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Update: april 2018

Volledige herziening
Op dit moment, april 2018, zijn deze richtlijnen in herziening:
•
•

Richtlijn Ernstige gedragsproblemen (herziene versie verwacht najaar 2018)
Richtlijn Scheiding (herziene versie verwacht najaar 2019)

Aanpassingen met inhoudelijke implicaties
Richtlijn Scheiding
April 2018
Passage (pagina 34 en eveneens in bijlage 3 (nog uitgebreidere passage), pagina 69)
Baby’s (van 0 tot 2 jaar) moeten vooral de kans krijgen om zich te hechten. Langdurig weg zijn bij de inwonende ouder – meestal de moeder – is
niet aan te raden. Enkele keren per week een paar uur naar de uitwonende ouder is beter. Als de verstandhouding tussen de exen het toelaat,
kan vader bij de baby zijn in het huis van moeder. Overnachten op een andere plaats zonder moeder is niet altijd aan te bevelen. Als de baby
huilt wanneer vader hem meeneemt, heeft dat soms meer te maken met angst voor de scheiding van moeder dan met weerstand tegen vader.
Duidelijke communicatie tussen de ouders is belangrijk.
Peuters en kleuters (van 2 tot 5 jaar) exploreren hun (kleine) wereld. Ze ontwikkelen hun taal en zijn bezig zindelijk te worden. Meestal kunnen
zij wat langer dan een paar uur van de inwonende ouder weg. Ten minste wekelijks contact met de uitwonende ouder en duidelijke afspraken
zijn aan te bevelen. Adviseer bij slaapproblemen aan ouders het overnachten bij de uitwonende ouder liever nog even uit te stellen. Laat hen
ook attent zijn op terugval in gedrag. En raad de ouders aan hun kind zoveel mogelijk aandacht en liefde te geven.
Is geschrapt en vervangen door een kader:
April 2018: in verband met feedback van cliënten, professionals en onderzoekers is hier een passage verwijderd. Inhoud en formulering wordt
meegenomen in de herziening van deze richtlijn (verwachte publicatie: najaar 2019).
In de onderbouwing zijn deze aanpassingen ook gedaan. Daar is de originele tekst doorgehaald en zodoende nog te raadplegen.

Aanpassingen zonder inhoudelijke implicaties
In alle richtlijnen
Maart 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

