
               

 
Bijlage 1 Programma van Eisen 

 

Subfunctie: Adoptienazorg 

 

Toegangscriteria 
 

1. Karakteristieken van het kind:  
 

De algemene karakteristieken van de cliënten zijn als volgt: 

 Geadopteerde kinderen van 0 tot en met 18 jaar en hun opvoeders.  

 Indien er eveneens sprake is van specifieke problematiek, zoals: 

o een verstandelijke beperking 
o Verslaving 
o  Autisme Spectrum Stoornis (ASS) 
o  ADHD 
o  medische problemen (‘special needs’ kinderen) enzovoorts 

 kan samenwerking met daartoe gespecialiseerde instanties noodzakelijk zijn. 

 Vaak blijken symptomen (van met name ASS en ADHD) na behandeling verdwenen 
te zijn. 

 
2. Aard van de problematiek:  

 

 Adoptienazorg varieert van een preventief aanbod tot behandeling van zeer complexe 
problematiek, waarbij vaak ook al sprake is van een uitgebreide 
hulpverleningsgeschiedenis. 

 Bij de curatieve zorg betreft het kinderen met (dreigende) gedrags- of emotionele 
problematiek (score in de klinische range op de CBCL - Child Behavior Check List, 
Achenbach, 2001, en eventueel de YSR – Youth Self Report, Achenbach, 2001) 
waarbij tevens sprake is van problemen in de gehechtheidsrelatie ofwel een tekort 
aan basisvertrouwen (score in de klinische range op de AISI - Attachment Insecurity 
Screening Inventory - 2-5 jaar, AISI 6-12 jaar of GIH - Globale Indicatielijst Hechting - 
13-18 jaar, Polderman & Kellaert-Knol, 2009).  

 Vroegkinderlijke trauma’s (onverwerkt verlies van de geboortemoeder of belangrijke 
verzorgers, ervaringen met misbruik of mishandeling) (lijst Voorgeschiedenis Adoptie) 
kunnen de problematiek eveneens negatief beïnvloeden.  

 Vaak voelen opvoeders zich zwaar belast (score in de klinische range op de OBVL - 
Opvoedingsbelasting Vragenlijst, Deater-Deckerd, 1998) en zitten met het kind vast in 
een ‘coërcieve cirkel’, een patroon waarbij opvoeders moeilijk gedrag proberen te 
stoppen, maar hiermee het tegenovergestelde resultaat bereiken en het gedrag in 
stand houden of zelfs versterken.  

 Opvoeders vormen de intermediaire doelgroep, dat wil zeggen dat de focus van de 
behandeling bij hen ligt. Zij zijn de voornaamste personen voor het kind, en kunnen 
door middel van specifieke opvoedingsvaardigheden de doelen voor het kind 
bereiken.  



 In geval van behandeling van (vroegkinderlijke) trauma’s wordt ook individueel met 
het kind gewerkt. 

 
3. Onderscheidend vermogen:  

 

 
‘Ik mag zijn wie ik ben’  
(Inhoudelijk Jeugdbaken nummer één. Uit: Jeugdbakens. Bakens voor de 
transformatie van het jeugdbeleid.) 
‘We willen dat alle kinderen een optimale start krijgen in veilige, geborgen 
omstandigheden. Zo kunnen ze het beste opgroeien tot zelfstandige, 
betrokken volwassenen. Maar ze kunnen vooral ook volop kind zijn. Met name 
de eerste vijf levensjaren zijn cruciaal. Als in die jaren aan de basisbehoeften 
(zoals veiligheid, geborgenheid, liefde, warmte,  
zorg en verbintenis) van het kind tegemoet wordt gekomen, zal het over het 
algemeen een goede mentale gezondheid en zelfvertrouwen ontwikkelen. Het 
zal ervaren dat het er mag zijn en ook zichzelf mag zijn.’ 
 

 Geadopteerde kinderen konden vanwege diverse omstandigheden deze optimale 
start niet maken.  

 De combinatie van adoptienazorg, behandeling van problematische gehechtheid en 
vroegkinderlijke trauma’s is dusdanig specifiek dat het niet realiseerbaar is om op 
lokaal niveau ervaren deskundigen beschikbaar te hebben. Basic Trust bundelt deze 
deskundigheid door op twaalf locaties, verspreid over het hele land, professionals 
beschikbaar te stellen die volledig gericht zijn op deze expertise. 

