Onderzoek en Innovatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Faculteit Gedrag, Gezondheid en Maatschappij
Opleiding Pedagogiek

‘Alle neuzen dezelfde kant op’

Studenten
Aniek Eikholt
Danique de Korte
Mariëlle Teekman

Juni 2013

Onderzoeksrapport

‘Alle neuzen dezelfde kant op’
Studenten
Aniek Eikholt
Danique de Korte
Mariëlle Teekman
Begeleidende docenten
P. van Elen
Tweede lezer: M. Marijnissen
Organisatie
Karakter
Opdrachtgever
E. Speelman
Datum
21 mei 2013
In opdracht van
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Opleiding
Faculteit Gedrag, Gezondheid en
Maatschappij
Opleiding Pedagogiek
Beroepstaak: Onderzoek & Innovatie

Onderzoek en Innovatie

Voorwoord
e

Wij, Aniek Eikholt, Danique de Korte en Mariëlle Teekman, zijn momenteel 4 jaars studenten
Pedagogiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In het kader van de onderwijseenheid
Onderzoek en Innovatie hebben wij onderzoek gedaan naar, samen en eenduidig vanuit één centraal
behandelplan, het gehele systeem van de opgenomen patiënt behandelen.
Het onderzoek heeft plaats gevonden binnen Karakter Ede cluster LVB. We hebben ons gericht op de
groepen Bron en Kei. Graag willen we het management bedanken dat ons de mogelijkheid geboden
is, om ons onderzoek te doen op deze instelling.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar dhr. E. Speelman van Karakter voor de directe begeleiding
tijdens ons onderzoek.
Daarnaast willen wij de medewerkers op de werkvloer en behandelend staf bedanken voor hun open
houding, feedback en input.
Onze medestudenten hebben ook een goede bijdrage geleverd aan dit onderzoek door ons te
voorzien van fijne, directe en concrete feedback.
Van onze begeleidende docenten mevr. P. van Elen en M. Marijnissen hebben we ook bruikbare
feedback gekregen om uiteindelijk tot dit eindresultaat te komen.
Wij hopen dat dit rapport een bijdrage levert aan de verdere professionalisering van Karakter.

