
 

Bijlage   

Programma van Eisen 

Functie: Vaak is er sprake van problematiek thuis of op school met betrekking tot het gedrag 

van de jongere waarvan de oorzaak en dus de oplossing nog onvoldoende duidelijk is 

geworden. Het doel van psychodiagnostiek is ervoor zorgen dat de cliënt en zijn systeem 

nieuwe informatie opdoen om de kwaliteit van zijn leven te verbeteren. 

 

Interventie: Therapeutisch Psychologisch Onderzoek voor Adolescenten (TPO-A) 

 

 

Toegangscriteria 

1. Karakteristieken van het kind 

Een TPO-A kan afgenomen worden bij kinderen vanaf 12 jaar, jongeren en hun ouders/verzorgers 
of andere naastbetrokkenen.  

 

 

2. Aard van de problematiek 

TPO A is geschikt voor een brede groep jongeren. Het gaat om jongeren en/of een gezin waarbij 

opgroeien, ontwikkelen en functioneren niet vanzelf gaat. De oorzaak hiervoor kan gezocht 

worden binnen het systeem, binnen het kind en waarschijnlijk een combinatie van beiden.  

 

Levering van de zorg 

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

De interventie start in overleg met de jongere en het gezin binnen de 4 tot 6 weken 

afhankelijk van beschikbaarheid. 

  

5. Overbruggingszorg: 

Overbruggingszorg vindt plaats bij de verwijzer en in nauwe samenwerking met de 

verwijzer gedurende de hele interventie. Gezien het diagnostiek en geen behandeling 

betreft, wordt de behandelinhoudelijke zorg niet volledig overgenomen.  

 

6. Levering van zorg in geval van urgentie: 

TPO-A is niet geschikt voor crisis en urgentie. Bij signalen van zorg zal contact worden 



opgenomen met de betrokken jeugdhulpverleners.  

 

Inhoudelijke beschrijving van de zorg 

7. Doel van de behandeling:  

 
Het doel van psychodiagnostiek is ervoor zorgen dat de cliënt en zijn systeem nieuwe 

informatie opdoet om de kwaliteit van zijn leven te verbeteren. 

Voor wie 

 
Een TPO kan afgenomen worden bij kinderen (vanaf 12 jaar), jongeren en hun 
ouders/verzorgers of andere naastbetrokkenen.  
 
Wanneer in te zetten? 

 
 Wanneer een kind/ jongere, zijn ouders of andere gezinsleden vragen hebben met 

betrekking tot probleemgedrag. Een jongere kan als vraag hebben “waarom lieg 

ik?” of “ik ben zo snel afgeleid op school, heb ik ADHD?”. Een ouder kan zichzelf de 

vraag stellen “Hoe kan ik als ouder het best reageren op de woede-uitbarstingen 

van mijn zoon?” 

 Wanneer een behandeling of begeleiding voor een kind, jongere en het gezin 
onvoldoende lijkt te helpen, kan een TPO worden aangevraagd om te kijken wat er 
nodig is om de behandeling weer met goed resultaat te vervolgen.  

 
In sommige gevallen biedt TPO voldoende ruimte om direct zonder extra ondersteuning 
positieve effecten te bewerkstelligen. In andere gevallen zal er na een TPO nog een 
behandeling nodig zijn. De adviezen uit het TPO helpen dan om de behandeling richting te 

geven.  
 
Kernwaarden TPO 
Kernwaarden als samenwerken, medeleven en nieuwsgierigheid staan centraal bij TPO. De 

eigen kracht van iedere betrokkene wordt erkend, gerespecteerd en aangemoedigd. Waar 
iemand iets niet zelfstandig kan en hulp nodig is, wordt hulp geboden. Bijvoorbeeld als het 

voor een kind of jongere lastig blijkt een eigen vraag te formuleren. TPO streeft er niet 
naar de waarheid te vinden. Testresultaten zijn een hulpmiddel om het kind, de jongere en 
ouders beter te begrijpen. De onderzoeker gebruikt zijn kennis en vaardigheden om testen 
volgens de richtlijnen te interpreteren; kinderen, jongeren en hun ouders gebruiken hun 
zelfkennis om resultaten samen met de onderzoeker ook echt te begrijpen. Daarnaast zet 
de onderzoeker zijn kennis van de psychologie, pedagogiek en psychotherapie in om zo 
dicht mogelijk aan te sluiten bij de vraag en de leefwereld van het kind/de jongere en zijn 

of haar ouders.  TPO is een gezamenlijke zoektocht naar nog ontbrekende puzzelstukjes. 
Wanneer puzzelstukjes gevonden worden kan dit een nieuw verhaal geven over de 
problematiek. Dit verhaal kan helpen om daadwerkelijk een positieve verandering te 
bewerkstelligen. 

