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Inleiding
Namens de toen nog vier beroepsverenigingen in de Jeugdzorg werd op 1 april 2010 door het
Nederlands Jeugdinstituut (NJi) bij het voormalige Ministerie voor Jeugd en Gezin een
subsidieaanvraag ingediend voor het Programma Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg. Dit werd
toegekend op 15 juni 2010. Eind 2010 werd Phorza, beroepsvereniging voor sociaal-agogisch werkers,
opgeheven. De overblijvende beroepsverenigingen, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP),
De Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Nederlandse Vereniging van
Maatschappelijk Werkenden (NVMW) vervolgden het programma. Zij hebben de uitvoering daarvan
bij het NJi ondergebracht.
Het jaar 2010 was het jaar van de voorbereidingen. Een programmaleiding werd gevormd, de
Richtlijnadviescommissie Jeugdzorg (RAC-J) en de Stuurgroep Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg
werden samengesteld. Er werden vijf knelpuntenanalyses uitgevoerd en de voorbereidingen voor de
aanbesteding van de ontwikkeling van drie richtlijnen werden afgerond.
In het jaar 2011 kon op het fundament dat in het voorgaande jaar was neergezet, verder worden
gebouwd. De aanbesteding en het vervolgens in opdracht geven van de ontwikkeling van vijf
richtlijnen werd in 2011 uitgevoerd. Bovendien werden acht knelpuntenanalyses voorbereid en
uitgevoerd waarmee het materiaal verzameld werd voor de besluitvorming over de meeste overige te
ontwikkelen richtlijnen. In 2011 werden nog vier andere richtlijnen aanbesteed.
Het jaar 2012, onderwerp van dit jaarverslag, is het jaar waarin nog eens vier knelpuntenanalyses
werden uitgevoerd en de ontwikkeling van de volgende zes richtlijnen een aanvang nam. Daarmee
waren eind 2012 in totaal elf van de dertien richtlijnen van het programma aanbesteed en in
ontwikkeling genomen. Dat leverde veel organisatorische drukte op. Werkenderwijs werden ook een
aantal inhoudelijke dilemma’s en vragen over de richtlijnontwikkeling zichtbaar die telkens om studie,
keuzes en oplossingen vroegen. Deskundigen van de Richtlijnadviescommissie Jeugdzorg (RAC-J)
hebben in verschillende samenstellingen, al dan niet aangevuld met (praktijk)experts, hieraan hun
bijdrage geleverd en zijn zo gaandeweg inhoudelijk sturing blijven geven aan de ontwikkeling van de
verschillende richtlijnen.
Nieuw in 2012 is de start van de Cliëntentafel Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg, een vaste werkgroep
van cliënten die meekijkt en commentaar geeft tijdens de ontwikkeling van de richtlijnen. Dat levert
zeer bruikbare resultaten op. Zo werd met de Cliëntentafel het begrip ‘gedeelde besluitvorming’ verder
uitgewerkt en vast onderdeel gemaakt van het werken met richtlijnen. Op advies van de Cliëntentafel
worden nu van alle richtlijnen cliëntversies ontwikkeld. Meer over de Cliëntentafel staat verderop in
het jaarverslag.
Het jaar 2012 is ook het jaar waarin de eerste optredende vertragingen in de ontwikkeling van de
richtlijnen zichtbaar werden. Voor de eerste drie in ontwikkeling genomen richtlijnen was duidelijk dat
dit te maken had met het zoeken naar goed op de jeugdzorg en op dit programma toegesneden
invulling, en aanpassing van de globale methodologie die de basis vormt van de richtlijnontwikkeling.
Dat kostte de pioniers en de programmaleiding meer tijd dan voorzien. Maar nadat we ook bij latere
richtlijnen merkten dat vrijwel alle richtlijnontwikkelaars er moeite mee bleven houden om binnen de
tijdsplanning te blijven, moesten we concluderen dat ook andere factoren meespeelden. Voor een deel
was de oorzaak gelegen in het onjuist schatten van bepaalde fasen in het ontwikkelproces (dat zagen
wij bijvoorbeeld iedere keer bij het samenstellen van de ontwikkelwerkgroep), of het in eerste instantie
onvoldoende mee plannen van de noodzakelijke praktijkexpertise in de ontwikkeling. Maar vooral
denken we, heeft het te maken met de wijze van uitvoering van projectmanagement binnen de
verschillende ontwikkeltrajecten. Het vraagt nogal wat van een projectleider om er voor te zorgen dat
niet alleen hoge kwaliteit geleverd wordt, maar bovendien dat dit onder de druk van een beperkte tijd
moet gebeuren. Het leidde er dan ook diverse malen toe dat ontwikkelaars uitstel vroegen, juist
omwille van een nog te maken noodzakelijk geachte kwaliteitsslag. Het is altijd moeilijk daar nee tegen
zeggen, en dat hebben we dan ook niet gedaan zolang we er zeker van waren dat het gehele ontwikkel3
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en invoeringstraject nog ruim binnen de looptijd van het programma kon worden gerealiseerd. Voor
de drie richtlijnen die in 2013 nog moeten worden opgestart, is die speelruimte er niet meer. Dat
betreft de richtlijnen residentiële jeugdzorg, beslissen over passende hulp en kindermishandeling. Om
verschillende redenen kan de ontwikkeling van deze richtlijnen niet eerder dan in de eerste helft van
2013 van start gaan. Voor de eerstgenoemde is de reden dat de aanbestedingsprocedure veel langer
heeft geduurd dan voorzien. Voor de tweede dat de formulering van uitgangsvragen en de afbakening
van het onderwerp meer tijd vergde. En het besluit over de subsidiëring van de ontwikkeling van een
richtlijn kindermishandeling, een in overleg met VWS toe te voegen veertiende richtlijn aan het
programma, kon door VWS nog niet voor het uitbrengen van dit jaarverslag worden genomen.
Richtlijnen zijn een nieuw verschijnsel voor de jeugdzorg, en de introductie dient zorgvuldig en in
voortdurende dialoog met alle geledingen in de sector te geschieden. Een positieve beeldvorming
daarbij is erg belangrijk. In 2012 is daar ook flink in geïnvesteerd. Niet alleen door veel professionals te
betrekken bij de ontwikkeling van de richtlijnen, maar ook door te communiceren via de website,
social media en tijdens bijeenkomsten en congressen. De proef op de som is het daadwerkelijk gebruik
van de richtlijnen zelf. Dat gebeurde ook voor het eerst in 2012 met concepten van twee richtlijnen die
werden uitgetest door een grote groep professionals bij hun jeugdzorgorganisaties. De data van een
methodisch uitgevoerde evaluatie van deze eerste proefinvoeringen worden nu binnengehaald, en de
eerste indrukken over de bruikbaarheid zijn zonder meer bemoedigend, maar geven ook aanleiding tot
bijstelling.
Het jaar 2012 heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd en aanpassingen aan het programma, de
methode van ontwikkeling en de richtlijnen zelf te zien gegeven. Financieel zijn er geen
overschrijdingen en lopen de uitgaven in de pas met de voortgang van het programma.
Daarmee is het Programma Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg, rekening houdend met een voorzichtige
start op 1 april in plaats van 1 januari 2010, en een doorloop tot april 2015 in plaats van tot 1 januari
2015, eind 2012 binnen een acceptabele bandbreedte op schema.
Op een aantal belangrijke deelonderwerpen wordt hieronder nader ingegaan.

Stuurgroep (SRJ)
Vertegenwoordigers van de drie beroepsverenigingen vormen samen de Stuurgroep
Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg, waar de besluitvorming over het programma plaatsvindt, of van
waaruit besluiten kunnen worden teruggelegd bij de besturen van de beroepsverenigingen.
De Stuurgroep kent de volgende leden:
- H.J. (Hester) de Boer, voorzitter
- Prof. dr. J.E.H. (Hans) van Luit
- Drs. J.A.J.M. (Jeroen) Schepman

(namens de NVMW)
(namens de NVO)
(namens het NIP)