Aniek Eikholt
Danique de Korte
Mariëlle Teekman
Nijmegen, mei 2013
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Inleiding
In dit onderzoeksrapport wordt de instelling geïntroduceerd en zal de probleemanalyse kort worden
weergegeven. Daarnaast volgt een samenvatting van de onderzoeksopzet, waarnaar de uitvoering
van het praktijkonderzoek zal worden verantwoord. Om zo tot slot de resultaten, de conclusie en de
aanbevelingen weer te geven.
De organisatie, waar dit onderzoek is uitgevoerd, is Karakter, locatie Ede, cluster Licht Verstandelijk
Beperkt (LVB). Karakter is een tweede- en derdelijnsvoorziening voor kinder- en jeugdpsychiatrie.
Karakter is ingedeeld in vier clusters; Cluster LVB, Cluster Gelderland, Universitair Cluster, Cluster
Overijssel. Ieder cluster kent verschillende locaties, in het totaal vijftien, verdeeld over de provincies
Gelderland en Overijssel. De locatie Ede huist zowel cluster LVB als cluster Gelderland, beide clusters
bieden klinische hulp. Het onderzoek is gericht op de groepen Bron en Kei, deze groepen behoren tot
het cluster LVB. Dit betekent dat de kinderen allen een IntelligentieQuotiënt (IQ) hebben tussen de 50
en de 85. In combinatie met een beperkt adaptief vermogen en ontwikkelingsproblematiek (Karakter,
2013).
Deze groepen hebben zich gespecialiseerd in de behandeling van disruptieve gedragsstoornissen, in
combinatie met een verstandelijke beperking. Disruptief betekent verscheurend, verstorend, uit elkaar
rukkend. Psychiatrische stoornissen die tot deze categorie behoren, zijn: Oppositional Defiant
Disorder (ODD), Conduct Disorder (CD), Attentention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD),
hechtingsproblematiek of vermoedens van deze stoornissen. Vaak komen deze stoornissen
comorbide voor, stoornissen komen dan naast elkaar voor. De kinderen met een disruptieve stoornis
kunnen grensoverschrijdend gedrag vertonen:
 Ze verzetten zich tegen regels.
 Ze weigeren zich te voegen naar wat de volwassene vraagt.
 Ze maken vaak ruzie met volwassenen.
 Ze ergeren anderen met opzet.
 Ze geven de schuld van eigen fouten aan anderen.
 Ze zijn vaak prikkelbaar, ergeren zich vaak.
 Ze zijn vaak boos of gepikeerd.
 Ze zijn hatelijk en wraakzuchtig.
 Ze kunnen pesten, bedreigen en intimideren.
 Ze gebruiken wapens en brengen lichamelijk letsel toe.
 Ze zetten aan tot vechten.
 Ze mishandelen mens en dier.
 Ze dwingen tot seksueel contact.
 Ze stelen, liegen en vernielen met de bedoeling ernstige schade aan te richten.
 Ze spijbelen en lopen weg van huis.
Daarnaast zijn de kinderen licht verstandelijk beperkt. Meer, Hermsen en Keukens (2003, p. 38)
zeggen het volgende over een licht verstandelijke beperking:
De waarnemingen zijn vaak van beperkte omvang. Het overzicht is minder. Er wordt te weinig
gecombineerd. Ingewikkelde situaties waarbij een beroep wordt gedaan op overzicht en enig
abstractie vermogen, leiden tot niet adequaat gedrag. De gedachtewereld van de licht
verstandelijk gehandicapte is concreet, oppervlakkig en gebonden aan de waarneembare
realiteit. De oordeelsmogelijkheden zijn beperkt en er is zelfs vaak sprake van een verhoogde
beïnvloeding van buitenaf of binnenuit. Angsten, wensen, stemmingen en identificaties met
personen en situaties hebben invloed op de mening.
Deze problematiek vraagt om een specifieke aanpak: veel herhalen, concreet houden, stap voor stap
aanpak en aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van het kind. De kinderen worden klinisch
opgenomen bij Karakter voor diagnostiek, behandeling en indicatiestelling.
Karakter Ede cluster LVB heeft in 2009 voor een systeemgerichte benadering gekozen. Hiervoor zijn
al verschillende stappen ondernomen. Klinische behandeling die alleen gericht is op het kind, geeft
thuis vaak een terugval van de behandelwinst die zij eerder hebben geboekt. Daarnaast werkt
Karakter met een competentiegerichte benadering. In het competentiegericht handelen staat een
motiverende benadering centraal. Het gericht feedback en belonen van gedragingen zijn
basiselementen in deze methodiek. (Amulantorium, z.d.).
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In samenspraak met de manager behandelzaken is er onderzoek gedaan naar het volgende signaal;
1
Iedere discipline die met een gezin werkt, doet dit vanuit zijn/haar eigen opgestelde behandeldoelen.
Kinderen hebben doelen op de groep en ouders bij de ouderbegeleiding. Hierin ontbreekt vaak een
samenhangend en geïntegreerd, leidend en centraal plan voor het gehele systeem.
Missie van de opdrachtgever
Karakter is hét expertisecentrum voor zorg en kennis rond complexe kinder- en jeugdpsychiatrie. De
nadruk ligt op tweede- en derdelijnszorg. Speerpunten zijn onder meer Infants, licht verstandelijk
beperkten en orthopsychiatrie (Karakter, 2013).
Visie van de opdrachtgever
Karakter geeft haar missie vorm door haar visie te vertalen in drie hoofdthema’s:




Het belang van patiënt en gezin is het uitgangspunt bij een door evidentie gesteund, efficiënt
en effectief zorgaanbod.
Karakter biedt optimale zorg door goede samenwerking met netwerkpartners.
Karakter heeft expliciet aandacht voor kennisontwikkeling en kennis delen en biedt daardoor
de beste opleidings- en werkplek in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Samenvatting
Met alle neuzen dezelfde kant op, is een voorwaarde om gezamenlijk tot een goede behandeling te
komen voor een patiënt en zijn gehele systeem. Waar zijn al goede stappen gezet? Hoe zijn de
werkwijzen? Dit zijn vragen die van belang waren om te weten tijdens het onderzoek, om een goede
aanbeveling te doen.
Met dit kwalitatief praktijkgericht onderzoek is er inzichtelijk gemaakt waar nog winst te behalen valt in
2
het behandelproces van samen en eenduidig aan een centraal en leidend behandelplan werken.
Hiervoor zal gedurende het onderzoek de volgende doelstelling worden behaald:
Kennis en inzicht vergaren door middel van desk- en fieldresearch over de huidige werkwijze van alle
betrokken disciplines die een behandelplan en/of behandeldoel opstellen voor een patiënt van de
groepen Bron en Kei, om zo de kansen in kaart te brengen waar winst te behalen valt, hoe de
betrokken disciplines van Karakter Ede cluster LVB, systemisch, samen en eenduidig aan een
samenhangend en geïntegreerd, leidend en centraal behandelplan voor het gehele systeem, kunnen
werken.
De vraagstelling waar antwoord op is gegeven, luidt als volgt:
Welke kansen zou Karakter Ede cluster LVB kunnen benutten om er voor te zorgen dat alle disciplines
die betrokken zijn bij de patiënten van de groepen Bron en Kei, systeemgericht en competentiegericht,
samen en eenduidig de patiënt en zijn gehele systeem behandelen volgens een samenhangend en
geïntegreerd, leidend, centraal behandelplan?

1

2

Onder de verschillende disciplines wordt verstaan:
 Behandelcoördinator
 Ouderbegeleider
 Systeemtherapeuten
 Sociotherapeuten
 Arts
 Psychiater of (klinisch) psycholoog
 Evt. therapeuten van aanvullende therapieën
Volgens dezelfde werkwijze
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Via praktijkonderzoek zijn de belangrijkste aspecten onderzocht, gericht op samen en eenduidig aan
één centraal, leidend behandelplan werken. Er is ingegaan op werkwijzen van de medewerkers en
wat ze van belang vinden voor een goede onderlinge afstemming.
Middels literatuuronderzoek is er informatie ingewonnen over de behandelplannen en de werkwijze
(succesfactoren) van andere afdelingen.

1 Probleemanalyse
1.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt er nader ingegaan op het probleem. Om tot een concrete probleemanalyse te
komen, is er gebruik gemaakt van een methode van Migchelbrink (2008, p. 68). Deze methode is aan
de hand van 5xW+H geanalyseerd. Door op deze vragen antwoord te geven, werd het probleem
gedefinieerd.
1.2

Inhoud

Wat is het probleem?
Karakter Ede cluster LVB heeft zich sinds 2009 ontwikkeld in een systeemgerichte benadering.
Nabuurs (2007, p. 30) zegt het volgende over systeemgericht werken:
Systeemgericht werken beoogt een visie te zijn van waaruit naar een patiënt gekeken wordt.
Deze visie resulteert in een manier van werken, en heeft betrekking op systeemtheoretische
principes zoals communicatie, interacties, wederkerigheid, circulaire proces, (gezins) functies,
regels, rollen, taken en dergelijke. De social worker bepaalt samen met de patiënt hoe hij de
systeemgerichte principes zal inzetten. Als werkdefinitie voor het begrip systeem gebruiken
we: het begrip systeem wijst op een eenheid, opgebouwd uit deelverhoudingen. Het gaat niet
alleen om de delen op zich, ook niet om het geheel, maar op de doelgerichte betrekkingen
tussen dit alles.
Als een kind wordt aangemeld bij Karakter, vindt er een intake plaats waarbij een arts-specialist of
klinisch psycholoog aanwezig is. De intake bestaat uit een anamnese, een hetero- anamnese, een
ontwikkelingsanamnese en een kinder- en jeugd- psychiatrisch onderzoek. De intake wordt eventueel
nog aangevuld met een neuropsychologisch onderzoek en een persoonlijkheidsonderzoek.
Naar aanleiding van het intake gesprek wordt er een beschrijvende diagnose opgesteld. Deze wordt
geschreven door de arts-specialist of klinisch psycholoog, die ook aanwezig was bij het intakegesprek.
De beschrijvende diagnose beschrijft in onderlinge samenhang het ziektebeeld, het klachtgedrag en
de systemische gevolgen.
De intake en de beschrijvende diagnose leiden tot een indicatiestelling voor behandeling, dat kan
ambulant, poliklinisch of klinisch zijn. Het behandelvoorstel wordt in een gesprek terug gekoppeld aan
de ouders. Als er sprake is van een klinische behandeling, dan is dit een ingreep in het systeem,
omdat het kind uit het systeem wordt gehaald en opgenomen op een behandelgroep. Hierdoor worden
ook de ouders in een andere positie geplaatst.
Wanneer het besluit is genomen, dat het kind klinisch wordt opgenomen op één van de
behandelgroepen, wordt er door de behandelcoördinator een behandelplan opgesteld. Hierin worden
globale behandeldoelen beschreven. Deze worden nader toegespitst door de verschillende disciplines
die met de ouders of het kind aan de slag gaan.
Dit zorgt ervoor dat er voor het kind op de groep doelen opgesteld worden en dat er voor de ouders bij
de ouderbegeleiding doelen worden opgesteld. Op dat moment zou de beschrijvende diagnose het
integrerende kader moeten zijn, zodat de verschillende behandelaars voor de verschillende
deelsystemen, onderling samenhangende doelen op kunnen stellen.
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In de praktijk gebeurt dat onvoldoende. De behandeldoelen zijn onvoldoende complementair, doordat
er een onvoldoende samenhangend en geïntegreerd, leidend behandelplan is voor het gehele
systeem3. Dit komt doordat alle verschillende disciplines apart van elkaar met het gezin aan de slag
gaan.
Wie heeft het probleem?
Uit de informatie van de heer Speelman (persoonlijke mededeling, 28 februari 2013) blijkt dat de
behandelcoördinator een probleem heeft. Deze coördineert de behandelingen van de kinderen die
klinisch zijn opgenomen op de groepen Bron en Kei van Karakter Ede cluster LVB. De
behandelcoördinator heeft een probleem, omdat deze moet zorgen voor samenhang en integratie
binnen een behandeling. De behandelcoördinator moet er voor zorgen dat de evaluaties van de
behandeldoelen die de andere behandelaren aanleveren, geïntegreerd worden tot één behandelplan.
Het is lastig om voor integratie te zorgen wanneer iedere discipline op zijn/eigen manier doelen
toespitst en opstelt en vervolgens evalueert.
Wie is er betrokken?


