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KNELPUNTENANALYSE RICHTLIJN ODD EN CD

Hoe kunnen hulpverleners professioneel werken bij gedragsstoornissen?

Hoe kunnen hulpverleners cognitief-gedragstherapeutische principes toepassen in de dagelijkse praktijk?
Wat kunnen hulpverleners doen om een positief pedagogisch klimaat te bevorderen?
Hoe kunnen hulpverleners grenzen stellen en tegelijkertijd de autonomie van jeugd stimuleren?
Wat kunnen hulpverleners doen bij agressief gedrag?
Wat kunnen hulpverleners doen om jeugd te motiveren tot gedragsverandering?
Hoe kunnen hulpverleners bevorderen dat jeugd met gedragsstoornissen naar school gaat of werkt?
Hoe kunnen hulpverleners terugval opvangen tijdens de afbouw van de behandeling?

Welke hulp kan het beste worden geboden bij gedragsstoornissen en met welk doel?

Welke interventies zijn in welke situatie en in welke behandelomgeving het meest effectief?
In welke volgorde kunnen interventies worden aangeboden in geval van meervoudige problematiek?
Welke interventies zijn voor welke doelgroep schadelijk en moeten niet worden toegepast?
Welke einddoelen moet een interventie bereiken en wanneer kan een interventie worden beëindigd?
Hoe lang mag een behandeling (maximaal) duren bij verschillende typen zorg.
Wat is bekend over de kosteneffectiviteit van interventies?
Wat zijn de afwegingen om, bij een vergelijkbaar aanbod, te kiezen voor de ene of de andere interventie?
Wat kunnen hulpverleners doen als interventies niet of onvoldoende helpen?

Hoe ziet de optimale behandeling voor gedragsstoornissen eruit?

Hoe kan het systeem rond jeugd met een gedragsstoornis onderdeel zijn van behandeling?
Wat kunnen hulpverleners doen om de veiligheid van jeugd te bewaken?

Hoe kunnen gedragsstoornissen worden voorkomen?

Hoe en door wie kan een zich ontwikkelende gedragsstoornis in een vroeg stadium worden gesignaleerd?
Welke vroeginterventies zijn beschikbaar voor een zich ontwikkelende gedragsstoornis?

Wat is een (oppositioneel opstandige of anti-sociale) gedragsstoornis?

Wat is ‘normaal’ gedrag, wat is problematisch gedrag en wanneer is sprake van ODD of CD?
Wat is bekend over ODD en CD in combinatie met andere problematiek?

Hoe vaak komen ODD en CD voor?
Hoe ontwikkelt ODD en CD zich bij jeugd?

Wat zijn factoren die ODD en CD beïnvloeden?
Wanneer is een gedragsstoornis reden tot jeugzorg, tot psychiatrie of tot samenwerking tussen beide?

Definitie

Organisatie Interventie

Preventie

Hoe kunnen organisaties hulpverlening bij gedragsstoornissen samen organiseren?

Hoe zorgen betrokken partijen dat preventie, signalering, diagnostiek en interventie in elkaar overlopen?
Hoe zorgen betrokken partijen dat verschillende behandelingen in elkaar overlopen?

Hoe kunnen jeugdzorg en scholen samenwerken opdat jeugd optimaal onderwijs kan volgen?
Hoe kunnen partijen de trajectbegeleiding organiseren rond jeugd met gedragsstoornissen?

Hoe kunnen partijen organiseren dat kinderen altijd eenzelfde aanspreekpunt voor zorg hebben?
Welke logistieke eisen stelt het werken met jeugd met gedragsproblematiek aan organisaties?

Welke organisatiecultuur bevordert optimale behandeling van jeugd met gedragsproblematiek?

Op welke  

vragen in de jeugdzorg 

rond ODD en CD moet  

de richtlijn antwoord  

geven?

Deze Informatiekaart dient als knelpuntenanalyse voor de ontwikkeling van de richtlijn oppositioneel opstandige gedragsstoornis 
(ODD) en anti-sociale gedragsstoornis (CD). De kaart geeft weer op welke vragen in de jeugdzorg rond gedragsstoornissen de  

richtlijn antwoord moet geven. Op deze kaart staat de term ‘jeugd’. Hiermee wordt bedoeld ‘kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar’. 
De knelpuntenanalyse is tot stand gekomen op basis van twee denksessies met deskundigen.

Met dank aan allen voor hun denkwerk.

Hoe waarborgen organisaties de inzetbaarheid van hun mensen?

Hoe kunnen organisaties zorgen dat hun medewerkers veilig zijn en zich veilig voelen?
Welke competenties moeten hulpverleners hebben om te werken met gedragsstoornissen bij jeugd?

Hoe blijven bij gedragsstoornissen betrokken hulpverleners ook in de toekomst inzetbaar, geestelijk en fysiek?

Hoe kunnen gedragsstoornissen worden gediagnosticeerd?

Welke diagnostische instrumenten moeten (minimaal) worden afgenomen bij welke leeftijdsgroepen?
Van welke diagnostische instrumenten moet het gebruik worden afgeraden?

Diagnostiek