 Basic Trust biedt kortom een unieke combinatie van methodiekontwikkeling, 
specifieke deskundigheid en geografische spreiding/landelijke dekking.  
 

1. Problematische gehechtheid 
Een tekort aan basisvertrouwen oftewel een onveilige of problematische gehechtheid 
ligt daardoor vaak ten grondslag aan (emotionele en gedrags-) problemen. Dat is de 
reden dat gangbare (cognitief) gedragstherapeutische programma’s, sociale 
vaardigheidstrainingen of speltherapeutische methoden onvoldoende effectief blijken. 
Opvoeders moeten juist ondersteund worden om een veilige gehechtheid te bereiken. 
In het verleden is door omstandigheden de ontwikkeling van het kind scheef gegroeid 
en/of gestagneerd. Opvoeders zijn essentieel voor het herstel. Zij helpen het kind 
tevens met het reguleren en stabiliseren van zijn emoties (stressgevoelens) met 
behulp van specifieke vaardigheden. Pas daarna kan het kind, indien nodig, 
toekomen aan traumaverwerking.  

 Voor de behandeling van problematische gehechtheid bij geadopteerde 
kinderen ontwikkelde Nelleke Polderman (Basic Trust) in 1995 daarom de 
(zoals nu genoemd) Basic Trustmethode. Deze is opgenomen in de Databank 
Effectieve Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut. 
Door Basic Trust wordt deze methode beheerd, verder ontwikkeld, 
uitgedragen, en bij voortduring verder wetenschappelijk onderzocht in de 
klinische praktijk van het werken met geadopteerde, pleeg- en biologische 
kinderen.  

 Tijdens studiedagen, intervisiebijeenkomsten, supervisiesessies en via 
digitale uitwisseling binnen Basic Trust vindt niet alleen ontwikkeling van de 
Basic Trustmethode plaats, maar worden ook andere/nieuwe methodieken 
besproken en bestudeerd op bruikbaarheid ter aanvulling van het reeds 
beschikbare aanbod. 

 Er is veel kennis en ervaring nodig om ouders van kinderen met 
adoptiegerelateerde problematiek zowel erkenning en steun als handvatten 
voor verbetering te kunnen bieden. 

 Doordat Basic Trust zo specifiek met kinderen met een verstoorde 
hechtingsgeschiedenis werkt, en de werkwijze gekoppeld is aan 
wetenschappelijk onderzoek en deskundigheidsbevordering, groeit deze 
specialistische kennis en vaardigheid voortdurend. 

2. (Vroegkinderlijk) traumabehandeling 



Zo bleek traumabehandeling voor diverse kinderen noodzakelijk om aanvullend op de 
behandeling van de problematische gehechtheid uiteindelijk de doelen te kunnen 
bereiken. Basic Trust is momenteel één van de koplopers op het gebied van 
behandeling van vroegkinderlijk trauma. 

3. Adoptienazorg 
Basic Trust ontwikkelt zo ook haar expertise op het gebied van adoptie steeds verder. 
Jaarlijks worden een kleine 200 nieuwe adoptiegezinnen aangemeld. 

  
4. Toeleiding:  

 

 Vanwege de naamsbekendheid van Basic Trust weten veel adoptiegezinnen Basic 
Trust te vinden.  

 Signalering van de problematiek, en het wijzen van adoptiegezinnen op Basic Trust 
gebeurt onder meer door jeugdhulpverleningsinstellingen, jeugd-GGZ, (huis)artsen, 
leerkrachten, CJG’s, Stichting Adoptievoorzieningen, adoptievergunninghouders 
(uitvoerders matching kind en gezin), enz.  

 Verwijzing vindt plaats door de volgens de wet aangewezen verwijzers 

 
Levering van de zorg 
 

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

  De hulpverlening gaat in het algemeen binnen zes weken na aanmelding van start. 

  
6. Overbruggingszorg:  

 

  Bij de aanmelding worden indien nodig reeds de eerste adviezen gegeven. 

 
7. Levering van zorg in geval van urgentie: 

 

 Bij urgentie wordt per direct ofwel via mail- of telefonisch contact of middels een 
consult hulp geboden.  