Disciplines vanuit Karakter Ede cluster LVB; Behandelcoördinatoren,
ouderbegeleiders/ambulant begeleiders, sociotherapeuten, systeemtherapeuten,
psychotherapeuten, verpleegkundig-specialisten, artsen en kinder- en jeugdpsychiaters. Dit
zijn de verschillende disciplines die in de gezinnen aan het werk zouden kunnen gaan en
allemaal de globale doelen vanuit het behandelplan, toespitsen tot werkdoelen.

“Vanuit de systeembenadering wordt verondersteld dat het belangrijk is, dat de personen die het
meeste van invloed zijn op de ‘patiënt’ mee worden behandeld, tijdens de behandeling van de
‘patiënt’.” (Bolt, 2011, p. 39)


De kinderen die klinisch opgenomen op de groepen Kei en Bron bij Karakter Ede cluster LVB,
zijn tussen de zes en vijftien jaar. Het heeft een positief effect op hun ontwikkeling als het
gehele systeem wordt behandeld.



De ouders/verzorgers van de kinderen die klinisch opgenomen zijn bij Karakter Ede cluster
LVB.
Zij hebben baat bij een systeemgerichte benadering, omdat het hun gezinssituatie ten goede
komt. Dit wordt geconcludeerd uit hetgeen Bolt (2011) stelt in de hierboven beschreven
parafrase.

Waarom is het een probleem?
Karakter streeft naar een efficiënt en effectief behandelprogramma voor gezin en kind. Ze hechten
veel waarde aan de betrokkenheid en kennis van de ouders over hun kind/gezin en nemen dit mee
tijdens de behandeling. Doordat de verschillende disciplines aparte doelen voor ouder en kind
hebben, wordt het bemoeilijkt om hierover af te stemmen en er voor te zorgen dat iedereen op de
hoogte is van wat een ieder met het kind of de ouder doet. Maar om er voor te zorgen dat alle
betrokken disciplines efficiënt en effectief de behandeling van een patiënt vormgeven, is er onderlinge
afstemming nodig. Op dit moment is er afstemming doordat er tweewekelijks een patiëntenbespreking
per groep is. Hier gaat het om de behandeling van het kind op de groep en komt het systeem
nauwelijks naar voren. Daarnaast vindt er per patiënt om de drie maanden een
behandelplanbespreking plaats. Tijdens de behandelplanbespreking wordt er besproken wat er nog
nodig is om de behandeling tot een goed einde te brengen voor zowel kind als ouders. De evaluatie
van de doelen is hierin vaak maar een klein onderdeel.
Naast deze twee besprekingen, vindt er verder weinig onderlinge afstemming plaats tussen de
verschillende disciplines. Wanneer zij op de hoogte willen blijven van elkaars handelingen, moeten zij
dit van elkaar terug lezen in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) of in het behandelplan van de
patiënt.