 

 
 

8. Beschrijving van de behandeling: 



Hoe verloopt een TPO?  

Kinderen, jongeren en hun ouders worden actief betrokken tijdens het TPO. Het onderzoek 
begint met uitgebreid stilstaan bij de vragen en ideeën die het kind, de jongere en de 
gezinsleden zelf hebben. In samenspraak met de vragen van de onderzoeker en eventueel 
de verwijzer vormen het beginpunt van het onderzoek. Daarna volgen, afhankelijk van het 
aantal vragen, een of meerdere testsessies. Testen worden geselecteerd op basis van de 

vragen die zijn opgesteld. In een afsluitend gesprek worden de antwoorden op de vragen 
besproken met het kind, de jongere en het gezin waarin het belangrijk is dat zij de 
antwoorden herkennen en begrijpen. In een persoonlijke brief worden de vragen 
nogmaals beantwoord in een voor het kind/ de jongere en zijn of haar gezin begrijpelijke 
taal. 

 

9. Vorm van de behandeling:  

individuele en systeem gesprekken, psychodiagnostische testen en advies gesprekken 

 

10. Beschrijving zorg:  

zie boven 

 

11. Samenwerking met andere zorgverleners:  

samenwerking met andere zorgaanbieders is een voorwaarde 

 

Fysieke omgeving waar de behandeling en verblijf plaatsvindt 

12. Behandelomgeving:  

TPO-A wordt op een Viersprong locatie aangeboden 

 

13. Verblijfsomgeving:  

nvt 

 

 

Personele inzet 

 

14. Professionals:  

Er wordt gewerkt met een multidisciplinair team waar klinisch psychologen, 

psychotherapeuten, (GZ) psychologen en orthopedagogen in kunnen deelnemen. Zo nodig 

kan een psychiater betrokken worden.  

Een belangrijke voorwaarde voor het uitvoeren van een TPO is naast goede contactuele 

vaardigheden kennis van diagnostische instrumenten.  

 

15. Onderscheidend vermogen:  

TPO en de huidige maatschappelijke ontwikkelingen  



Belangrijk om te noemen is dat TPO aansluit bij de huidige ontwikkelingen binnen de GGZ, 

kijkend naar de concepten ‘Patiënt 3.0’ en ‘Shared decision making’. Het achterliggende 

idee van het concept patiënt 3.0 is dat indien de patiënt zich meer bewust wordt van de 

keuzevrijheid die hij heeft, het belang toeneemt van de tevredenheid en de kwaliteit van 

de dienstverlening. Zorginstellingen richten zich steeds meer bewust op een mengvorm van 

kwaliteit, service en veiligheid en stellen de patiënt centraal. De patiënt wordt actief 

betrokken in het vormgeven van de zorg.  

Shared decision making is een benadering waarbij clinici en patiënten samen 

communiceren bij het nemen van besluiten. Patiënten worden gesteund om mee te denken 

over mogelijk verschillende opties en de mogelijk consequenties van opties en ze worden 

betrokken in het proces dat tot de beste actie leidt. De autonomie van de patiënt wordt als 

uitgangspunt genomen en ondersteund.  

De collaboratieve houding die binnen het TPO wordt aangenomen is een houding die dus 

volledig terugkomt in deze concepten: de actieve betrokkenheid die wordt verwacht, het 

inzetten van de patiënt als deskundige over zichzelf en het ten volste benutten van deze 

deskundigheid.  

 

 

16. Beschikbaarheid personeel:  

gedurende kantoor uren 

 

Beëindiging van de zorg 

17. Uitstroom:  

bij einde interventie 

 

18. Nazorg:  

Indien nodig kan een follow-up gesprek geboekt worden 

 

19. Communicatie:  

zowel naar betrokkenen en hun systeem ( gezin, school, betrokken zorgverleners) 

  

Kwaliteit, innovatie en transformatie 

20. Implementatie kwaliteit:  

TPO-A kan alleen mits betrokkenheid van een gecertificeerde in TPO-A 

 

21. Implementatie klachtenregeling:  

De klachtenregeling die Viersprong breed gehanteerd wordt, kan aangesproken worden.  

 



22. Transformatie:  

 

De TPO A geeft een antwoord op de vragen van de jongere en het gezin. Deze interventie 

kan vooraan in het zorgaanbod worden aangeboden zodat de oorzaken van de klachten 

snel duidelijk worden en dus niet onnodig hoeven te verergeren.  

 

 