 
Inhoudelijke beschrijving van de zorg 
 

8. Doel van de behandeling:  
 

 Het hoofddoel van de Basic Trustmethode is afname van gedrags- en/of 
emotionele problemen van het kind. Dit blijkt uit mondeling verslag van 
opvoeders/kind en uit de scores op de  
CBCL - Child Behavior Check List, Achenbach, 2001, eventueel de YSR – Youth 
Self Report (Achenbach, 2001) en de OBVL - Opvoedingsbelasting Vragenlijst 
(Deater-Deckerd, 1998). 

 De intermediaire doelen zijn: 
o het kind heeft een veilige gehechtheidsrelatie met de opvoeders. Dit blijkt 

uit mondeling verslag van opvoeders/kind en de scores op de AISI - 
Attachment Insecurity Screening Inventory - 2-5 jaar, AISI 6-12 jaar of 
GIH - Globale Indicatielijst Hechting - 13-18 jaar (Polderman & Kellaert-
Knol, 2009). 

o opvoeders zijn extra sensitief en mind-minded (in staat de 
gemoedstoestanden van het kind los van zichzelf te zien en deze te 
benoemen). Dit blijkt uit de PRFQ-1 - The Parental Reflective Functioning 
Questionnaire – 1 (Luyten et al, 2009), is zichtbaar op de video-opname 
en wordt geanalyseerd aan de hand van het schema 
‘Interactievaardigheden voor basisvertrouwen en hechting’ (Polderman, 
2009). 

o opvoeders zijn in staat veilig te disciplineren, dat wil zeggen zodanig het 
kind te corrigeren dat het zich geaccepteerd en niet afgewezen voelt. 

o opvoeders voelen zich minder belast. Dit blijkt uit mondeling verslag van 



opvoeders en de OBVL - Opvoedingsbelasting Vragenlijst (Deater-
Deckerd, 1998). 

o (Vroegkinderlijke) trauma’s zijn verwerkt. 

 Centraal in de hulpverlening staat het bevorderen van een veilige 
gehechtheidsrelatie van het kind met de adoptieouders. Een veilige 
gehechtheidsrelatie, oftewel basisvertrouwen, is een beschermende factor voor 
de sociaal-emotionele ontwikkeling, bij het omgaan met stress en uitdagingen en 
bij de cognitieve ontwikkeling. (Een onveilige gehechtheid daarentegen is een 
risicofactor voor gedragsproblemen en psychopathologie.) 
Binnen een veilige gehechtheidsrelatie kan, indien nog noodzakelijk, 
(vroegkinderlijk) traumabehandeling van start gaan. 

 De behandelduur is ongeveer 9 maanden. Regelmatig blijkt een kort 
vervolgtraject noodzakelijk, soms jaren later. 

 Er worden bij iedere cliënt voor- en nametingen verricht aan de hand van de 
vragenlijsten. Vanaf 1 januari 2013 worden ROM-gegevens verzameld via 
BergOp. Zie vraag 21 voor de beschrijving van wetenschappelijk onderzoek op 
basis van onder meer deze ROM-gegevens. 

 
Beschrijving van de behandeling:  

 
Basic Trust biedt adoptienazorg in verschillende varianten, namelijk Adoptienazorg Preventief, 
Adoptienazorg Basis, Adoptienazorg Uitgebreid Traject en Adoptienazorg Kort Vervolgtraject. 
 

Prestatie  Gemiddelde tijd 

a. Adoptienazorg 
Preventief 

300 minuten 

b. Adoptienazorg 
Basis 

500 minuten 

c. Adoptienazorg 
Uitgebreid Traject 

950 minuten 

d. Adoptienazorg 
Kort Vervolgtraject 

300 minuten 

 
Verwijzers/huisartsen en hulpverleners bij de gemeenten kunnen telefonisch of per e-mail een 
beroep doen op Basic Trust voor collegiale consulatie. 
Overige advisering (o.a. aan leerkrachten) maakt deel uit van de vier prestaties. 
De prestaties worden hierna toegelicht. 
 
Ad. a – Adoptienazorg PREVENTIEF 
 

Prestatie  Gemiddelde tijd 

a. Adoptienazorg 
Preventief 

300 minuten 

 
Basic Trust biedt adoptieouders deskundig advies over alles wat te maken heeft met 
ontwikkeling van hun recent geadopteerde kind, en/of met hechting of opvoeding.  
Trajecten van preventieve aard kunnen variëren van één enkel gesprek tot een traject 
vergelijkbaar met Adoptienazorg Basis, waarin adoptieouders als eerste aan de hand van 
video-opnamen leren ontdekken wat hun eigen krachten en mogelijkheden zijn, waarna zij 
worden getraind in extra specifieke vaardigheden, nodig om de gehechtheid (basisvertrouwen) 
van het kind voorspoedig te laten verlopen en dientengevolge een problematische 
gehechtheid te voorkomen. Adoptieouders kunnen zo leren de (achtergrond van de) signalen 
van hun kind goed te begrijpen en hier adequaat op te reageren. 
 