De Stuurgroep is in 2012 vijf keer bij elkaar gekomen, op de volgende data: 31 januari, 7 mei, 26 juni,
18 september en 20 november 2012.
De aandacht in de vergaderingen is vooral uitgegaan naar besluitvorming over zaken die verband
houden met de voortgang en de projectbeheersing, de aanbesteding en de offertes voor de
ontwikkeling van richtlijnen, het Deelprogramma Invoering en de communicatie over het programma
(onder andere de website). De Stuurgroep is bovendien besluitvormend op de door de
Richtlijnadviescommissie Jeugdzorg gegeven adviezen.
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Richtlijnadviescommissie Jeugdzorg (RAC-J)
De Richtlijnadviescommissie Jeugdzorg is het inhoudelijk adviesorgaan van het programma. Zij
adviseert ten behoeve van besluitvorming in de Stuurgroep. De leden hebben een bijzondere expertise
op het terrein van richtlijnontwikkeling en implementatie en de diverse facetten van de praktijk van de
jeugdzorg en hebben zitting zonder last of ruggespraak van organisaties waarvan ze mogelijk ook deel
uitmaken. De grote en diverse inhoudelijke kennis van de leden van de RAC-J bleek in 2012 weer van
groot belang voor het programma.
De RAC-J vervulde een belangrijke rol bij het denken en adviseren over de methodiek van
richtlijnontwikkeling en de daarbij benodigde aanpassingen om de jeugdzorgsector goed te kunnen
bedienen. Met hulp van leden van de RAC-J is onder andere de wijze van beoordelen van studies
aangepast aan die van de sector door het beoordelingskader van de Erkenningscommissie Databank
Effectieve Jeugdinterventies hierbij te introduceren. De RAC-J heeft dit jaar bovendien veel
knelpuntenanalyses en richtlijnontwikkelprojecten voorgelegd gekregen en deze telkens van
belangrijke inhoudelijke adviezen kunnen voorzien. Een belangrijk aandachtspunt daarbij was telkens
de relatie tussen richtlijnontwikkeling en de kennis uit de praktijk. Ook over implementatieprocessen
heeft de RAC-J het zich in 2012 inhoudelijk nog ontwikkelende deelprogramma (proef)invoer goed
kunnen ondersteunen.
De RAC-J kent de volgende leden:
- Drs. C.A.P. (Cees) Weeda (voorzitter)
- Dr. L. (Leonieke) Boendermaker
- Dr. M.A.H. (Margot) Fleuren
- M. (Marianne) van de Laar
- Drs. H. (Hans) Matthaei
- Drs. Y. (Yvonne) Meijer
- Drs. W.J.A.M. (Wim) Spierings
- Drs. H. (Haske) van Veenendaal
- C. (Carla) Verkooyen
- Prof. dr. T.A.(Tom) van Yperen

(Invoering Professionalisering Jeugdzorg)
(Hogeschool van Amsterdam)
(TNO, kwaliteit van leven)
(Landelijk Cliënten Forum Jeugdzorg)
(adviseur Jeugdzorg)
(Leger des Heils)
(Flexus Jeugdplein)
(CBO)
(William Schrikker Groep)
(NJi, Universiteit Groningen)

De Richtlijnadviescommissie is in 2012 zeven keer bij elkaar gekomen. Het betreft de data: 7 februari,
27 maart, 30 mei, 4 juli, 19 september, 6 november en 18 december 2012.

Cliëntentafel Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg
Het meenemen van het cliëntenperspectief is onontbeerlijk bij de ontwikkeling van bruikbare
richtlijnen en behoort tot een van de drie kennisbronnen waaruit een richtlijnmaker put voor het
opstellen van aanbevelingen. In de praktijk zien we cliëntenraadpleging vaak ingevuld door een enkele
cliënt toe te voegen aan een werkgroep van professionals en wetenschappers. Het probleem daarvan is,
dat die daar in zijn eentje meestal onvoldoende uit de verf komt. Met de oprichting van de
Cliëntentafel Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg die als een vaste werkgroep/expertgroep van cliënten
aan het richtlijnenprogramma is toegevoegd, draaien we die situatie om: het is de
richtlijnontwikkelaar die wordt uitgenodigd om zijn gerichte vragen voor te leggen tijdens een van de
bijeenkomsten van de verzamelde cliënten. Indien nodig kan de Cliëntentafel tussentijds met
aanvullende vragen per e-mail benaderd worden en kunnen zij als kerngroep ook hun achterban
raadplegen.
Het is niet alleen een bijzondere ervaring maar ook een nuttige exercitie om een groep hierop
voorbereide cliënten gericht te laten reflecteren op de richtlijnen. Het levert behalve een veelheid aan
praktische verbeteringen in de beoordeelde teksten, ook een goed en consistent beeld op van wat
cliënten beschouwen als goede jeugdzorg. Opvallend blijkt bovendien dat professionals/
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richtlijnschrijvers zich soms onvoldoende bewust zijn van de impliciete negatieve (soms zelfs als
bruuskerend ervaren) lading die sommige goedbedoelde teksten voor cliënten kunnen hebben, vooral
waar het raakt aan de ongelijkheid van de relatie hulpverlener-cliënt, de ouder- en opvoedingsrelatie
en de zorgen om het kind.
Behalve dat de Cliëntentafel specifieke suggesties voor verbetering formuleerde over de verschillende
richtlijnen in de ontwikkelingsfase, blijken zij ook voor het programma als geheel van waarde. De
Cliëntentafel heeft zich in haar eerste vergadering uitgesproken voor de vervaardiging van aparte
cliëntversies van alle richtlijnen. Deze aanbeveling is overgenomen door de Stuurgroep
Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg, en cliëntenversies zullen dus binnen het huidige programma als
onderdeel van de ontwikkeling van alle richtlijnen worden gerealiseerd. De Cliëntentafel heeft een
grote inbreng gehad in het opstellen van een paragraaf over gedeelde besluitvorming (van cliënt en
professional) met behulp van richtlijnen. Deze paragraaf zal als standaardtekst worden toegevoegd aan
alle richtlijnen, en zet daarmee ook de toon voor het gebruik van richtlijnen in de
hulpverleningsrelatie.
De samenstelling van de Cliëntentafel Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg in 2012 is als volgt:
- L. (Leonie) Daalderop
- B. (Brigitte) van Egmond
- E. (Ellen) Hazebroek
- F. (Felicia) Molema
- C. (Catharina) Sala
- J.T. (Johan) Schuurman
- H.J.A.M. (Henrie) Theunisse
- C.M. (Tiny) Tol
- C.G.A. (Tineke) Voogd
- J. (Judith) Wessels
De Cliëntentafel wordt voorgezeten door Marianne van de Laar, directeur van het Landelijk
Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ). Voor de kosten van de Cliëntentafel (voornamelijk vacatiegelden van
de deelnemers) is in het programmabudget uit de bestaande middelen een reservering gemaakt.
De Cliëntentafel kwam in 2012 voor het eerst bij elkaar. Na een oriënterende bijeenkomst op 10
januari is de Cliëntentafel drie keer een dagdeel samen gekomen, te weten op 31 mei, 13 september en
22 november 2012.

Kwartaaloverleg richtlijnontwikkelaars jeugdzorg
Om de verschillende betrokken richtlijnontwikkelaars de gelegenheid te geven van elkaar te leren en
met elkaar en de programmaleiding voortgang en knelpunten uit te wisselen is een kwartaaloverleg
ingesteld. Daar zijn alle richtlijnontwikkelaars, de programmaleiding en de eindredacteur aanwezig.
Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten is gewijd aan het afstemmen en komen tot
uniformiteit in de aanpak, de tijdsplanning en het raamwerk van de op te leveren producten.
Onderwerpen van gesprek waren onder andere:
-

-

de methodologie van EBRO en de onderbouwde afwijking hiervan op het gebied van de
beoordeling van studies, waarbij de beoordelingssystematiek van de Erkenningscommissie
(Jeugd)interventies vanaf de vierde richtlijn gebruikt zal worden;
het evenwicht zoeken tussen wetenschappelijke studies en praktijkconsultatie en het tijdig in
het ontwikkelproces betrekken van het jeugdzorgveld;
de relatie tussen ontwikkeling van richtlijnen en de rol van de beroepsverenigingen;
de wijze van uitvoering van veldconsultaties, betrekken van de Cliëntentafel;
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-

de druk van een strakke tijdsplanning en de specifieke knelpunten die hierin ervaren worden;
de inrichting van de commentaarfase;
de wijze waarop proefinvoering wordt vormgegeven en wanneer richtlijnen ‘klaar’ zijn voor
proefinvoering;
het redactionele format van de richtlijnen. De standaardteksten, de indeling in paragrafen, en
de aangepaste naamgeving van de producten (wat richtlijn heette wordt nu ‘onderbouwing van
de richtlijn’, wat samenvatting heette wordt nu ‘de richtlijn’).

Het kwartaaloverleg heeft in 2012 plaatsgevonden op 24 januari, 8 mei, 4 september en 4 december
2012.

Programmaleiding
De dagelijkse uitvoering van het programma berust bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). De
volgende personen zijn hierbij betrokken:
Flip Dronkers (extern)

Rosèl Stevens
Herma Ooms
Anneke van As

12 uur/per week, programmamanager (uitgebreid, was 10 uur per
week in 2011), verantwoordelijk voor de organisatie van het totale
programma en voor het deelprogramma ontwikkeling.
12 uur/week (uitgebreid, was 10 uur per week in 2011), ondersteunt de
programmamanager en coördineert de knelpuntenanalyses.
8 uur/week, coördinator Deelprogramma Invoering.
8 uur/week, projectassistent, organisatorische ondersteuning en
coördinatie van de Cliëntentafel Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg.