3

Met het gehele systeem worden, de ouders/opvoeders, (stief) broers en (stief) zussen van het kind
aangeduid.
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Op dit moment is er weinig afstemming tussen de verschillende disciplines gericht op de behandeling
van het gehele systeem en ontbreekt er een samenhangend, leidend en centraal behandelplan.
Dus als deze betrokken disciplines niet met elkaar afstemmen, gaan zij niet efficiënt en effectief te
werk. Dit komt doordat er onvoldoende samenhang en integratie is van het huidige behandelplan door
de verschillende disciplines.
Waar doet het probleem zich voor?
Karakter Ede cluster LVB locatie Ede op klinische behandelgroepen Bron en Kei. Dit zijn
behandelgroepen voor kinderen tussen de zes en vijftien jaar.
Wat is er al aan het probleem gedaan?
Aanpassing overlegstructuur
Tijdens een persoonlijk gesprek op 28 februari 2013 met de manager behandelzaken wordt duidelijk
dat Karakter per groep een patiëntenbespreking voert. Hierin wordt per patiënt, door de
behandelcoördinator, de ouderbegeleider, de afdelingsarts, coördinerend sociotherapeut van de groep
en eventueel andere betrokken behandelaren, besproken wat er op het moment speelt bij het kind en
wie daar wat voor kan gaan doen. Dit gaat over de behandeling van de patiënt op de groep en hoe
deze verloopt. De behandelcoördinator en de arts vonden dat hierbij het systeem onvoldoende aan
bod komt, waardoor het alleen maar over de behandeling gaat van het kind. Zij hebben toen getracht
om het systeemoverleg op te zetten. Dit hebben ze gedaan door dit één keer in de zoveel tijd te
plannen. Hierbij waren meer disciplines aanwezig dan bij de patiëntenbespreking, namelijk de
systeemtherapeut, de Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandelaren (IPG), de behandelcoördinator,
de ouderbegeleidster, de arts en de manager behandelzaken. De opzet was, dat per bespreking de
betrokken disciplines in konden brengen waar ze tegen aan liepen in het systeem en dat ze dit dan
met elkaar konden bespreking om verder te komen in de behandeling.
Dit bleef echter voor een scheiding zorgen, want hier kwamen de doelen van de patiënt op de groep
weer niet aan de orde. Deze overleg structuur hebben zij ongeveer een jaar lang zo uitgevoerd,
waarna dit is gestopt. De patiëntbespreking en de behandelplanbespreking zijn nog steeds van kracht.
Tango project
Het tangoproject is een project om alle medewerkers van cluster LVB te trainen in de systeemgerichte
benadering. Vanuit Karakter is het voor alle vaste medewerkers verplicht deze training te volgen. Door
het Tangoproject leren de medewerkers hoe zij het systeem kunnen betrekken bij de behandeling.
Eén van de drie hoofdthema’s uit de visie van Karakter is het belang van de patiënt en het gezin als
uitgangspunt in het zorgaanbod. Verbetering van de positie van de patiënt is een onderdeel daarvan
en wordt bereikt door gebruik te maken van de kennis en ervaring van de patiënt en zijn/haar
ouders/verzorgers om het zorgproces vorm te geven. Het aanbod van Karakter Ede cluster LVG wordt
gericht op ‘empowerment’ van de patiënt en op zo veel mogelijk behoud van sociale inbedding van de
patiënt in zijn gezin en omgeving. Dit project zorgt ervoor dat er bij Karakter een verschuiving gaat
plaats vinden naar het systemisch werken.
Doelstelling van het Tango project
Het Cluster LVG bundelt de krachten van het competentiemodel en het systeemdenken en werkt deze
uit tot een behandelstrategie waarin samenwerking en dialoog uitgangspunten zijn om de hulpvrager
goede zorg en behandeling te bieden. Het cluster LVG wil in 2014 binnen het diagnostiek- en
behandelproces volledig systemisch en competentiegericht werken.
Behandeling zal daardoor zijn gericht op meer participatie en dialoog met de patiënt en zijn netwerk.
En dit alles zal naar verwachting leiden tot een grotere tevredenheid bij de patiënt en het gezin, net als
bij de medewerker. Omdat samenwerking en vraaggerichtheid centraal staan, zal naar verwachting de