Ad. b - Adoptienazorg BASIS 
 

Prestatie  Gemiddelde tijd 

b. Adoptienazorg 
Basis 

500 minuten 

 



Indien er sprake is van lichte gedrags- of emotionele problematiek, kan Adoptienazorg Basis 
in de regel volstaan. Adoptieouders leren aan de hand van video-opnamen ontdekken wat hun 
eigen krachten en mogelijkheden zijn. Daarnaast worden zij getraind in extra specifieke 
vaardigheden, nodig om de gehechtheid (basisvertrouwen) van het kind te bevorderen. Zie 
schema 1 voor de structuur en inhoud van deze prestatie. 
Adoptieouders leren gaandeweg de achtergrond van de problematiek van hun kind goed te 
begrijpen en hier adequaat op te reageren. Hiermee worden meestal de doelen uit het 
hulpverleningsplan bereikt. 
 
Schema 1: Overzicht traject Adoptienazorg Basis 

PERIODE ACTIVITEIT WERKVORM DUUR DIRECT 
CLIËNT 
CONTACT 
EXCL. 
VOORBEREIDING 

BETROKKENEN 

Aanmelding 
- 
1

e
 triage 

    

 Doornemen 
aanmeldingsgegevens 
+ 
telefonisch contact 
met cliënt  

telefonisch 0.30 min 
 

Opvoeder 

Diagnostiek 
- 
2

e
 triage 

    

Week 1 
1e sessie 

1
e
 video opname 

sessie 
 

Vrij spel (12-)/ 
gezinsactiviteit of  
gezinsgesprek 
(12+) 

0.45 min Opvoeder(s) en 
kind(eren) 

Week 2 
2e sessie 

Terugkijken video - Gesprek:  
a. Bespreking 
vragenlijsten 
(voormeting)* 
b. Interpretatie 
(hypothesen) 
gegevens/psycho-
educatie 
c. Behandelplan 
met -doelen 
vaststellen 
d. Kijken naar de 
videobeelden en 
bekrachtigen 
mogelijkheden 
opvoeders 
- Oefenen en 
instructie:  
e. Oefenen van 
benoemen m.b.v. 
videobeelden en 
introductie van 2

e
 

stap 
f. 
Aandachtspunten/ 
huiswerk 
- Evaluatie 

2.15 uur Opvoeder(s) 

Behandeling     

Week 3 
3e sessie 

2
e
 video opname 

sessie 
Vrij spel (12-)/ 
gezinsactiviteit of 

0.45 min. Opvoeder(s) en 
kind(eren)  



gezinsgesprek 
(12+) 
Oefenen: 
benoemen 

Week 4 
4e sessie 

Terugkijken video - Gesprek, 
instructie, 
oefenen: 
a. Bespreken van 
de ontwikkelingen 
b. Kijken naar de 
videobeelden en 
bekrachtigen 
mogelijkheden 
opvoeders 
c. Afstemmen en 
volgen jeugdige 
versus 
vragenstellen of 
tips en 
oplossingen 
geven 
d. Oefenen 
e. Benoemen en 
spiegelen van 
gevoelens 
f. 
Aandachtspunten 
/huiswerk 
- Evaluatie 

1.30 uur Opvoeder(s) 

CBCL/YSR, AISI/GIH, Vragenlijst Voorgeschiedenis Adoptie, OBVL en PRFQ.   
 
Bron: Methodiekbeschrijving Basic Trustmethode (Polderman & Kellaert-Knol, 2011) 
Voor een uitgebreidere omschrijving van de methodiek, zie ook 
http://www.nji.nl/nl/Kennis/Databanken/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-
interventies/Basic-Trustmethode 

 
Soms is er sprake van onvoldoende ontwikkeling, of blijken er meer problemen te zijn dan 
aanvankelijk vermoed. Zo is bij geadopteerde kinderen vaker sprake van opgelopen trauma’s 
die soms pas aan het licht komen als het kind meer veiligheid ervaart bij zijn of haar 
adoptieouders. In dat geval wordt de prestatie omgezet in Adoptienazorg Uitgebreid Traject.  
 
