onderscheidend vermogen:  

 

 Onder groepsbegeleiders is een relatief groot aandeel medewerkers hbo(+) opgeleid. 
De therapeutische disciplines zijn allen hbo- of wo-geschoold, aangevuld met 
relevante post-hbo of postdoctorale opleidingen.  

 Alle medewerkers ontvangen aanvullende scholingsmodules die betrekking hebben 
op het werken met de complexe doelgroep (scholing met betrekking tot diagnostiek, 
psychiatrie, medicatie, agressiebeheersing, specifieke LVB-problematiek, 
aanvullende pedagogiek scholing, et cetera). 

 De Hondsberg heeft eigen interne scholing ontwikkeld op het gebied van 
pedagogisch kader en therapeutisch klimaat en heeft een methodische 
casuïstiekbespreking ontwikkeld. De kwaliteit van het pedagogisch klimaat wordt 
jaarlijks gemeten. 

 Van de gedragswetenschappers heeft een relatief groot aandeel een postdoctorale 
opleiding (bijvoorbeeld GZ-psycholoog, orthopedagoog-generalist). 

 Specifieke expertise bestaat (door opleiding en ervaring) op het gebied van 
diagnostiek bij LVB-jeugdigen, de combinatie van LVB, gedragsproblematiek en 
psychiatrie (MFC), infant mental health (zorg voor het jonge kind), seksuologische 
problematiek bij LVB jeugdigen, sensorische integratie, zorg voor jeugdigen met ASS 
en een LVB, cliëntparticipatie en participatief onderzoek en de toepassing van ICT in 
de zorg. 
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18. Beschikbaarheid personeel: 

  

 Groepsbegeleiders zijn 24 uur per dag beschikbaar. Er is constante directe nabijheid 
van begeleiders tussen 7.00 uur en 0.00 uur. 

 In de nacht is er toezicht door nachtdienstmedewerkers (verplegenden) en 
groepsbegeleiders in een actieve (wakende) nachtdienst. 

 Een bereikbaarheidsdienst (gedragswetenschappers) is buiten kantoortijden 
oproepbaar en beschikbaar voor consultatie. 

 Daarnaast is er 24-uurs bereikbaarheid van een (AVG) arts en een psychiater. 
 

 

Beëindiging van de zorg 

 
19. Uitstroom:  

 

 Criteria voor uitstroom zijn: 
o Integrale beeldvorming, diagnose, handeladvies en toekomstperspectief zijn 

helder en overgedragen. 
o De jeugdige en de gezinssituatie zijn gestabiliseerd, stagnaties in de ontwikkeling 

zijn opgeheven. Gedragsproblematiek is dermate verminderd dat doorplaatsing 
naar een zo licht mogelijk vervolg gerealiseerd kan worden. 

o Er is voldaan aan de hulpvraag van jeugdige, ouders en verwijzers. 

 Een deel van de jeugdigen kan na behandeling (weer of opnieuw) bij ouders thuis 
wonen, waarbij ouders de opvoeding weer zelf ter hand nemen. Waar nodig worden 
ouders in het vervolg ondersteund door het sociale netwerk en/of ambulante 
hulpverlening. 

 Een deel van de jeugdigen is aangewezen op een vervolg in een verblijfssetting. Er 
wordt gezorgd voor een warme overdracht aan professionals in het vervolgtraject. 

 

 

20. Nazorg:  

 

 Door middel van follow-up metingen (na een half jaar en na anderhalf jaar) wordt de 
cliënt en zijn systeem na ontslag gevolgd. 

 Cliënten kunnen voor nazorg terecht bij De Hondsberg, bijvoorbeeld voor 
medicatiecontrole en –begeleiding. 

 Na ontslag is De Hondsberg beschikbaar voor telefonische consultatie.  
 

 

21. Communicatie:  

 

 De overdracht geschiedt zowel mondeling via een overdrachtsgesprek, als schriftelijk 
via het eindverslag. 

