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KNELPUNTENANALYSE RICHTLIJN PROBLEMATISCHE GEHECHTHEID

Hoe kunnen organisaties hulpverlening bij problematische gehechtheid organiseren?

Hoe kunnen betrokken partijen continuïteit van zorg waarborgen?
Welke instellingen moeten welke zorg kunnen bieden en welke expertise moeten zij hiervoor hebben?

Hoe kunnen verschillende disciplines binnen een organisatie samenwerken?
Wat betekent het onderscheid tussen vrijwillige en gedwongen plaatsing voor de organisatie van jeugdzorg?

Wat is problematische gehechtheid?

Wat is ‘normale’ hechting en wanneer is sprake van problematische gehechtheid?
Welke vormen van problematische gehechtheid kunnen worden onderscheiden?

Wat zijn factoren die problematische gehechtheid beïnvloeden?
Wat is bekend over de prognose en de gevolgen van problematische gehechtheid?

Wanneer is problematische gehechtheid reden tot jeugdzorg en wanneer tot andere vormen van hulp? 
Hoe vaak komt problematische gehechtheid voor?

Wat is bekend over cultuurspecifieke aspecten van problematische gehechtheid?

Hoe kan problematische gehechtheid worden gediagnosticeerd?

Welke vormen van diagnostiek zijn er?
Welke vormen van diagnostiek zijn voor welke leeftijdsgroep geïndiceerd?

Welke competenties zijn vereist om welke vorm van diagnostiek uit te voeren?
Welke diagnostische instrumenten moeten (minimaal) afgenomen worden bij (betrokkenen rond) jeugd?

Hoe onderscheidt problematische gehechtheid zich van andere problematiek?

Hoe kan problematische gehechtheid worden voorkomen?

Hoe kunnen betrokkenen bij een kind en professionals problematische gehechtheid voorkomen?
Hoe kunnen wetten, regels, beleid en richtlijnen helpen bij het voorkomen van problematische gehechtheid?
Hoe kunnen betrokkenen bij een kind en professionals veilige gehechtheid effectief bevorderen?

Hoe kan problematische gehechtheid worden gesignaleerd?

Met welke instrumenten kan problematische gehechtheid worden gesignaleerd?
Wie kan problematische gehechtheid op welke plek signaleren?

Definitie Preventie

Organisatie

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

Welke interventies zijn er?
Welke interventies zijn het meest effectief bij welke vorm van problematische gehechtheid?
Wat zijn de einddoelen van een interventie en wanneer kan deze worden beëindigd?
In welke volgorde kunnen interventies worden toegepast?
Welke interventies zijn voor welke doelgroep niet onderbouwd en moeten worden afgeraden?
Wat zijn de gevolgen van niet interveniëren?
Wat zijn de gevolgen van verkeerd interveniëren?

Hoe kunnen effectieve interventies optimaal worden uitgevoerd?

Hoe kunnen hulpverleners kind en betrokken bejegenen en motiveren bij problematische gehechtheid?
Aan welke competenties moeten hulpverleners voldoen voor welk type behandeling?
Hoe wordt gewaarborgd dat het belang van kind en betrokkenen rondom een kind centraal (blijft) staan?
Hoe kunnen hulpverleners bepalen of zij de aangewezen persoon zijn om een kind te behandelen?

Interventie

Op welke  

vragen in de jeugdzorg 

rond problematische 

gehechtheid moet de 

richtlijn antwoord 

geven?

Deze Informatiekaart dient als knelpuntenanalyse voor de ontwikkeling van de richtlijn problematische gehechtheid.  
De kaart geeft weer op welke vragen in de jeugdzorg rond problematische gehechtheid de richtlijn antwoord moet 

geven. De knelpuntenanalyse is tot stand gekomen op basis van twee denksessies met deskundigen.  
Met dank aan allen voor hun denkwerk.

Diagnostiek