Ad. c – Adoptienazorg Uitgebreid Traject 
 

Prestatie  Gemiddelde tijd 

c. Adoptienazorg 
Uitgebreid Traject 

950 minuten 

 
Indien Adoptienazorg Basis onvoldoende blijkt en/of een kind wordt aangemeld met 
zwaardere tot zeer complexe gedrags- en emotionele problematiek, dan is het Adoptienazorg 
Uitgebreid Traject aangewezen. De start is hetzelfde als het traject Adoptienazorg Basis. Ook 
hier leren adoptieouders aan de hand van video-opnamen ontdekken wat hun eigen krachten 
en mogelijkheden zijn. Daarnaast worden zij getraind in extra specifieke vaardigheden, nodig 
om de gehechtheid (basisvertrouwen) van het kind te bevorderen. Adoptieouders leren 
gaandeweg de achtergrond van de problematiek van hun kind goed te begrijpen en hier 
adequaat op te reageren. Als daarmee de doelen uit het hulpverleningsplan niet voldoende 
bereikt worden, dan bespreken adoptieouders en hulpverlener tijdens de evaluatie in de vierde 
sessie welke interventie naast de Basic Trustmethode ingezet kan worden teneinde de doelen 
te bereiken.  Zie schema 2 voor de structuur en inhoud van deze prestatie.  
 
Schema 2: Overzicht traject Adoptienazorg Uitgebreid Traject 

http://www.nji.nl/nl/Kennis/Databanken/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Basic-Trustmethode
http://www.nji.nl/nl/Kennis/Databanken/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Basic-Trustmethode


 

PERIODE ACTIVITEIT WERKVORM DUUR DIRECT 
CLIËNT 
CONTACT 
EXCL. 
VOORBEREIDI
NG 

BETROKKEN
EN 

Aanmeldin
g - 
1

e
 triage 

    

 Doornemen 
aanmeldingsgegev
ens + 
telefonisch contact 
met cliënt  

telefonisch 0.30 min 
 

Opvoeder 

Diagnostie
k - 
2

e
 triage 

    

Week 1 
1e sessie 

1
e
 video opname 

sessie 
 

Vrij spel (12-)/ 
gezinsactiviteit of 
gezinsgesprek 
(12+) 

0.45 min Opvoeder(s) 
en kind(eren) 

Week 2 
2e sessie 

Terugkijken video - Gesprek:  
a. Bespreking 
vragenlijsten 
(voormeting)* 
b. Interpretatie 
(hypothesen) 
gegevens/psycho-
educatie 
c. Behandelplan 
met -doelen 
vaststellen 
d. Kijken naar de 
videobeelden en 
bekrachtigen 
mogelijkheden 
opvoeders 
- Oefenen en 
instructie:  
e. Oefenen van 
benoemen m.b.v. 
videobeelden en 
introductie van 2

e
 

stap 
f. 
Aandachtspunten/ 
huiswerk 
- Evaluatie 

2.15 uur Opvoeder(s) 

Behandeli
ng 

    

Week 3 
3e sessie 

2
e
 video opname 

sessie 
Vrij spel (12-)/  
gezinsactiviteit of 
gezinsgesprek 
(12+) 
Oefenen: 
benoemen 

0.45 min. Opvoeder(s) 
en kind(eren)  

Week 4 
4e sessie 

Terugkijken video - Gesprek, 
instructie, 
oefenen: 

1.30 uur Opvoeder(s) 



a. Bespreken van 
de ontwikkelingen 
b. Kijken naar de 
videobeelden en 
bekrachtigen 
mogelijkheden 
opvoeders 
c. Afstemmen en 
volgen jeugdige 
versus 
vragenstellen of 
tips en 
oplossingen geven 
d. Oefenen 
e. Benoemen en 
spiegelen van 
gevoelens 
f. 
Aandachtspunten 
/huiswerk 
- Evaluatie 

Week 5 
en/of later 
5e t/m 14e 
sessie 

Vervolg- en follow-
upsessies tot 
doelen zijn bereikt 
- totaal aantal 
sessies gemiddeld 
14 (incl. 
dubbelsessies) 