Deelprogramma Invoering Richtlijnen (DIR):
Karlijn Stals
proefinvoering en monitoring
Nienke Foolen
werving en proefinvoering
Fleur Renirie
tot augustus werving en backoffice
Jolanda Spoelstra
vanaf september communicatie/content website, proefinvoering
Caroline Andriessen
vanaf september backoffice
Met Leonieke Boendermaker en Cynthia Boomkens van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en met
Margot Fleuren van TNO werd samengewerkt in het kader van (de opzet van) de monitoring van de
proefinvoering.
In 2012 waren verder betrokken: Marianne Berger (intern projectleider NJi), Carolien Gelauff
(afdelingshoofd), Francis Mastwijk (financial controller), Simone de Geus (communicatie,
voorbereiding interactieve website www.richtlijnenjeugdzorg.nl) en Iris Dijkstra (eindredacteur,
extern).

Knelpuntenanalyses 2012
Aan het besluit tot ontwikkeling van een richtlijn gaat een knelpuntenanalyse vooraf. Daarin wordt het
onderwerp afgebakend en de uitgangsvragen waarop de richtlijn (in de vorm van aanbevelingen)
antwoord op moet geven, opgesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van een efficiënte methode van
bevraging in focusgroepen door de Argumentenfabriek. Een in 2012 uitgevoerd exploratief onderzoek
(M. Smits, in het kader van haar masteropleiding pedagogiek) geeft aanwijzingen voor een behoorlijke
representativiteit van deze wijze van informatieverzameling.
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Aanvankelijk waren 25 knelpuntenanalyses voorzien in het programma. Wij bleken er in het kader van
de uit te voeren richtlijnontwikkeling maar vijftien te hoeven uitvoeren. In overleg met VWS is het
daardoor vrijkomende budget ingezet om andere onderdelen van het programma te versterken.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

knelpuntenanalyse
Problematische gehechtheid
Ernstige gedragsproblemen
ADHD
18+
UHP en crisisplaatsing
Residentiële jeugdzorg
Echtscheiding
Stemmingsproblemen
KOPP
Pleegzorg
Multiprobleemgezinnen
Beslissen over passende hulp
Middelengebruik
Autisme
Kindermishandeling

uitvoering
2010
2010
2010
2010
1e helft 2011
1e helft 2011
1e helft 2011
1e helft 2011
1e helft 2011
2e helft 2011
2e helft 2011
2011 / 2012
2e helft 2011
1e helft 2012
2e helft 2012

resultaat
richtlijnontwikkeling
richtlijnontwikkeling
richtlijnontwikkeling
geen richtlijn, niet het juiste instrument
richtlijnontwikkeling
richtlijnontwikkeling
richtlijnontwikkeling
richtlijnontwikkeling
richtlijnontwikkeling
richtlijnontwikkeling
richtlijnontwikkeling
verdere aanscherping
richtlijnontwikkeling
binnen dit programma geen richtlijn
Subsidieaanvraag richtlijnontwikkeling

Deelprogramma Richtlijnontwikkeling
Voor de aanbesteding van richtlijnontwikkeling zijn criteria ontwikkeld, in samenspraak met de RAC-J
en SRJ leden. In 2011 zijn vijf richtlijnen in ontwikkeling genomen. In 2012 waren dat er zes. De
verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2013 de ontwikkeling van de overige richtlijnen van het
programma kan worden opgestart.

1

richtlijn in ontwikkeling 2011
Problematische gehechtheid

projectleider
Marianne de Wolff (TNO)

2

Ernstige gedragsproblemen

Marjan de Lange (NJi)

voorzitter werkgroep
Prof. dr. H.J.A. (Hedwig) van
Bakel
Prof. dr. N.W. (Wim) Slot

3

ADHD

Geurt v.d. Glind (Trimbos)

Prof. dr. F. (Frits) Boer

4
5

Uithuisplaatsing
Crisisplaatsing

René van Vianen (NJi)
René van Vianen (NJi)

Prof. dr. T. (Tjalling) Zandberg
Prof. dr. T. (Tjalling) Zandberg

6

richtlijn in ontwikkeling 2012
Stemmingsproblemen

voorzitter werkgroep
Dr. Y.A.J. (Yvonne) Stikkelbroek

7

KOPP

8

Echtscheiding

9

Pleegzorg

10

Middelengebruik

projectleider
Jolanda Meeuwissen
(Trimbos)
Jolanda Meeuwissen
(Trimbos)
Inge Anthonijsz (NJi) / Ed
Spruijt(UU)
Mariska de Baat (NJi) /
Peter van den Bergh (LU)
Geurt van de Glind
(Trimbos)

Prof. dr. C.M.H. (Clemens)
Hosman
Dr. I.E. (Inge) van der Valk
Prof. dr. H.W.E. (Hans) Grietens
Prof. dr. T.A.H. (Theo)
Doreleijers
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11

Multiprobleemgezinnen

Mariska van der Steege
(NJi)

Dr. M. (Majone) Steketee

12

start ontwikkeling 2013
Residentiële jeugdzorg

status
Ontwikkeling start februari 2013

13

Beslissen over passende hulp

Aanbesteding verwacht maart 2013

14

Kindermishandeling

Subsidieaanvraag bij VWS, januari 2013

In de tweede helft van 2012 zijn de conceptrichtlijnen Ernstige gedragsproblemen en Problematische
gehechtheid als eerste de commentaar- en proefinvoeringsfase ingegaan. Dat wil zeggen dat het
concept van deze richtlijnen wordt getoetst door het voor commentaar voor te leggen aan een aantal
partijen en door het uit te proberen in het veld in een zogeheten proefinvoering. Op basis van de op
deze wijze verkregen feedback worden de definitieve versies van de richtlijnen geschreven en
vastgesteld.
De volgende partijen is gevraagd om commentaar te leveren (dit geldt straks ook voor de
hieropvolgende conceptrichtlijnen):
-

-

-

De Richtlijnadviescommissie Jeugdzorg(RAC-J) bekijkt de richtlijnen vanuit het perspectief
van het projectplan en de opdrachtverstrekking, en beoordeelt globaal de inhoud, en in
samenspraak met het invoerteam ook de geschiktheid voor de proefinvoering.
De beroepsverenigingen NVMW, NIP en NVO buigen zich over te tekst van de richtlijnen en
de daarbij behorende onderbouwing en leveren hun inhoudelijke commentaren aan bij de
ontwikkelaar van de richtlijn.
Defence for Children Nederland adviseert op conformiteit met het VN-verdrag inzake de
Rechten van het Kind.
Pharos, kenniscentrum voor diversiteitsvraagstukken, geeft commentaar op de
cultuursensitiviteit van de richtlijnen.
Het Expertisecentrum van de William Schrikkergroep gaat na of de richtlijnen en
aanbevelingen ook van toepassing zijn op kinderen en jeugdigen met een verstandelijke
beperking en hun ouders.

Voor de proefinvoering probeert een groot aantal professionals de richtlijnen gedurende drie maanden
uit in de context van hun jeugdzorginstelling. De informatie die dit oplevert is bedoeld om zicht te
krijgen op wat er nodig is voor brede invoering van de richtlijn in de jeugdzorg. Daarnaast levert de
proefinvoering informatie op over de richtlijn zelf en waar aanpassing, bijstelling of verduidelijking
nodig is.
Al deze feedback op de richtlijnen wordt door de ontwikkelaars gewogen en zal vrijwel altijd tot
aanpassingen van de conceptrichtlijnen leiden. Waar dit niet gebeurt, wordt dit door de ontwikkelaar
in het kader van de opdracht in een separaat document gemotiveerd.

Deelprogramma Invoering Richtlijnen (DIR)
De plannen zoals beschreven in het Actieplan van het Deelprogramma Invoering Richtlijnen (DIR) zijn
in 2012 goed op gang gekomen. Door het invoerteam is intensief meegedacht met de ontwikkelaars om
de beschikbaar gekomen concepten van de richtlijnen Ernstige gedragsproblemen, Problematische
gehechtheid en ADHD meer praktijkgericht te maken alvorens het werkveld ermee te laten
proefdraaien. Het invoerteam heeft hiertoe meegewerkt aan het maken van praktische werkkaarten,
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werksessies geïnitieerd en heeft ontwikkelaars in contact gebracht met professionals uit de praktijk
van de jeugdzorg. Het doel hiervan was steeds om de richtlijnen praktischer en aantrekkelijker te
maken voor gebruik door professionals, opdat professionals al tijdens de periode van proefinvoering
positieve ervaringen konden opdoen met de richtlijnen.
De werving en start van de proefinvoering van de richtlijnen Ernstige gedragsproblemen en
Problematische gehechtheid zijn goed verlopen. Er is bij de werving gezocht naar diversiteit (in hulp
vorm, in leeftijd van cliënten en in functie van professionals), zodat de richtlijnen in verschillende
contexten en bij verschillende doelgroepen uitgeprobeerd konden worden.
Aan de proefinvoering namen telkens drie organisaties per richtlijn en twee teams per organisatie
deel. Na een voorbereidingsbijeenkomst voor alle organisaties samen en instructiebijeenkomsten per
deelnemende organisatie hebben de professionals drie maanden ‘proef gedraaid’ met de richtlijn.
Tussentijds is er contact met de deelnemende teams onderhouden (ongeveer een keer per vier weken).
Voor de Richtlijn Ernstige gedragsproblemen betrof dit de volgende organisaties en teams:
-

Entrea met één team dagbehandeling en één team residentiële jeugdzorg, beiden aangevuld
met ambulant werkers.
Spirit met één team Beter met Thuis en één team Jeugdmaatschappelijk werk.
Almata/Lindenhorst met één team residentieel (het tweede team heeft zich terug getrokken).