 Er is veel aandacht voor het overdragen van expertise met betrekking tot de 
begeleiding en behandeling van het kind naar de nieuwe situatie.  

 Medewerkers verbonden aan de specialistische functie en medewerkers van de 
vervolgsetting of ambulante hulpverleners in het vervolgtraject kunnen tijdelijk 
uitgewisseld worden om het handeladvies in de praktijk over te dragen. 
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 Kwaliteit, innovatie en transformatie 

 
22. Implementatie kwaliteit:  

 

 Algemene kwaliteitseisen: de aanbieder heeft het HKZ Keurmerk voor de VG en GGZ 
en het addendum GGZ. 

 De aanbieder voldoet aan de kwaliteitseisen uit de Jeugdwet. Specifiek worden 
hieronder nog genoemd de inspanningen die worden geleverd op het gebied 
registratie van kwaliteit, tevredenheid en de cliëntenraad. 

 Registratie kwaliteit van zorg: 
o Toepassing van een ROM-systeem voor het registreren en gebruik van 

informatie uit de ROM en praktijkgestuurd effectonderzoek. 
o Met betrekking tot de prestatie-indicatoren wordt aangesloten bij de 

ontwikkelingen die vanuit het landelijk kader worden gegeven. 
o Meting van gerealiseerde vervolgsetting waarbij wordt geregistreerd welk 

percentage jeugdigen na opname weer thuis kan wonen. 

 Tevredenheidsmeting: 
o Toepassing van cliënttevredenheidsmeting volgens een zelf ontwikkelde en 

landelijk erkende methodiek (de MijnMening methodiek). 
o Meetfrequentie is vier keer per jaar. De metingen leiden tot een continue 

verbetercyclus. 

 Cliëntenraad en cliëntparticipatie: 
o Cliëntmedezeggenschap door middel van een cliëntenraad overeenkomstig de 

Wet Medezeggenschap Cliëntenraden in de Zorg (WMCZ). 
De cliëntenraad bestaat uit een afvaardiging van opgenomen jeugdigen. 

o Ouders en hun netwerk worden door middel van verschillende activiteiten 
betrokken bij de medezeggenschap (bijvoorbeeld door familiedagen, 
cliënttevredenheidsmeting, e.d.). 

o De ondersteuning van de cliëntenraad en andere activiteiten rondom 
cliëntparticipatie worden verzorgd door twee gecertificeerde 
ondersteuningsfunctionarissen. 

 Vlaggensysteem: 
o De Hondsberg is geaccrediteerd om medewerkers van andere organisaties op te 

leiden in het gebruik van het ‘vlaggensysteem’; een methodiek voor het 
diagnosticeren en begeleiden van problematiek gerelateerd aan seksualiteit. 
 

 

23. Implementatie klachtenregeling:  

 

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

 Cliënten kunnen een beroep doen op een interne cliëntvertrouwenspersoon . 

 De aanbieder maakt gebruik van een onafhankelijke klachtencommissie. 
 

 

24. Innovatie en transformatie:  

 

Innovatieve activiteiten van De Hondsberg en de ontwikkelingen in het kader van de 
transformatie-opdracht worden beschreven in de Ontwikkelagenda.  
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Bijlage 1: indicatoren voor het bepalen van functioneren en ter diagnostisering van de 
problematiek 
 

Dimensie Indicator(en) 

Intellectueel en 
neuropsychologisch 
functioneren 

 Intelligentietests (WISC III, SON: Totaal IQ < 85, of grote 
discrepantie tussen verbaal en performaal IQ, waarbij een 
van beide waarden minder dan 85 is) 

 Neuropsychologisch onderzoek. 