Idem, indien nodig 
in combinatie met 
vervolgmethodieke
n ondersteunend 
bij ontwikkelen 
veilige 
gehechtheid ofwel 
basisvertrouwen 
(Een taal erbij, 
Verhalenmethode, 
programma 
bewegingsoefenin
gen 
Sherborne/Therapl
ay, NIKA-atypisch 
opvoedgedrag, 
Geweldloos 
Verzet, 
oplossingsgericht 
werken) en voor 
traumabehandelin
g, waaronder 
WRITEjunior en 
EMDR. 
- Evaluatie + 
nameting* 

 Opvoeder(s) 
en/of 
kind(eren) 

* CBCL/YSR, AISI/GIH, Vragenlijst Voorgeschiedenis Adoptie, OBVL en PRFQ.   
 
Bron: Methodiekbeschrijving Basic Trustmethode (Polderman & Kellaert-Knol, 2011) 
Voor een uitgebreidere omschrijving van de methodiek, zie ook 
http://www.nji.nl/nl/Kennis/Databanken/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-
interventies/Basic-Trustmethode 

 
Ad. d – Adoptienazorg Kort Vervolgtraject 
 

Prestatie  Gemiddelde tijd 

d. Adoptienazorg 
Kort Vervolgtraject 

300 minuten 

 

http://www.nji.nl/nl/Kennis/Databanken/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Basic-Trustmethode
http://www.nji.nl/nl/Kennis/Databanken/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Basic-Trustmethode


In één van de jaren na een behandeltraject bij Basic Trust kan een kort vervolgtraject nodig 
zijn, omdat in een latere levensfase sprake kan zijn van andersoortige problematiek. 
Aangezien adoptieouders bij ofwel het traject Adoptienazorg Basis of Adoptienazorg 
Uitgebreid reeds de nodige specifieke vaardigheden hebben ontwikkeld, en het kind als 
gevolg daarvan al meer basisvertrouwen ofwel een veiliger gehechtheid, blijkt een traject 
Adoptienazorg Kort Vervolgtraject dan ook meestal kort te kunnen zijn.   
 
Tenslotte 
In sommige gevallen blijkt er sprake te zijn van andere dan hechtings-, trauma- en/of 
adoptiegerelateerde onderliggende problematiek en wordt het behandeltraject 
afgesloten.  Ook kan de cliënt in een vroeg stadium (na maximaal 120 minuten) besluiten de 
behandeling te stoppen. In die gevallen wordt het tarief Onvolledig behandeltraject 
gefactureerd. 
 

9. Vorm van de behandeling:  
 

 Zie ook schema onder 9. De behandelsessies vinden wisselend plaats met het hele 
gezin of met alleen ouders. Traumaverwerking vindt plaats in individuele sessies met 
het kind. Bij jonge kinderen zijn daarbij tevens één of beide ouders aanwezig. 

 
10. Beschrijving zorg:  

 

 Zie ook schema onder 9. De behandelsessies vinden wisselend plaats met het hele 
gezin of met alleen ouders. Traumaverwerking vindt plaats in individuele sessies met 
het kind. Bij jonge kinderen zijn daarbij tevens één of beide ouders aanwezig. 

 
11. Samenwerking met andere zorgverleners:  

 

 De hulpverlening vindt indien nodig plaats in nauwe samenwerking met huisartsen, 
gezinscoaches/ambulante hulpverleners, de GGZ (psychodiagnostiek) en scholen. 

 
Fysieke omgeving waar de behandeling en verblijf plaatsvindt 
 

12. Behandelomgeving:  
 

 De ambulante behandeling vindt plaats in de praktijk van de hulpverlener en op 
scholen. 

 
13. Verblijfsomgeving:  

 

 n.v.t. er is geen sprake van verblijf. 

 
Personele inzet 
 

14. Professionals:  
 

 Zowel voor de diagnosestelling als de behandeling (dezelfde hulpverlener): 
Psychologische beroepen, namelijk orthopedagogen (-generalist) en GZ-psychologen. 