Voor de Richtlijn Problematische gehechtheid betrof dit de volgende organisaties en teams:
-

Trajectum met één ambulant werkend team en één team dagbehandeling.
OCK/ Het Spalier met één team pleegzorg en twee teams dagbehandeling jonge kind.
Joozt/LSG Rentray met één samengestelde groep van jeugdzorgwerkers uit diverse
gezinshuizen en een team residentiële hulp.

Voor de Richtlijn ADHD zijn in 2012 al organisaties geworven. Concrete afspraken met deze
organisaties zijn uitgesteld vanwege de uitloop van het ontwikkeltraject.
Voor de monitoring van de richtlijnen wordt samengewerkt met de HvA en met TNO. Er is samen met
hen een opzet gemaakt gericht op:
-

het evalueren of en hoe de richtlijn gebruikt wordt vanuit gebruikersperspectief;
het verzamelen van suggesties voor verbetering van de richtlijn;
het signaleren van knelpunten in het dagelijks gebruik van de richtlijn;
het verzamelen van suggesties voor landelijke invoering.

Hiertoe zijn er kernelementen van de richtlijn bepaald in afstemming met de ontwikkelaar, zijn er
registratieformulieren ontwikkeld en interviews gehouden met de uitvoerend professionals, met
cliënten en managers.
In februari 2013 zal de eerste rapportage opgeleverd worden van de Richtlijn Ernstige
gedragsproblemen en in april zal de rapportage van de Richtlijn Problematische gehechtheid
opgeleverd worden. Feedback zal geordend worden langs de determinanten genoemd in de MIDI1.
Voor de communicatie wordt de website steeds aangevuld met nieuwe informatie. Te denken valt aan
nieuwe richtlijnteksten, het noemen van de werkgroep leden voor de richtlijnen, een andere foto op de
homepage. De website is vanaf 12 april 4.172 keer bezocht, waarbij gemiddeld 3,7 pagina’s per bezoek
bekeken zijn. Bezoekers blijven gemiddeld bijna 2 minuten op de website, waarbij de best bekeken

1

Meetinstrument voor Determinanten van Innovaties, M.A.H. Fleuren e.a., TNO, 2012.
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pagina die over de richtlijn uithuisplaatsing is, gevolgd door de homepage en de pagina over
knelpuntenanalyse.
Op de homepage is een twitterbox te vinden. Hierin verschijnen alle tweets van @RichtlijnJeugd. In
2012 is dit gestart en eind 2012 is het gelukt om 400 volgers te bereiken. We streven ernaar dit aantal
in 2013 te verdubbelen. Naar aanleiding van de twee proefinvoeringen in 2012 hebben drie
professionals een blog geschreven, welke gepubliceerd staan op de website: twee over problematische
gehechtheid (organisatie: Trajectum), drie over ernstige gedragsproblemen (organisaties: Entréa en
Spirit). Deze blogs hebben in januari 2013 een plek op de website gekregen en er is over getwitterd.
Van de Cliëntentafel begrepen we dat zij de website duidelijk, rustig, overzichtelijk en mooi vinden. Zij
gaven ook enkele suggesties ter verbetering aan, die zijn doorgevoerd.

De relatie van het programma met de beroepsverenigingen
Met NVO, NIP en NVMW bestaat een formele relatie omdat zij als eigenaren van het programma
vertegenwoordigd zijn in het besluitvormende orgaan, de Stuurgroep Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg.
De beroepsverenigingen hebben echter meer taken en verantwoordelijkheden die verband houden met
het programma en de daarbinnen te ontwikkelen en in te voeren richtlijnen. Zij worden geconsulteerd
over geschikte deelnemers aan knelpuntenanalyses, aan ontwikkelwerkgroepen en klankbordgroepen.
En ze worden geacht op systematische wijze commentaar aan te leveren op conceptrichtlijnen, en deze
richtlijnen na een goed verlopen proces uiteindelijk te autoriseren. Dat is nogal wat, en zeker als dit
bijna gelijktijdig voor een groot aantal richtlijnen aan de orde is. Bovendien staat in het komende jaar
de rol van de beroepsverenigingen bij het verspreiden en borgen van richtlijnen en het toekomstig
beheer van de jeugdzorgrichtlijnen uitgebreid op de agenda.
Dat dit bij elkaar een fors beslag legt op bestuursleden en beleidsmedewerkers van de
beroepsverenigingen, moge duidelijk zijn. Vanuit het programma proberen we de betrokken
vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen hier zo goed mogelijk in te ondersteunen. Dat doen
we door overzichten van de richtlijnen en geplande acties van de zijde van de beroepsverenigingen te
verstrekken, heldere afspraken te maken, formats en sjablonen te ontwikkelen, en door in overleg
knelpunten weg te helpen nemen.