Sociaal adaptief en sociaal-
emotioneel vermogen 

 SIVt5 (sociale informatieverwerking) 

 ESSEON (sociaal-emotionele ontwikkeling) 

 Beschrijvende diagnostiek met betrekking tot sociale 
vaardigheden, sociaal aanpassingsvermogen, inlevend 
vermogen, gewetensontwikkeling et cetera laat grote 
ontwikkelingsachterstand zien 

 Vaak grote discrepantie tussen intellectuele ontwikkeling en 
sociaal-emotionele ontwikkeling (laatste is in verhouding 
lager). 

Psychiatrische problematiek  DSM-IV: één of meerdere diagnoses op As I en II 

 Eventueel aanvullende rapportage psychiaters. 

Gedrag  CBCL (Child Behavior Checklist): scores totaal en één of 
meerdere subschalen in klinische range 

 Kwalitatief onderzoek door psycholoog en pedagogische 
observatie 

 Risicoanalyse op basis van dossier. 

Medisch  Dossierstudie 

 Medisch onderzoek 

 Eventueel onderzoek door klinisch geneticus, 
bloedonderzoek, andere medische discipline op indicatie. 

Systeemkarakteristieken Systeemanalyse door systeemdeskundige op basis van: 

 Sociale netwerkanalyse (GVL) 

 Opvoedkundige factoren (OVBL) 

 Kwalitatieve gegevens (intakegesprek en 
vervolggesprekken). 

Divers  Diverse uitkomstmaten naar aanleiding van psychologisch 
onderzoek (onder andere persoonlijkheid, seksualiteit, 
motivatie, zelfbeeld). 

School  Dossierstudie 

 Didactisch onderzoek 

 Leerbaarheidslijst. 

Arbeid  Onderzoek door arbeidsdeskundige Sterk in Werk 
(SIWIT/SIWOV). 

 

 

  

                                                           
5
 Sociale Informatieverwerkingstest, in ontwikkeling. 
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Bijlage 2: VIC Observatie: observatie, diagnostiek en (exploratieve) behandeling binnen 
een Very Intensive Care (VIC) unit   
 
Een traject van zeer intensieve behandeling bij De Hondsberg voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 
jaar met een (lichte) verstandelijke beperking en zeer ernstige, complexe gedrags- en/of 
psychiatrische problematiek, bij wie het probleemgedrag een gevaar vormt voor zichzelf en/of hun 
omgeving. 
 
Aard van de problematiek:  
Er is sprake van zeer ernstige en complexe gedragsproblematiek. De jeugdigen vragen van hun 
omgeving voortdurend grote alertheid vanwege zeer onvoorspelbaar en vaak fors gewelddadig 
gedrag.  Er is veelal sprake van (verbaal) agressief, dwangmatig, ontremd en manipulatief gedrag, 
driftbuien, seksueel misbruik en zelfverwonding. 
 
Situatie bij aanmelding: 
De jeugdigen zijn vastgelopen in de thuissituatie of in een verblijfsinstelling.  
De jeugdige gaat vaak al langere tijd niet naar school. Er is sprake van een onhoudbare, vaak 
gevaarlijke, situatie zonder perspectief op herstel binnen de beschikbare kaders. Er is geen 
perspectief op school of arbeid of enige andere vorm van maatschappelijke participatie.   
 
Zorgvraag: 
Men vraagt om duidelijkheid omtrent het ontstaan van het probleemgedrag, handvatten om het 
probleemgedrag hanteerbaar te maken en duidelijkheid met betrekking tot het toekomstperspectief.  
De jeugdige heeft behoefte aan structuur en kadering om het gevaar voor hemzelf en zijn omgeving 
op te heffen. Tevens is er behoefte aan stabilisering van de problematiek en behandeling gericht op 
het opheffen van probleemgedrag en ontwikkelingsbelemmeringen en herstel.   
 