 
15. Onderscheidend vermogen:  

 

De specialisten van Basic Trust: 

 zijn allen gecertificeerd in de Basic Trustmethode (3-daagse basistraining en 
aansluitend individueel jaartraject) 

 beschikken over specifieke adoptiedeskundigheid 

 zijn tevens opgeleid in in de Databank Effectieve Interventies van het NJi opgenomen 
methodieken voor traumaverwerking (WRITEjunior en EMDR) 

 beschikken over een breed scala van andere methodieken die ondersteunend zijn bij 
het ontwikkelen van een veilige gehechtheid ofwel basisvertrouwen (Een taal erbij, 



Verhalenmethode, programma bewegingsoefeningen Sherborne/Theraplay, NIKA-
atypisch opvoedgedrag, Geweldloos Verzet, oplossingsgericht werken). 

 nemen binnen Basic Trust bij voortduring deel aan werkontwikkeling en aan 
verbetering van de kwaliteit van de behandeling. Dit doen zij onder andere middels 
interne studiedagen en intervisie- en werkbegeleidingsbijeenkomsten. 

 
 

16. Beschikbaarheid personeel:  
 

 Nee, buiten de gebruikelijke werkuren wordt verwezen naar crisisdiensten. 

 
Beëindiging van de zorg 
 

17. Uitstroom:  
 

 Als de doelen behaald zijn, in de regel binnen driekwart jaar. Bij ca. 80 tot 90% van de 
trajecten is dat het geval. 

 
18. Nazorg:  

 

 Onderdeel van het hulpverleningstraject zijn in veel gevallen (meestal op verzoek 
opvoeders) één of meer follow-upsessies.  

 Het specifieke karakter van adoptie vraagt om specifieke bijbehorende zorg en 
ondersteuning. Op verschillende leeftijden manifesteert zich adoptiegerelateerde 
problematiek  op een nieuwe wijze, waarvoor de ouders weer korte begeleiding 
zoeken. Zie onder 9. prestatie Adoptienazorg Kort Vervolgtraject. 

 
19. Communicatie:  

 

 Korte terugrapportage aan verwijzer. 

  
Kwaliteit, innovatie en transformatie 
 

20. Implementatie kwaliteit:  
 

 Onder meer op basis van de verzamelde ROM-gegevens vindt wetenschappelijk 
onderzoek plaats door de Universiteit van Amsterdam (o.l.v. Prof. Dr. G.J.J.M. Stams) 
naar de effectiviteit van de behandeling.  

 Eerder zijn diverste wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd naar de methode. Uit 
deze onderzoeken blijkt steeds effectiviteit op zowel gedrags- en emotionele 
problematiek als op hechtingsproblematiek bij zowel pleegkinderen als geadopteerde 
kinderen.  

 In het kader van het ZonMw programma Effectief werken in de jeugdsector is recent 
door de UvA een aanvraag voor onderzoek gedaan waarin de effectiviteit van de 
Basic Trustmethode bij vaders nader onderzocht wordt. Dit omdat vaders lagere 
effecten op gehechtheid lieten zien dan moeders. Van belang is om de reden daarvan 
te ontdekken.  

 Daarnaast wordt cliënten bij afsluiting standaard gevraagd de Exit-vragenlijst Jeugd 
en Opvoedhulp in te vullen, eveneens via BergOp. 
Reeds vanaf de start van Basic Trust (maart 2003)  werd standaard na beëindiging 
van de hulp aan cliënten de vragenlijst ‘Beoordeling van de hulpverlening van Basic 
Trust’ toegezonden.  

 Tot slot wordt onder meer op basis van deze gegevens de kwaliteit van de individuele 
Basic Trust specialisten beoordeeld. 

 De uitkomsten van al deze initiatieven dragen bij aan aanscherping en verdere 
ontwikkeling van de methodiek.  

 Basic Trust hanteert de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, beschikt 
over een klachtenregeling en privacyreglement. Een VOG zal vóór 1 januari 2015 
voor alle medewerkers beschikbaar zijn. Ook wordt met iedere cliënt een 



hulpverleningsplan opgesteld. 

 
21. Implementatie klachtenregeling:  

 

 Basic Trust beschikt over een klachtenreglement, maar hier is tot op heden nooit 
gebruik van gemaakt. Voor ontevreden cliënten die het probleem aan de orde stelden 
is altijd een bevredigende oplossing gevonden, bijvoorbeeld door voortzetting van de 
hulp door een collega-hulpverlener binnen Basic Trust.  