Overleg met derden in 2012
Ministerie van VWS
Op 20 april 2012 werd het jaarverslag 2011 besproken en daarmee ingestemd. Op verzoek van en in
overleg met VWS werd eind 2012 uit eigen middelen een knelpuntenanalyse uitgevoerd om na te gaan
of over het onderwerp kindermishandeling een extra jeugdzorg richtlijn zou kunnen worden gemaakt.
Als het antwoord daarop bevestigend is, zal VWS begin 2013 aanvullende financiële middelen ter
beschikking stellen, waarmee de aanbesteding, ontwikkeling en invoering van deze richtlijn in het
programma kan worden meegenomen.
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Het NCJ initieert en beheert de richtlijnontwikkeling voor de jeugdgezondheid (consultatiebureaus en
schoolartsen). Een goede afstemming met het NCJ in verband met de afbakening van
richtlijnonderwerpen, het continuüm van zorg en samenwerking op de werkvloer is noodzakelijk. Twee
maal per jaar is daarom regulier overleg met Trudy Dunnink, beleidsmedewerker van het NCJ en
Vicky Verschoor, adviseur van ZonMw (financier van het NCJ programma richtlijnen). In dit overleg is
ook verkend of samengewerkt kan worden bij de ontwikkeling van enkele richtlijnen (onder andere
een addendum autisme). Het NCJ wordt bovendien altijd uitgenodigd te participeren in
knelpuntenanalyses, als het onderwerp zowel de jeugdzorg als de jeugdgezondheidszorg raakt. Met
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Ferdinand Strijthagen, directeur van het NCJ, is een gesprek gevoerd waarin we de afstemming van
beide richtlijnprogramma’s hebben doorgenomen.
Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ)
Met het LCFJ zijn afspraken gemaakt over de organisatie van de Cliëntentafel Richtlijnen Jeugdzorg.
De Cliëntentafel komt vier keer per jaar bij elkaar op het kantoor van het LCFJ en wordt geconsulteerd
door ontwikkelaars en door medewerkers invoering. Deelnemers van de Cliëntentafel ontvangen
vacatiegelden uit het programmabudget. De organisatie van de vergaderingen en het maken van
notulen worden door ons programma geleverd.
Inspectie Jeugdzorg
Met Kees Reedijk, strategisch inspecteur van de Inspectie Jeugdzorg is afgesproken dat de Inspectie
vooral inhoudelijk betrokken wil zijn bij richtlijnontwikkeling, dat wil zeggen dat medewerkers van de
Inspectie een bijdrage willen leveren aan de knelpuntenanalyses op basis van de door hen opgebouwde
kennis van het veld. De Inspectie wordt daartoe altijd uitgenodigd en bepaalt zelf bij welke
onderwerpen zij betrokken willen zijn.
Professionalisering / STIP-J
Het gebruik van richtlijnen is een vanzelfsprekend onderdeel van de professionaliseringsslag die in de
jeugdzorg wordt gemaakt. Er is sprake van regelmatige uitwisseling met de Stuurgroep
Professionalisering Jeugdzorg en het vervolg daarop, de Stuurgroep Implementatie Professionalisering
Jeugdzorg (STIP-J). Flip Dronkers is lid van de STIP-J en Cees Weeda, voorzitter van de RAC-J, is
projectleider implementatie van de professionalisering. Ook met Marianne Berger (coördinator van
het professionaliseringsprogramma) is regelmatig overleg.
Kwaliteitsinstituut voor de zorg i.o.
Op 27 maart heeft een gesprek plaatsgevonden met Bart Boer van het CvZ en Dunja Dreesens van de
Regieraad over het op te zetten Kwaliteisinstituut voor de zorg. Dit instituut zal in de toekomst onder
andere de richtlijnontwikkeling in de gezondheidszorg gaan coördineren. Besproken is of en hoe
richtlijnontwikkeling jeugdzorg hierbij zou kunnen aansluiten. Conclusie van het overleg is dat het
Kwaliteitsinstituut zich vooralsnog zal bezighouden met onderdelen van de zorg die te maken hebben
met de zorgverzekeringswet en AWBZ. Jeugdzorg is in ieder geval nu nog voorbij de horizon van het
Kwaliteitsinstituut.
Afdeling Internationaal Nederlands Jeugdinstituut
Met de afdeling Internationaal van het NJi is afgesproken dat richtlijnontwikkelaars advies kunnen
inwinnen over relevante internationale standaarden en afspraken, die in het kader van de
richtlijnontwikkeling van belang zijn. Conceptrichtlijnen zullen daarop ook door deze afdeling worden
bekeken.
Jeugdzorg Nederland
Er is op 5 april 2012 overlegd met de Stuurgroep Professionalisering van brancheorganisatie
Jeugdzorg Nederland over de ondersteuning bij communicatie en invoering van richtlijnen jeugdzorg.
Dit overleg heeft als resultaat gehad dat Jeugdzorg Nederland hieraan van harte medewerking
verleent.
Defence for Children NL (DCI)
DCI is de ‘waakhond’ van het VN kinderrechtenverdrag. Met Mirjam Blaak en Ytje Hokwerda, beide
senior adviseurs van DCI, is afgesproken dat in het kader van de ontwikkeling van richtlijnen, iedere
conceptrichtlijn door DCI bekeken wordt vanuit het kinderrechtenperspectief en daarover wordt
geadviseerd. Dat is in de eerste richtlijnen met grote precisie uitgevoerd. DCI heeft voor deze studies
zelf een kleine subsidie geworven. Op 4 oktober is deze inzet tussentijds geëvalueerd.
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Pharos
Met kennisinstituut Pharos is overeengekomen dat zij de eerste drie richtlijnen op culturele
sensitiviteit bekijken, van commentaar voorzien en aandachtspunten opstellen voor toekomstige
ontwikkeltrajecten. Dat is gebeurd.
Expertisecentrum William Schrikkergroep (WSG)
Met de WSG is afgesproken dat alle conceptrichtlijnen door hen worden bekeken op toepasbaarheid
voor cliënten met een licht verstandelijke beperking. Dat heeft bij de eerste concepten al tot zinnige
suggesties voor verbetering geleid, die zijn teruggelegd bij de ontwikkelaar.
(Potentiële) ontwikkelaars van richtlijnen
In het kader van de aanbestedingen voor de ontwikkeling van richtlijnen heeft overleg plaatsgevonden
met een aantal mogelijke partijen voor richtlijnontwikkeling en ook met de indieners van offertes in
het kader van de begeleiding gedurende het offertetraject.
Argumentenfabriek
Met seniorkaartenmakers Maaike de Vries en Daniël Coenen van de Argumentenfabriek is in 2012 met
regelmaat overlegd in verband met de door hen uitgevoerde knelpuntenanalyses en de daaruit
resulterende knelpuntenkaarten, zowel in de voorbereiding, als in de evaluatie en de bijsturing
daarvan. De methode zoals die gaandeweg is ontwikkeld zal nog worden beschreven en geschikt
gemaakt voor publicatie.
Geïnteresseerde organisaties voor proefinvoering
In 2012 is gesproken met organisaties (jeugdzorgorganisaties, maar ook gemeenten, CJG’s, praktijken
van psychologen/pedagogen) die geïnteresseerd zijn in de proefinvoering van diverse richtlijnen. Deze
organisaties worden deels ingezet voor proefinvoering, andere organisaties worden geïnformeerd over
de richtlijnontwikkeling.
Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN)
Bij het SEJN is herhaaldelijk aandacht geweest voor de richtlijnontwikkeling. Dit
samenwerkingsverband wordt ook benut voor het leveren van deelnemers aan klankbordgroepen,
werksessies en proefinvoering.
Implementatienetwerk
Het implementatienetwerk is een combinatie van ZZP-ers werkzaam binnen de jeugdsector en
seniormedewerkers van het Nederlands Jeugdinstituut. Zij hebben allen ervaring met
implementatietrajecten in de jeugdsector en komen vier keer per jaar bijeen. Zij vormen een lerend
netwerk en wisselen kennis en ervaring rond implementatie en invoering uit. Dit netwerk is in 2012
ook benut als adviesgroep voor feedback op invoeringswerkzaamheden binnen het Deelprogramma
Invoering Richtlijnen.

Presentaties en publicaties in 2012
10-2
Lezing in het kader van de Boerhaave Nascholing ten behoeve van Nederlands Vereniging
voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, over richtlijnen jeugdzorg.
16-2
Presentatie op het Effectiviteitsplatform van het Samenwerkingsverband Effectieve
Jeugdzorg.
19-3
Presentatie Congres Jeugd in Onderzoek
Tijdens het Congres Jeugd in Onderzoek is een posterpresentatie verzorgd over het Programma
Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg.
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19-3
Flyer Richtlijnen Jeugdzorg, aanbevelingen voor jeugdzorgprofessionals, in oplage van 500
exemplaren verspreid op het Congres Jeugd in Onderzoek (zie bijlage 7).
19-3
Briefkaart, bedoeld om jeugdveld attent te maken op de website. In eerste instantie verspreid
via congresmap Jeugd in Onderzoek. Wordt nog altijd verspreid op bijeenkomsten over richtlijnen.
6-11
Presentatie op de kennisbijeenkomst lectoraat Jeugdzorg door Leonieke Boendermaker,
Hogeschool Amsterdam.
Website www.richtlijnenjeugdzorg.nl, wordt regelmatig geactualiseerd. Vanaf 12 april 2012 tot half
februari 2013 telde de website zo’n 4000 bezoekers. En werden ongeveer 15.000 pagina’s bekeken.
Informatiepakket voor deelnemende organisaties aan proefinvoering. Wordt benut voor informeren
van organisaties over het Programma Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg en over proefinvoering. In dit
pakket zitten publicaties, flyers en informatie over recente ontwikkelingen.
30-8 Presentatie voorbereidingsbijeenkomst Richtlijn Ernstige gedragsproblemen voor
deelnemende organisaties
11-9
17-9
23-10

Presentatie instructiebijeenkomst Richtlijn Ernstige gedragsproblemen Entrea
Presentatie instructiebijeenkomst Richtlijn Ernstige gedragsproblemen Spirit
Presentatie instructiebijeenkomst Richtlijn Ernstige gedragsproblemen Almata

24-9 Presentatie voorbereidingsbijeenkomst Richtlijn Problematische gehechtheid voor
deelnemende organisaties
11-10
8-11
8-11

Presentatie instructiebijeenkomst Richtlijn Problematische gehechtheid OCK/Het Spalier
Presentatie instructiebijeenkomst Richtlijn Problematische gehechtheid Joozt, LSG Rentray
Presentatie instructiebijeenkomst Richtlijn Problematische gehechtheid Trajectum

Voortschrijdend inzicht (ontwikkelingen)
Andere naamgeving richtlijndocumenten
In het verleden spraken we over een richtlijn en een samenvatting met eventuele overzichtskaarten en
stroomschema’s. Bij de oplevering van de eerste concepten, bleek dat de gemaakte samenvattingen al
gauw twintig tot vijftig pagina’s besloegen en de richtlijnen zelf rond de twee honderd pagina’s of
meer. Om te voorkomen dat jeugdzorgprofessionals afgeschrikt zouden worden door dergelijk
omvangrijke documenten, is afgesproken het document ‘voor dagelijks gebruik’, de samenvatting dus,
voortaan ‘de richtlijn’ te noemen en deze te laten beginnen met overzichts- en stroomkaarten. Wat
voorheen de richtlijn genoemd werd, heet nu de ‘onderbouwing bij de richtlijn’, niet voor dagelijks
gebruik, wel ter referentie en verantwoording van het proces en de daaruit resulterende aanbevelingen.
Deze nieuwe naamgeving maakte het ook nodig het redactionele format daar op aan te passen en
standaardteksten in het juiste document op te nemen.
DEJ en passend beoordelingskader voor niet-interventies
Om de kwaliteit van wetenschappelijk bewijsmateriaal te kunnen beoordelen werd bij de eerste drie
richtlijnen de EBRO-systematiek gevolgd. In latere richtlijnen is deze vervangen door de systematiek
van de Erkenningscommissie (Jeugd)interventies2, vooral omdat dit beter toegesneden is op de
onderzoekspraktijk die in de jeugdzorg gangbaar is. Volgens deze laatste methode worden bij de

