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Persbericht
Raadpleeg richtlijn Ernstige gedragsproblemen op www.richtlijnenjeugdzorg.nl

Eerste richtlijn voor de jeugdzorg online
Utrecht, 11 maart 2014 - Professionals in de jeugdzorg kunnen met ingang van vandaag de richtlijn
Ernstige gedragsproblemen raadplegen vanaf hun pc, laptop, tablet of mobiele telefoon. De
richtlijn Ernstige gedragsproblemen is de eerste van 14 richtlijnen die de komende jaren
ontwikkeld worden voor en door jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers in de jeugdzorg. De
richtlijn is online te vinden op de vernieuwde website www.richtlijnenjeugdzorg.nl.
Richtlijnenjeugdzorg.nl maakt richtlijnen direct toegankelijk en doorzoekbaar voor professionals én
cliënten in de jeugdzorg.
Richtlijn Ernstige gedragsproblemen
Richtlijnen helpen professionals in de jeugdzorg om samen met de cliënt te beslissen over een
effectieve aanpak. Met de richtlijn Ernstige gedragsproblemen is alle kennis over gedragsproblemen
binnen handbereik: wetenschappelijke kennis, ervaringen van professionals en voorkeuren van
cliënten. De richtlijn bevat praktische aanbevelingen voor het dagelijks werk. Bijvoorbeeld over
diagnostiek van gedragsproblemen, opvoedingstechnieken of het bevorderen van schoolgang.
Over de website
Op richtlijnenjeugdzorg.nl ontstaat de komende jaren een overzicht van alle richtlijnen die voor de
jeugdzorg ontwikkeld worden. Iedere richtlijn, nu die van Ernstige gedragsproblemen, is te
downloaden. Evenals een uitgebreide onderbouwing, praktische werkkaarten en informatie voor
ouders. Naast de richtlijn zijn er ervaringsverhalen van professionals, cliënten en ontwikkelaars te
vinden over het werken met de richtlijn.
Richtlijnen jeugdzorg
Het ontwikkelen van de richtlijnen jeugdzorg is een initiatief van de beroepsverenigingen in de
jeugdzorg. Dit zijn het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van
Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk
Werkers (NVMW). Zowel de ontwikkeling als de invoering van de richtlijnen worden gesubsidieerd
door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De projectorganisatie van de Richtlijnen
jeugdzorg is in handen van het Nederlands Jeugdinstituut. Het Nederlands Jeugdinstituut coördineert
de ontwikkeling en invoering van de richtlijnen en zorgt ervoor dat kennis en toepasbaarheid hand in
hand gaan. Bij het ontwikkeltraject zijn professionals en cliënten nauw betrokken. Zij denken en
schrijven mee en leveren op verschillende momenten commentaar. Nadat alle commentaren zijn
verwerkt, autoriseren NIP, NVO en NVMW de richtlijn. Vanaf de autorisatie gelden de richtlijnen als
veldnorm voor de beroepsgroep.
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