behandelduur kunnen worden bekort. Dit is een project wat nog in uitvoering is. Dit zal nog duren tot
2014, hierdoor is er nog geen effectmeting gedaan.
(Simons, 2011)
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Hoe is het probleem ontstaan?
Vanuit de opdrachtgever werden er twee mogelijke oorzaken gesteld die ten grondslag konden liggen
aan het probleem. Deze worden hier onder uitgebreid toegelicht.
Historische oorzaak
Uit de informatie van de heer Speelman (persoonlijke mededeling, 28 februari 2013) bleek dat er
voorheen werd gewerkt vanuit een klinische werkwijze of een poliklinische werkwijze. Op een klinische
afdeling verblijven de patiënten in een kliniek, waar ze dag en nacht opgenomen zijn.
Er vindt dan een observatie en een behandeling plaats. Op een poliklinische afdeling komen patiënten
(en ouders), op afspraak, voor een onderzoek of behandeling. Beide afdelingen zijn nu nog intact bij
Karakter.
In 2009 werd het systeemgericht werken ingevoerd bij Karakter. Hierdoor ontstond nog een derde
werkwijze; ambulant. Een ambulante werkwijze houdt in dat er een medewerker bij het gezin thuis
komt om daar de behandeling uit te voeren.
Doordat het vroeger niet mogelijk was naast klinische behandeling ook ambulante behandeling aan te
bieden, konden deze afdelingen prima gescheiden, naast elkaar, functioneren.
Doordat in de huidige situatie de ziektekostenverzekering het klinisch verblijf bekostigt, moet er
rekening gehouden worden met een behandelduur van maxima 18.000 minuten, dit is bepaald door
de komst van Diagnose Behandel Combinatie (DBC’s) 4. Door deze verandering kan een patiënt dus
gebruik maken van twee verschillende werkwijze in één behandeling. Dit betekent dat een patiënt
bijvoorbeeld naast een klinisch opname ook gebruik kan maken van ambulante hulpverlening, maar
blijft het maximum van 18.000 minuten staan. Als er binnen een systeem gebruik wordt gemaakt van
zowel ambulante als klinische hulpverlening, dan gebeurt dit vanuit de verschillende afdelingen.
Gezien deze verandering is het nodig dat de drie afdelingen, klinisch, poliklinisch en ambulant, zich
met elkaar integreren, zodat het mogelijk wordt het gehele systeem effectief en efficiënt te
behandelen. Door het missen van deze integratie, vindt er onvoldoende onderlinge afstemming plaats
waardoor er niet effectief en efficiënt wordt gewerkt.
Maatschappelijke oorzaak
Uit informatie van de heer Speelman (persoonlijke mededeling, 28 februari 2013) kwam naar voren
dat er een verschuiving heeft plaats gevonden in de manier van vergoeden van de zorg. Klinische
behandeling wordt vergoed via de ziektekostenverzekering op een verblijf DBC en poliklinische
behandeling op de verschillende behandel DBC’s. Na een jaar wordt het klinisch verblijf vergoed uit de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dat heeft financiële consequenties doordat een
verblijf langer dan een jaar financieel minder rendabel is voor de instelling. Dus de moeite waard om
voor die tijd klaar te zijn met een klinisch verblijf.
Nederlands Jeugd Instituut (NJI) (z.d.) zegt het volgende over de transitie in de jeugdzorg:
Het jeugdstelsel wordt tussen 2012 en 2015 verbouwd. Omdat het huidige jeugdzorgstelsel te
versnipperd is, wordt de gehele jeugdzorg overgeheveld naar gemeenten. Deze transitie moet
ook gepaard gaan met een inhoudelijke vernieuwing. De voorzieningen en hulpverleners
zouden zich bijvoorbeeld meer moeten richten op de versterking van de eigen kracht van
kinderen, jongeren en opvoeders.
Het kabinet Rutte II is van plan het jeugdzorgbudget met 150 miljoen euro extra te verlagen.
Deze bezuiniging komt bovenop de besparing van 300 miljoen euro, die eerder door het
kabinet Rutte I (2010-2012) werd aangekondigd. 'Gemeenten kunnen de jeugdzorgtaak veel
doelmatiger uitvoeren door ontschotting, preventie, vroegtijdige signaleren, verschuiving van
zwaardere naar lichtere zorg en eenvoudigere indicatieprocedures', zo staat in het
regeerakkoord van de VVD en PvdA. De voorgenomen eigen bijdrage voor jeugdzorg per
2015 komt er niet.