Yperen, T. van, en Bommel, M.van, (april 2009), Erkenning Interventies: criteria 2009-2010,
erkenningscommissie (jeugd)interventies, NJi/RIVM, Utrecht.
2

14
Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg – jaarverslag 2012

beoordeling van het wetenschappelijke materiaal zeven niveaus onderscheiden. Deze lopen uiteen van
‘zeer sterk bewijs’ tot ‘zeer zwak bewijs’.
De conclusies die uit de beoordeling van de wetenschappelijke studies voortvloeien, zijn weer in drie
niveaus in te delen. Deze niveaus corresponderen met die van de Databank Effectieve
Jeugdinterventies (DEJ). Voor de eerste drie richtlijnen is gebruik gemaakt van een conversietabel om
van EBRO-conclusies naar DEJ-conclusies te komen.3
Voor de beoordeling van studies over andere onderwerpen dan interventies, is er voor gekozen de
richtlijnontwikkelaar te vragen hiervoor het meest passende beoordelingskader voor te hanteren
(bijvoorbeeld bij psychodiagnostische instrumenten de systematiek van de COTAN4).
Cliëntversies voor alle richtlijnen
In overleg met de Cliëntentafel is besloten om van alle richtlijnen aparte cliëntversies te maken om
cliënten goed te informeren en hen zo optimaal te kunnen betrekken bij afwegingen en besluitvorming.
Bij enkele richtlijnprojecten was in de offerte al in een cliëntversie voorzien. Voor cliëntversies van de
andere richtlijnen is binnen het programmabudget via verschuivingen de benodigde financiële ruimte
gevonden.
Gedeelde besluitvorming
De wijze waarop professionals met richtlijnen omgaan en deze in het contact met cliënten gebruiken, is
van belang voor het succes daarvan. Besloten is om hierover aanwijzingen op te nemen in alle
richtlijnen en hiervoor het concept van de gedeelde besluitvorming (shared decision making) te
hanteren. Het vraagt van de professional de bereidheid en de vaardigheden om met geïnformeerde
cliënten te werken, met hen samen (en met hulp van de toepasselijke richtlijn) de nodige afwegingen te
maken en samen te beslissen.
Uitgebreidere aandacht voor afstemming ontwikkelaar en invoerteam
Uit de eerste conceptteksten van de richtlijnen bleek dat het theoretisch gehalte van de richtlijn
onevenredig groot was ten opzichte van het praktisch gehalte. Vooral bij de formulering van
kernelementen voor monitoring werd dit zichtbaar. Dit was nauwelijks uitvoerbaar, omdat richtlijnen
nog onvoldoende concrete handvatten gaven voor het handelen. Om die reden is er door het
Deelprogramma Invoering veel nauwer dan aanvankelijk voorzien, aansluiting gezocht bij de
richtlijnontwikkelaar. Juist om het praktijkperspectief fors te versterken. Bij de Richtlijn
Problematische gehechtheid is de eerste instructiebijeenkomst zelfs gebruikt als werksessie om tot
concretisering te komen. Dit heeft geresulteerd in een behoorlijke concretiseringsslag, die onder
andere tot stroomschema’s of werkkaarten voor de praktijk hebben geleid: wie (welke professional)
doet wat wanneer? Ook is er bij alle richtlijnontwikkelaars aandacht gevraagd voor een veel eerder
integreren van het praktijkperspectief.
Verder blijkt het goed te werken dat de ontwikkelaars zelf de richtlijn presenteren tijdens de
voorbereidings- en instructiebijeenkomsten voor de teams die de richtlijn in het kader van de
proefinvoering 3 maanden lang gaan uitproberen . Of dit alles voldoende blijkt is nog niet aan te geven
en zal moeten blijken uit de (proef)invoeringen, want het voldoende handelingsgericht maken van de
richtlijnen voor de professionals werkzaam in de jeugdzorg is geen simpele opgave.
Samenhang programma-onderdelen, uitloop, frictietijd
Aan bovengenoemde onvoorziene zaken is door ontwikkelaars en het invoerteam meer tijd besteed
dan aanvankelijk voorzien. Ook is de planning uitgelopen. En omdat verschillende onderdelen met
Programma Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg, Uitgangspunten en voorstel voor sjabloon ‘classificatie van
evidence’ voor richtlijnen in de jeugdzorg: een pragmatische opzet, april 2012.
4 De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het NIP bevordert de kwaliteit van tests en
testgebruik in Nederland. De COTAN beoordeelt psychodiagnostische instrumenten (tests, vragenlijsten,
observatieschalen enz.) en informeert gebruikers over de stand van zaken op testgebied.
3
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elkaar samenhangen, schuiven alle activiteiten (zoals proefinvoering en redactiewerk) op.
Tegelijkertijd is er het nodige geleerd en dit kan benut worden voor de andere in ontwikkeling zijnde
richtlijnen. Over de gehele projectperiode levert het naar verwachting geen problemen op.

Ontwikkelde formats en afspraken
-

Aanbesteding en offertetraject van richtlijnen
Aanvullende afspraken richtlijnontwikkeling
Beoordelingskader studies en sjabloon Erkenningscommissie Jeugdinterventies
Format richtlijnen jeugdzorg (indeling paragrafen, redactie)
Organiseren en borgen van betrokkenheid beroepsverenigingen
Formulier voor het geven van commentaar op een conceptrichtlijn
Leeswijzer voor het geven van commentaar op een conceptrichtlijn
Planningsformat voor ontwikkeling
Schema Proefinvoer a.d.h.v. implementatiewijzer
Sjabloon voor registratie en werving van geïnteresseerde organisaties
Samenwerkingsovereenkomst voor proefinvoering
Stramien voor vaststellen kernelementen uit richtlijn
Instrumenten voor proefinvoer (registratieformulieren, handleiding voor focusgroepen,
vragenlijst voor interviews met cliënten en management)
Draaiboek proefinvoeringen met planning en logboek over contacten
Format voor rapport evaluatie proefinvoering

Korte vooruitblik op 2013
We verwachten dat in 2013 de eerste richtlijnen beschikbaar zullen komen voor het veld. Deze volgen
dan nog een invoerprogramma, gericht op goede verspreiding en borging van gebruik van de
richtlijnen door professionals. Daarvoor zullen de eindproducten in een vorm gebracht moeten worden
die de bruikbaarheid sterk ondersteunt. Dat betekent dat veel aandacht zal moeten uitgaan naar het
ontwerp en de digitale vorm waarin de richtlijnen gegoten en verspreid worden. In dit zelfde jaar zal
bovendien nog een groot aantal proefimplementaties van in ontwikkeling zijnde richtlijnen
plaatsvinden. Het wordt daarmee voor het invoerteam een erg druk jaar.
We willen concrete invulling gaan geven aan de aansluiting van het richtlijnenprogramma bij het
professionaliseringstraject in de jeugdzorg. In 2013 zal het door de wetgever aan te wijzen
beroepsregister voor de jeugdzorg worden ingericht, en start de registratie van jeugdzorgprofessionals.
Richtlijnen horen helemaal bij beroepsgeregistreerde en onder beroepscode werkende
jeugdzorgprofessionals. In dat kader zullen wij zoeken naar praktische samenwerking met het
jeugdzorgregister om de richtlijnen onder de aandacht te brengen en te houden van de geregistreerde
jeugdzorgprofessionals.
Omdat deze jeugdzorgprofessionals richtlijnen zullen gebruiken binnen de context van hun
organisatie, zullen we in de komende jaren ook veel aandacht besteden aan verspreiding en een goede
borging van het gebruik van richtlijnen in samenwerking met de organisaties voor jeugdzorg.
Belangrijke ondersteuning van het toekomstig gebruik van richtlijnen zal ook komen via de
toetsingskaders voor de jeugdzorg die de Inspectie Jeugdzorg nu aan het ontwikkelen is. Daarin zal het
faciliteren en daadwerkelijk gebruik van richtlijnen door jeugdzorgorganisaties worden opgenomen.
Zo bevorderen we het gebruik van richtlijnen in de jeugdzorg zowel ‘top down’ via de organisaties als
‘bottom-up’ via de beroepsethiek van de beroepsgeregistreerde professionals zelf. Maar goede
invoering vraagt om meervoudige strategieën, en daarin vormt het zoeken en vergroten van acceptatie
16
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en draagvlak bij de gebruikers (professionals en cliënten) het belangrijkste element. Gebruikers
moeten gaan ervaren dat het toepassen van richtlijnen verschil maakt. We realiseren ons dat
professionals en cliënten de richtlijnen alleen kunnen omarmen als de kwaliteit daarvan onbetwist
hoog is. Dat hebben we deels geborgd in de voorgeschreven procedures voor ontwikkeling, maar vergt
voortdurende waakzaamheid en bijstelling gedurende het gehele proces tot en met het uitbrengen van
de richtlijn en aansluitend het periodieke onderhoud daarvan.
Professionals moeten het op den duur gewoon gaan vinden om richtlijnen te gebruiken. Daartoe wordt
door het invoerteam nu al geïnvesteerd in de opleidingen voor jeugdzorg en wordt met de
beroepsverenigingen samen gekeken naar de mogelijkheden van geaccrediteerd trainingsaanbod. In
2013 zullen al dergelijke activiteiten gericht op draagvlak en gebruik door professionals verder worden
uitgebreid en zal de bekendheid met de richtlijnen jeugdzorg behoorlijk gaan toenemen.
Ook in 2013 willen we een bijdrage leveren aan het wetenschappelijk onderzoek in de jeugdzorg door
het agenderen van witte vlekken in het kennisdomein die door de richtlijnontwikkeling aan het licht
komen. En we willen onze aanpak van ontwikkeling en verspreiding van richtlijnen, waarin een aantal
nieuwe elementen en aanpassingen van bestaande methodieken hun waarde bewijzen, via publicaties
gaan voorleggen aan het veld.
Tenslotte zullen we in 2013 de contouren bepalen voor het toekomstig beheer van de richtlijnen
jeugdzorg, om er voor te zorgen dat deze tijdig (zo veel mogelijk op onderdelen) worden gereviseerd,
en noodzakelijke initiatieven voor nieuwe richtlijnen kunnen worden genomen. Het is vooralsnog
onduidelijk hoe na de transitie van de jeugdzorg de verantwoordelijkheid voor kwaliteitsontwikkeling
en innovatie van de sector belegd wordt. Voor het toekomstige beheer van richtlijnen jeugdzorg en de
financiering daarvan is het van groot belang dat dit goed geregeld wordt.

