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Profielen Intermetzo Jeugd 2013 en 2015
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Cluster1 Cluster2 Cluster3 Cluster4

Profiel 1 (39%): Trauma + externaliserend + gezin

Profiel 4 (16%): school + peers + externaliserend + opvoeding

Profiel 3 (21%): complex trauma

Profiel 2 (24%): LVB + autisme + somatische problemen

94% As 1 diagnose
13.6% persoonlijkheidsstoornis (i.o.)
17.8% somatische problematiek



Wie komen er bij ons: Jeugdzorg Plus

Review – profiel van de jongeren (Vermaes, Konijn, Jambroes, & Nijhof, 2014)
Aanvullende analyses jeugdzorgPlus dossiers Pluryn-Intermetzo 2017
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Factoren die van invloed zijn op 
plaatsen jeugdzorgplus:

• laat in beeld
• beperkt in kaart brengen gezin en netwerk 
• Stepped care 
• ontbreken probleemsamenhang 
• mate van continuïteit in traject 

• ontbreken geïntegreerd aanbod 
• samenwerking rondom cliënt



Integraal
1.Herkennen 

2.Bereiken

3.Effectief behandelen

Jeugdige + omgeving

Professionals onderling



Vraag: Integraal wat versta je daaronder?

platform-integrale-specialistische-jeugdhulp



specifieke behoefte per 
indivdu/gezin/wijk:

Herkennen
Bereiken

Ondersteunen/behandelen





Combineren van 
verschillende 

clinical evidence
and experience

school

KJP

jeugdzorg
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1.Herkennen 

elkaars expertise

2.Bereiken van 

elkaar

3.Gezamenlijk 

effectief 

behandelen
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p<0.0
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Combi SDQ kind en leerkracht voorspelt 
het vóórkomen van een stoornis 
(Adriaanse et al., 2015)

Herkennen & behandelen: Mastermind



Herkennen & behandelen: Mastermind

Adolescentie
• Ontwikkeling executieve functies

• Gevoeligheid sociale evaluatie

Denkfouten eerste stadium stoornissen

Sociale identiteit
• Etnische minderheidspositie

• Uitsluiting

2 X screenen

CGT + face task

Empowerment
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Herkennen & behandelen: Mastermind



bereiken en behandelen: SNAP

• Ouder en kind en leerkacht

• Leeftijd & gender specifiek

• Outreachend

• Gecombineerd groep/individueel

• Ouder aanspreken in de rol van 
ondersteuning kind

• Kinderopvang

• Multimodaal (inzet obv risicotaxatie)



bereiken en behandelen: SNAP

Toeleiding:

School

Politie

BjZ

RvdK

zorgaanbieders

risicotaxatie:

Earl PC

Earl 20B

Earl 21 G

SNAP jongens:

Jongensgroep

Oudergroep

Overige componenten

SNAP meisjes:

Meisjessgroep

Oudergroep

Overige 

componenten



• 12 jongensgroepen (75 jongens, gemiddeld 10 jaar)

• 53% allochtoon, 69% gescheiden ouders

• 70% trauma, 70% schoolproblemen, 80% stress in gezin, 51% 

discontinuïteit opvoeders

bereiken en behandelen: SNAP



1 van de alternatieven: gezinsfact

N= 359 (aug-nov 2016) 
Gemiddelde duur: 8,6 maanden
Doelen bij start: 

Opname voorkomen: 71%
Opname verkorten: 12%
Doorbreken van patroon recidiverende crises: 22,5%

80% geen opname Spin off: 
- samenwerking andere 

organisaties
- Ervaringsdeskundigheid
- Cultuur van leren en 

doorontwikkelen



Optimaliseren 

residentiele 

zorg

• Vlot

• Gezinsgericht 

werken

• Stapstenen

• Neurofeedback

• NVR

• ….

Samenwerking Jeugdzorg, LVB, 
GGZ, wetenschap



Eerste resultaten



Eerste resultaten
eerste resultaten

+ ouderbetrokkenheid 
+ gezinstherapie
- behandelduur

+ Handelden meer gezingsgericht
- belemmerende gedachten

+ Positievere attitude t.a.v. gezinsgericht werken




