Stoppen met separeren
Transformatiefonds ontwikkelvoorstel
DIT ONTWIKKELVOORSTEL PAST BIJ (meer mogelijkheden mogen aangekruist)
Actielijn 1: Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen
Actielijn 2: Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
Actielijn 3: Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen
Actielijn 4: Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zo zelfstandig mogelijk te worden
Actielijn 5: Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt
Actielijn 6: Investeren in vakmanschap
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Eigenlijk past het bij alle actielijnen, want een beter toegang zal indirect leiden tot minder separeren en
alle jongeren die we niet separeren helpen we beter in hun ontwikkeling en in het zelfstandig worden

DOEL
WAAROM DRAAGT DIT DOEL BIJ AAN ONTWIKKELING
EN WAT IS RELATIE MET ACTIELIJN(EN)
Het doel van dit ontwikkelvoorstel is dat we in Nederland het separeren terug brengen naar nagenoeg 0.
In de huidige situatie, met de huidige kennis en vaardigheden in de organisaties is het nu soms wellicht
nog onvermijdelijk om te separeren, maar ontwikkelingen in de jeugd-GGZ laten zien dat het mogelijk is in
ieder geval heel dichtbij de 0 te komen. Separeren is bijna altijd ook traumatisch en dus schadelijk. Dat
moet voorkomen worden, maar we weten inmiddels ook dat de weg naar niet separeren gepaard gaat
met vele inhoudelijke, organisatorische en ethische ontwikkelingen die alle de zorg ten goede komen en
dus de resultaten van zorg. Bijdragen aan minder separeren worden onder andere gevonden in:
 Beter werken met de doelen van jongeren
 Benutten van Evidence based kennis in diagnostiek en behandeling
 Betere communicatie en betrokkenheid met en van gezinnen van herkomst en andere belangrijke
personen
 Betere weging van risico’s van wel en niet separeren op korte en op lange termijn
Versterking van al deze factoren draagt bij aan het behalen van de doelen van de genoemde actielijnen

THEORETISCHE ONDERBOUWING. Welke aanwijzingen zijn er die de veronderstelling rechtvaardigen dat
dit project bijdraagt aan transformatie naar sterkere jeugdhulp, gericht op één of meer van het “Actieplan
Zorg voor de Jeugd”?
De kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen verenigd in de EKJP hebben reducties tot soms vrijwel 0
bereikt. Zij willen nog altijd verder ontwikkelen, versterken en zorgen dat de resultaten steeds meer
duurzaam worden, maar willen dat doen samen met bijvoorbeeld de jeugdzorgplusinstellingen. Daarover
zijn al afspraken gemaakt.

UIT TE VOEREN IN 1 OF MEER REGIO’S?
In alle regio’s waar instellingen gevestigd zijn die een instelling hebben waar de mogelijkheid bestaat dat
er gesepareerd wordt. De impact op de kwaliteit van de zorg zal veel groter zijn dan alleen het nietsepareren.

MONITORING GERICHT OP
De monitoring gericht op niet separeren en niet toepassen van andere dwang- en drangmiddelen. De
monitoring moet gericht zijn op aantoonbaar maken dat dit ontwikkelvoorstel daadwerkelijk tot
verbetering leidt.

TE BETREKKEN PARTIJEN
De instellingen van de EKJP met een kliniek, de jeugdzorgplusinstellingen, LVB-instellingen waar
gesepareerd mag worden, jeugd-GGZ en ander jeugdhulporganisaties met een research afdeling,
ervaringsdeskundigen en kennisinstituten.

EINDPRODUCT
1. Een publicatie met een overzicht van wat er in de EKJP-instellingen allemaal gedaan is om de
resultaten te bereiken, waarmee het separeren is terug gebracht
2. Goede monitoring van dwang en drang in alle organisaties
3. 50% reductie na 3 jaar in de hele jeugdhulp
4. Overdraagbare kennis