Utrecht, maart 2013
Flip Dronkers
Programmamanager Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg
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Bijlage 1: Kaart Knelpuntanalyse Multiprobleemgezinnen
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Bijlage 2: Notitie Knelpuntanalyse Beslissen over passende hulp

Richtlijn voor besluitvorming in de zorg voor jeugd
15 februari 2013

Deze notitie is tot stand gekomen dankzij bijdragen van Ingrid ten Berge, Cora Bartelink, Ilona
Meuwissen, Karin Eijgenraam (allen Nederlands Jeugdinstituut), Nina Draaisma (Altra) en Noëlle
Pameijer (HGD). Daarnaast zijn de volgende personen geconsulteerd over knelpunten in de huidige
wijze van besluitvorming en de uitgangsvragen waarop de te ontwikkelen richtlijn een antwoord
moet geven: Maria Jacobs (BJZ Haaglanden/Zuid-Holland), Inge Parleviet (CJG coördinator CJG
Rijnmond), Ynske Koning (BJZ Noord-Brabant), Jeanne Wijne (Juzt), Mieke Sipma (Yorneo), Marjo
Geilen (BJZ Limburg), Saskia Blom (CJG Apeldoorn).
De te ontwikkelen richtlijn met betrekking tot besluitvorming dient breed bruikbaar te zijn in de zorg
voor jeugd (1e en 2e lijns), die onder meer gebruikt kan worden om te beslissen over passende hulp.

Hoofdvraag
Wat zijn goede werkwijzen om het besluitvormingsproces in de zorg voor jeugd systematisch,
transparant en doelgericht vorm te geven in nauwe samenwerking met de cliënt en met oog voor de
krachten en mogelijkheden van het cliëntsysteem?

Subvragen
A. Het besluitvormingsproces in de zorg voor jeugd betreft een cyclisch proces, welke
fasen/activiteiten en beslissingen kunnen onderscheiden worden?
B. Wat zijn de competenties, vaardigheden, technieken en kennis waar de hulpverlener over moet
beschikken om dit proces goed vorm te geven?
C. Welke hulpmiddelen/instrumenten/richtlijnen zijn beschikbaar om dit proces inhoud te
geven?

Knelpunten en uitgangsvragen geordend per activiteit in het
besluitvormingsproces
Professionals in de zorg voor jeugd lopen in de verschillende fasen van het besluitvormingsproces aan
tegen diverse knelpunten.
Fasen van het besluitvormingsproces:
1. Vraagverheldering en aangaan van de samenwerking;
2. Zicht krijgen op de aard en ernst van problemen, oorzakelijke en beïnvloedende factoren en de
veiligheid (resulterend in een diagnostisch beeld);
3. Maken van een plan waarin is aangegeven wat de gewenste en noodzakelijke veranderingen
zijn (doelen) en welke hulp daarvoor -indien nodig- wordt ingezet;
4. Uitvoeren van het plan;
5. Evalueren van het plan.
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De hoofdvraag en subvragen hierboven gelden voor elk onderdeel in het
besluitvormingsproces.
Aanvullende uitgangsvragen zijn vanaf de volgende pagina’s per onderdeel (1, 2 en 3) aangegeven:

1. Vraagverheldering en aangaan van de samenwerking

Knelpunten huidige praktijk1

Uitgangsvragen voor richtlijn2

a.

1. Hoe werken hulpverleners tijdens het
besluitvormingsproces zo goed mogelijk
samen met ouders en/of jeugdigen?

Samenwerken - Er is soms

onvoldoende aansluiting bij de
motivatie, vaardigheden, leerstijl,
behoeften en taalgebruik van ouders en
kinderen
b. Nut en noodzaak - Voor cliënten is het
soms onduidelijk waarom bepaalde
vragen gesteld worden. Zij vinden
indicatiegesprekken soms te lang duren
en vinden sommige vragen tijdens
gesprekken niet relevant of te
gedetailleerd.

2. Op welke momenten moeten ouders en
jeugdigen tijdens het besluitvormingsproces
ten minste betrokken worden en/of
instemming krijgen?

2. Zicht krijgen op de aard en ernst van problemen, oorzakelijke en
beïnvloedende factoren en de veiligheid
Knelpunten huidige praktijk

Uitgangsvragen voor richtlijn

c.

3. Welke specifieke aandachtspunten zijn er bij
het werken met allochtone cliënten die de
Nederlandse taal onvoldoende beheersen en
een andere culturele achtergrond dan de
Nederlandse hebben of bij Nederlanders die
praktisch gezien analfabeet zijn?

Achtergrond/geschiedenis en andere
normen en waarden - Er is te weinig

oor en oog voor de geschiedenis van
allochtone gezinnen. Tevens kunnen er
verschillen in normen en waarden zijn
tussen cliënt en hulpverlener.
d. Veiligheid bespreken - Het ontbreekt
indicatiestellers soms aan
vaardigheden om op een zo min
mogelijk bedreigende manier de
veiligheid te bespreken, vooral in
gezinnen waarbij veiligheidsissues
spelen.

4. Hoe maak je zo optimaal mogelijk gebruikt
van de kennis die er al is over kind en gezin,
met daarin ook eerdere hulp en de
betrokkenheid en samenwerking van(uit)
verschillende instanties?
5. Wat is goed genoeg ouderschap en wat is de
ondergrens van goed genoeg ouderschap ?
6. Hoe bespreek je (vermoedens van)
onveiligheid met ouders en jeugdigen? Hoe
ga je om met weerstand?

In de linkerkolom is aangegeven welke knelpunten uit de huidige praktijk aanleiding waren voor het formuleren van die
uitgangsvragen in de rechterkolom.
2 De hoofdvraag en subvragen op pagina 1 gelden voor elk onderdeel in het besluitvormingsproces. De uitgangsvragen in de
rechterkolom zijn dus aanvullend.
1
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3. Maken van een plan: van doelen naar behoeften naar een voorstel voor
passende hulp
Knelpunten huidige praktijk3

Uitgangsvragen voor richtlijn4

e.

7. Welke specifieke aandachtspunten zijn er bij
de beoordeling óf er hulp nodig is en zo ja, te
beslissen welke hulp passend is?

Indicatieproces werkt als fuik -

Indicatiestellers zijn soms te weinig
gefocust op de mogelijkheid dat het
gezin geen hulp nodig heeft of dat het
gezin steun in het eigen netwerk kan
aanboren om weer uit de problemen te
komen.
f.

Gebrek aan kennis - Over de

cliëntenpopulatie, interventies, wat
werkt en mogelijkheden voorliggend
veld. Dit maakt het lastig om goed te
kunnen bepalen welke veranderingen
wenselijk/nodig en haalbaar zijn en
welke middelen het meest geschikt zijn
om dat te bereiken.
g.