‘de tuchtrechter’ is vervangen door ‘het Tuchtcollege’.
‘veranderingen in de zorg’ is vervangen door ‘veranderingen in de zorg voor jeugd’.
‘behandeling’ of ‘behandelmogelijkheden’ is vervangen door ‘hulp’ of ‘hulp bieden’ in gevallen waar de term breed wordt bedoeld.
‘behandelingsplan’ is vervangen door ‘hulpverleningsplan’ waar dat van toepassing is.
‘jeugdzorgwerker’ is vervangen door ‘jeugdprofessional’ in gevallen waar de term breed wordt bedoeld.
Wat we in de richtlijnen bedoelen met ‘jeugdprofessional’ heeft in alle richtlijnen dezelfde vaste tekst gekregen.
‘de jeugdhulp’ of ‘jeugdhulporganisaties’ is vervangen door ‘de jeugdhulp en jeugdbescherming’.
‘dossier’ is vervangen door ‘cliëntdossier’.
‘zorgproces’, ‘zorg’, ‘zorgvormen’, ‘zorgplan’ is respectievelijk vervangen, waar dat van toepassing is, door: ‘hulpproces’, ‘hulp’,
‘hulpvormen’, ‘hulpverleningsplan’.
Termen als ‘indicatiestelling’, ‘indicaties’, ‘indicatie-analyse’ zijn vervangen door passende benamingen als: ‘besluitvorming’,
‘beslissen over de inzet van hulp’, ‘besluitvormingsproces’, ‘verleningsbeslissing’, ‘toegang tot gespecialiseerde hulp’.
‘Bureau Jeugdzorg’ is vervangen door ‘toegang tot jeugdhulp’.
‘Zorg- en adviesteam (ZAT)’ is vervangen door ‘Multidisciplinair overleg (MDO)’
‘zorgstructuur’ is vervangen door ‘ondersteuningsstructuur’.
Bij alle interventies die genoemd worden in de richtlijnen en die zijn erkend door de Erkenningscommissie Interventies zijn indien
van toepassing updates geplaatst betreffende de erkenning en het erkenningsniveau.
termen waar ‘allochtoon’, ‘allochtone’ in voor komen, zijn vervangen door termen als ‘migrant’, ‘migranten-‘
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Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
In een specifieke richtlijn
Richtlijn ADHD
Maart 2017
Naam interventie Joep Loep Remweg aangepast naar Samen met Joep Loep speuren naar sporen
Naam interventie Beertjesmethode aangepast naar Meichenbaum beertjesmethode
Richtlijn Crisisplaatsing
April 2017
Passage (pagina 15):
Een Bureau Jeugdzorg of een landelijk werkende instelling (formeel ook de Raad voor de Kinderbescherming) moet bij elke crisisplaatsing (dus
ook wanneer ouders en jeugdige het ermee eens zijn) een machtiging uithuisplaatsing van de kinderrechter verkrijgen.
Is vervangen door:
Bij een crisisplaatsing moet in veel gevallen een machtiging uithuisplaatsing door de kinderrechter afgegeven worden.
Richtlijn Kindermishandeling
Maart 2018
Passage (pagina 20)
De jaarprevalentie (2010) van slachtofferschap van seksueel misbruik is bijna 1 op de 1000 jeugdigen (1 procent).
Is vervangen door:
De jaarprevalentie (2010) van slachtofferschap van seksueel misbruik wordt op basis van de informantenstudie geschat op bijna 1 op de 1000
jeugdigen (0.1 %). Van de scholieren van 12 tot 17 jaar zeggen er 14 per 1000 (1,4%) in het afgelopen jaar gedwongen te zijn om te kijken naar
de geslachtsdelen van een volwassene (binnen het gezin) of deze aan te raken.
Maart 2017
Passage (pagina 46):
overleggen met Veilig Thuis, collega’s, en interne en externe deskundigen;
is vervangen door:
overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding;
Richtlijn KOPP
Maart 2017
Naam interventie Functionele gezinstherapie (FFT) is vervangen door Relationele Gezinstherapie (RGT)
Richtlijn Middelengebruik
Maart 2017
Naam interventie Functionele gezinstherapie (FFT) is vervangen door Relationele Gezinstherapie (RGT)
Richtlijn Multiprobleemgezinnen
Maart 2017
Naam interventie Intensieve Orthopedagogische Behandeling (IOG) is vervangen door Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG)
Richtlijn Pleegzorg
Maart 2017
Naam interventie Multi Treatment Foster Care (MTFC) is vervangen door Treatment Foster Care Oregon-Adolescenten (TFCO-A)
Richtlijn Uithuisplaatsing
Maart 2017
Naam interventie Multi Treatment Foster Care (MTFC) is vervangen door Treatment Foster Care Oregon-Adolescenten (TFCO-A)
Naam interventie Functionele gezinstherapie (FFT) is vervangen door Relationele Gezinstherapie (RGT)
April 2017
Passage (pagina 20):
Een Bureau Jeugdzorg of een landelijk werkende instelling (formeel ook de Raad voor de Kinderbescherming) moet bij elke crisisplaatsing (dus
ook wanneer ouders en jeugdige het ermee eens zijn) een machtiging uithuisplaatsing van de kinderrechter verkrijgen.
Is vervangen door:
Bij een crisisplaatsing moet in veel gevallen een machtiging uithuisplaatsing door de kinderrechter afgegeven worden.
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