Zorgbehoefte en -aanbod: 
Door de aard en de ernst van de problematiek hebben deze jeugdigen continu toezicht, sturing, hulp 
en overname nodig. Om het gevaar voor henzelf en de omgeving te beperken is het noodzakelijk om 
1-op-1 begeleiding, incidenteel 2-op-1 begeleiding, te bieden.  
De jeugdige kan niet of nauwelijks in een groep functioneren.  
De fysieke omgeving is aangepast qua zorginfrastructuur, onder andere door het voorzien in 
alarmering- en sluitingssystemen en de aanwezigheid van een afzonderingsruimte. Extra 
medewerkers zijn op afroep bij calamiteiten beschikbaar om te assisteren.  
 
Om de problematiek te stabiliseren en te verminderen worden intensieve observatie, diagnostiek en 
behandeling/therapieën geboden.  
 
De behandeling vindt plaats in een drie-leefsferenmilieu; er is een individueel geïntegreerd aanbod 
van wonen, school/werk en vrije tijd. Binnen alle drie de leefmilieus wordt extra nabijheid en 
intensieve begeleiding geboden.  
 
Vorm van de behandeling en inzet van disciplines 
Jeugdigen verblijven gedurende de opnameduur in een positief therapeutisch klimaat. Gedurende de 
hele opname wordt met een orthopedagogische en orthopsychiatrische aanpak gewerkt aan 
stabilisering en herstel. Het team wordt hierbij aangestuurd door de behandelcoördinator (een 
gedragswetenschapper). Medicamenteuze ondersteuning of afbouw van medicatie kan onder 
begeleiding van de psychiater worden geboden.  
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Bij het traject zijn, naast het kernteam bestaande uit groepsbegeleiders, behandelcoördinator, arts 
en systeemdeskundige, gemiddeld vier tot vijf aanvullende therapeutische disciplines betrokken. 
 
 
Perspectief van de behandeling 
Vóór opname op De Hondsberg is voor het merendeel van de jeugdigen de verwachting dat zij 
levenslang zullen zijn aangewezen op een verblijf binnen een (L)VG-verblijfsinstelling met zeer 
intensieve zorg.  
Gedurende de opname wordt geprobeerd om de intensiteit van de begeleiding geleidelijk af te 
bouwen. Daar waar mogelijk wordt de jeugdige in kleine stapjes steeds meer in de groep begeleid. 
De behandeling is gericht op het realiseren van een zo licht mogelijk vervolg, bij voorkeur thuis, maar 
in ieder geval zo dichtbij huis als mogelijk.  
  
Behandelresultaten van de afgelopen jaren laten zien dat de VIC interventies het perspectief 
aanzienlijk kunnen verbeteren en dat zij minder intensieve vervolgzorg nodig hebben dan vooraf 
werd verwacht: 
 

 Bij 25 - 35% van de VIC-cliënten kan de begeleiding, in nauwe samenwerking met ouders, 
zodanig optimaal ingesteld worden dat bij ontslag het perspectief op een thuisplaatsing in 
zicht komt. 
Intensieve begeleiding thuis blijft noodzakelijk. 

 Bij 40 - 60% van de VIC-cliënten neemt de intensiteit van de begeleiding tussen opname en 
ontslag significant af.  
De begeleidingsintensiteit is door het instellen van een optimale begeleidingsvorm op De 
Hondsberg drastisch afgenomen, waardoor levenslang minder intensieve begeleiding ingezet 
hoeft te worden dan bij opname was voorzien. Zij zijn in staat om in een groep te 
functioneren. 
Intensieve begeleiding in een (L)VG verblijfs-instelling blijft echter, door de aard van de 
problematiek, noodzakelijk. 

 15 - 25% van de VIC cliënten blijft, ondanks de investeringen, levenslang aangewezen op zeer 
intensieve begeleiding. 
De opbrengst van het VIC-arrangement voor deze cliënten is dat de begeleidingsvorm 
gedurende de opname optimaal is afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van de 
jeugdigen. Zij zijn in staat in een kleine groep te functioneren. 

 
 
 