8. Welke inhoudelijke criteria, hulpmiddelen
en instrumenten zijn er voor het bepalen van
de benodigde hulp en urgentie?
9. Hoe kunnen hulpverleners handelen
wanneer het optimale zorgaanbod niet
(direct) beschikbaar is?

Belangrijkste vraag miskend - Een

(stabiele en veilige) plek om op te
kunnen groeien is de eerste en grootste
zorg die een kind vraagt.
h. Mismatch - Handelingsverlegenheid
leidt tot onnodige hulp, te lichte en of
te zware hulp.
i.

Aanbodgericht indiceren -

Indicatiestellers laten zich bij een
keuze voor een bepaald aanbod teveel
leiden door het beschikbare aanbod; in
plaats van het best passende aanbod.

In de linkerkolom is aangegeven welke knelpunten uit de huidige praktijk aanleiding waren voor het formuleren van die
uitgangsvragen in de rechterkolom.
4 De hoofdvraag en subvragen op pagina 1 gelden voor elk onderdeel in het besluitvormingsproces. De uitgangsvragen in de
rechterkolom zijn dus aanvullend.
3
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Bijlage 3: Kaart Knelpuntanalyse Autisme
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Bijlage 4: Kaart Knelpuntanalyse Kindermishandeling
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Bijlage 5: Tijdschema 2010 – 2015
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Toelichting tijdschema 2010 – 2015
Dertien richtlijnen zullen worden verspreid. Acht richtlijnen zullen in het kader van Deelprogramma Invoering Richtlijnen worden ingevoerd, dat wil zeggen dat een
programma gevolgd wordt dat leidt tot een breed gebruik middels adoptie, implementatie en continuering. De hiermee opgebouwde ervaring wordt gebruikt voor
het opzetten van een duurzame implementatie- en monitorstructuur ten behoeve van continuering van richtlijngebruik na afloop van het onderhavige vijfjarige
programma en dat kan worden gebruikt voor de brede invoering van de overige vijf richtlijnen.
Thematoekenning nummering richtlijnen:
RL1: Problematische gehechtheid
RL2: Ernstige gedragsproblemen
RL3: ADHD
RL4: Uithuisplaatsing
RL5: Crisisplaatsing
RL6: Stemmingsproblemen
RL7: KOPP
RL8: Echtscheiding
RL9: Pleegzorg
RL10: Middelengebruik
RL11: Multiprobleemgezinnen
RL12: Residentiële Jeugdzorg
RL13: Beslissen over passende hulp
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Bijlage 6: Homepage www.richtlijnenjeugdzorg.nl
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Bijlage 7: Flyer Congres Jeugd in Onderzoek

Door Flip Dronkers9
In het verlengde van de professionaliseringsslag die de jeugdzorg nu maakt, hebben de drie
beroepsverenigingen in de jeugdzorg NIP, NVO en NVMW10 het initiatief genomen om medewerkers van de
jeugdzorg met richtlijnen te ondersteunen bij de beroepsuitoefening. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar
die onderwerpen en die handelingen van jeugdzorgprofessionals waar verlegenheid of ongewenste variatie in
het handelen wordt ervaren. De nadruk van de verschillende richtlijnen voor de jeugdzorg zal daarbij komen
te liggen op het pedagogisch perspectief en op het kind in zijn context. Daarin zullen de jeugdzorg richtlijnen
zich onderscheiden van die van de jeugdgezondheidszorg, waarin de nadruk meer op signalering en preventie
ligt, en op die van de GGZ, die zich vooral richten op het diagnosticeren en behandelen van stoornissen.
Tegelijkertijd zal in de richtlijnen ruim aandacht geschonken worden aan de samenwerking tussen de
verschillende velden in de zorg voor jeugd.
Wat zijn richtlijnen
Richtlijnen zijn documenten met aanbevelingen, adviezen en handelingsinstructies ter ondersteuning van
de besluitvorming van professionals in de zorg. Ze helpen om gewenst handelen te bevorderen en
ongewenste variatie in dat handelen te voorkomen. De onderwerpen en uitgangsvragen zijn direct
ontleend aan de praktijk en de daarop geformuleerde aanbevelingen worden gebaseerd op de
beschikbare kennis11 over het betreffende onderwerp. Daarmee vervullen richtlijnen een brugfunctie
tussen het kennisdomein en de uitvoeringspraktijk. De kennis wordt daarbij hanteerbaar gemaakt voor
professionals en in een praktisch bruikbaar vorm aangeboden.
Richtlijnen
Kennisdomein
zorg voor jeugd

professional &cliënt
praktijk jeugdzorg

Richtlijnen en de professionele afwegingen
We zien in de jeugdzorg een begin van een kentering, overigens net als in veel maatschappelijke organisaties en
ondernemingen, waarbij de structuren niet langer de toon zetten, maar waarbij de essentie van de jeugdzorg,
de zorgverlening van hulpverlener aan cliënt, leidend is. Gelijktijdig ontwikkelt zich een sterkere oriëntatie op
het cliëntperspectief als uitgangspunt voor de vormgeving en uitvoering van die zorg met als centrale waarde:
help een ander zoals je zelf graag geholpen zou willen worden. Het antwoord op beide ontwikkelingen zijn
professionals die in hun werk de ruimte ervaren om in dialoog met cliënten professionele afwegingen leidend
te laten zijn.

1

Programmamanager richtlijnontwikkeling jeugdzorg
NIP: Nederlands Instituut van Psychologen, NVO: Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen, NVMW: Nederlandse
Vereniging van Maatschappelijk Werkers
11
Dit betreft evidence based kennis in ruime zin zoals gedefinieerd door D.L. Sackett, dat wil zeggen berustend op de integratie van bewijs
uit onderzoek, praktijkkennis en cliëntvoorkeuren.
10
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Door de kanteling van de jeugdzorg van structuur in the lead naar professional (en cliënt) in the lead, ontstaat
er een grotere autonome ruimte voor die professional en voor de professionele relatie. Dat leidt niet vanzelf
tot betere zorg, maar in de invulling van die ruimte kan een professional wel het verschil maken. Door de
kwaliteit van de afwegingen en de besluitvorming die daar plaatsvinden. Richtlijnen zijn daarbij behulpzaam.
De jeugdzorg
professional…

wikt…

Vakbekwaam
Deskundig

Unieke match
Context cliënt
Beroepscode
Richtlijnen
Organisatie

Beroeps-geregistreerd

en besluit!

In dialoog met cliënt
(shared decision
making)

…en meet: gaat de effecten van zijn interventie na.
De professional betrekt meer dan alleen richtlijnen in zijn afwegingen:
Unieke match: Iedere cliënt is anders en definieert daarmee ook de hulpverleningsrelatie. Geen
protocol of richtlijn kan over de schouder meekijken naar die ene unieke match tussen cliënt en
hulpverlener.
Context cliënt: gezin, vrienden, familie, school, vrije tijd. Ook dat zijn factoren die de professional
meeneemt in zijn afwegingen, ofwel als belemmerende factoren of juist als hulpbronnen voor de
oplossing van de vraag die voorligt.
Beroepscode geldt als ethisch kompas bij de besluitvorming. Een beroepscode geeft algemeen geldende
normen voor een goede beroepsuitoefening. Het gaat daarbij om zaken als integriteit, respect en
deskundigheid12 die in de verschillende beroepscodes staan uitgewerkt.
Richtlijnen zijn goed onderbouwde aanbevelingen voor het handelen over verschillende onderwerpen
in de zorg. Als zij geautoriseerd worden door beroepsverenigingen gelden ze als veldnormen voor de
betreffende beroepsgroep.
Organisatie is een gegeven waar de professional rekening mee houdt. Het is het kader waarbinnen
deze werkt. Is de cliënt gebaat bij het zorgaanbod dat de organisatie in huis heeft? Hoe veel wachttijd
is er? Is er een samenwerking tussen verschillende organisaties nodig om cliënt goed te kunnen
helpen?
Richtlijnen en kennislacunes
In het proces van richtlijnontwikkeling zal bovendien ook zichtbaar worden waar de kennis ontbreekt
om onderbouwde aanbevelingen aan de praktijk te kunnen doen. Het is de bedoeling dat die
kennislacunes de onderzoeksagenda van de zorg voor jeugd mee gaan bepalen.
Een uitgebreid invoeringsprogramma moet er voor zorgen dat de ontwikkelde richtlijnen straks ook
daadwerkelijk tot breed gebruik daarvan door jeugdzorgprofessionals zal leiden.
Meedoen, meer weten?
Neem contact op met de programmaleiding bij het NJi via de website www.richtlijnenjeugdzorg.nl.

12

NIP, Beroepscode voor psychologen 2007
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