 
22. Transformatie:  

 

Transformatiedoelen van de stelselwijziging jeugd
1
: 

 
a. Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden (eigen 

kracht) van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk; 

 Centraal in de Basic Trustmethode staat het versterken van de opvoeders. Zij 
krijgen uitleg over de achtergrond van het gedrag, worden bevestigd in wat zij 
reeds adequaat doen, en leren daarnaast specifieke vaardigheden, opdat zij 
zelfstandig verder kunnen. Zij worden als het ware ‘de behandelaars’ van het 
kind.  

  Met name bij het werken met gezinnen met pubers wordt naast de Basic 
Trustmethode ook de methode Geweldloos Verzet ingezet. Deze methode 
staat of valt met de inzet van een ruime kring van steunfiguren uit het 
netwerk. 
 

b. Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig 
klimaat te versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als 
kinderopvang en peuterspeelzalen; 

 Basic Trust biedt informatie over (betere herkenning en behandeling van) 
hechtingsproblematiek aan professionals (op lokaal niveau) en opvoeders 
middels de digitale periodiek Basic Trust Basics (oplage 6.600). De ervaring 
wijst namelijk uit dat opvoeders bepaalde problematiek onvoldoende 
herkennen en vaak later dan gewenst hulp zoeken. 

  Tevens verzorgt Basic Trust veel publicaties in diverse tijdschriften van 
adoptievergunninghouders of –verenigingen (vaste rubrieken bij 
Wereldkinderen en LAVA), ter bevordering van kennis en meer 
probleembewustzijn bij adoptiegezinnen.  

 Het Basic Trust Expertisecentrum heeft een ruim aanbod aan trainingen en 
presentaties voor jeugdzorg- en GGZ-professionals,  LVB-sector, scholen en 
adoptieouders. Hiermee worden jaarlijks enkele honderden professionals en 
adoptieouders bereikt.  

 Ontwikkeling (met de Universiteit van Amsterdam) en uitgave voor collega-
organisaties van de AISI (Attachment Insecurity Screening Inventory) 2-5 jaar, 
AISI 6-12 jaar en GIH (Globale Indicatielijst Hechting) 13-18 jaar. 

 Momenteel samenwerking met Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, 
TNO en Universiteit van Amsterdam voor de ontwikkeling van een 
screeningsinstrument hechting 0-1 jaar en een vragenlijst hechting 1-2 jaar.  

 Bij diverse bijeenkomsten van adoptieouderverenigingen en 
informatiebijeenkomsten over hechtingsproblematiek voor professionals geeft 
Basic Trust lezingen of is met een stand vertegenwoordigd. 

 Indien binnen het gezin reeds ambulante hulp aanwezig is (meestal bij 
multiprobleemgezinnen) wordt deze hulpverlener uitgenodigd bij de sessies 
aanwezig te zijn, opdat deze kan ondersteunen bij generalisatie van de 
geleerde vaardigheden.  
 

                                                           
1 De transformatiedoelen zijn in artikel  2.1  van de Jeugdwet verankerd  als doelen waarop het gemeentelijk jeugdbeleid gericht dient te 
zijn. 

 



c. Eerder de juiste hulp op maat te bieden om het beroep op dure gespecialiseerde hulp 
te verminderen; 

 Door behandeling bij Basic Trust zijn bij vele gezinnen zowel meer ernstige 
vormen van gedragsproblematiek als zelfs uithuisplaatsingen voorkomen. 
Basic Trust werkt zowel preventief als curatief.  

 De behandeling gaat in korte tijd (max. 6 weken) van start en is erop gericht 
in vier weken tijd de basis te leggen voor de specifieke vaardigheden 
waarmee de ouders de problematiek zelf kunnen ‘behandelen’. Voor 
preventieve hulp, en voor lichte gedrags- en emotionele problematiek is dit in 
de regel voldoende.  

 Indien nodig volgt daarna ‘maatwerk’, afgestemd op het specifieke kind en/of 
gezin. Manifesteren zich in een later jaar opnieuw problemen, dan blijken de 
ouders snel hun weg te vinden voor een (meestal kort) vervolgtraject.  

d. Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één 
regisseur’; door ontschotting van budgetten ontstaan meer mogelijkheden voor betere 
samenwerking en innovaties in ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en 
gezinnen; 

 Niet van toepassing op Basic Trust  
 

e. Meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van 
regeldruk; betrokken professionals die sociale netwerken in de omgeving van het 
gezin weten in te schakelen en die kunnen samenwerken met vrijwilligers en 
familieleden en hun kracht weten te benutten. 

 Zie onder a. 

 

 
 

 
 