4

De Diagnose Behandeling Combinatie is de taal die is afgesproken om te komen tot het beschrijven
van de zorgproducten van de 2e lijns GGZ. Deze taal bestaat uit twee componenten:
1. Een DBC typeert het zorgtraject dat voortvloeit uit de zorgvraag van de patiënt.
2. Op basis van de met het zorgtraject samenhangende activiteiten en verrichtingen worden de
kosten per DBC berekend (DBC GGZ, 2008).
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Door de zorg te verschuiven naar de gemeentes, met de bijbehorende bezuinigingen, moeten de
gemeentes ervoor gaan zorgen dat er in de jeugdzorg doelmatiger wordt gewerkt. Dit betekent dat er
een verschuiving plaats moet vinden van zwaardere naar lichtere zorg. Dus minder klinische
opnames, meer ambulante zorg. Dit zorgt ervoor dat er op de huidige klinische groepen ook een
verschuiving moet komen waarbij het gehele systeem wordt behandeld.
Dit houdt in dat het accent binnen de huidige werkwijze zou moeten liggen bij de systemische
benadering. Om ervoor te zorgen dat het accent binnen de huidige werkwijze bij de systeem
benadering komt te liggen, zal er gezorgd moeten worden voor onderlinge afstemming en een
geïntegreerd behandelplan voor het gehele systeem.
1.3

Theoretisch kader

Om een idee te geven over wat deskundigen zeggen over het opstellen van doelen en onderlinge
samenwerking, is onderstaand theorie toegevoegd. Daarnaast is er theorie bijgevoegd over de
recidive cijfers van het behandelen van het gehele systeem.
Slot en Spanjaard (2009, p. 127 t/m 131) zeggen het volgende over het opstellen van doelen en
werkpunten:
Doelen moeten aan een aantal criteria voldoen.
 Doelen worden geformuleerd in termen van competentievergroting, dat wil zeggen;
positief geformuleerde veranderingen of gedragingen.
 Doelen sluiten aan bij de wensen, mogelijkheden en krachten van jongeren en hun
omgeving.
 Realistische en haalbare doelen zijn stimulerend, zowel voor de jongere als voor de
groepsleiding. Vaak is het mogelijk van één groot doel twee of drie kleineren doelen te
maken.
 Doelen die de jongere snel iets op kunnen leveren moeten in evenwicht zijn met doelen
die de jongere iets kosten.
 Om doelen te kunnen evalueren, is het noodzakelijk doelen in termen van concreet en
observeerbaar gedrag te beschrijven. Alleen dan kan naderhand beoordeeld worden of er
sprake is van vooruitgang. Ook is dan voor de jongeren en voor de groepsleiding
duidelijker waaraan precies gewerkt wordt.
 Tot slot is ook variatie in de doelen van belang: praktische, materiële en meer
psychosociale doelen die betrekking hebben op verschillende ontwikkelingstaken, zoals
woonsituatie, dagbesteding (school en/of werk), vrijetijdsbesteding, sociale contacten,
financiën en sociaal netwerk (familie, vrienden), enzovoort.
Nabuurs (2007, p. 151 t/m 153) zegt het volgende over het formuleren van doelen;
Bij het formuleren van doelen gelden de volgende aandachtspunten:
 Doelen van de individuele cliënt, het sub- en gezinssysteem worden zo klein, concreet,
haalbaar, realistisch en simpel mogelijk geformuleerd.
 Doelen worden vanuit de cliënt en zijn systeem geformuleerd. Aan de cliënt wordt steeds
gevraagd hoe het doel het beste geformuleerd kan worden. (de social worker denkt mee,
geeft opties, vraagt door waar het precies om gaat.) Het gaat er niet om dat de cliënt zijn
doelen SMART formuleert maar om de concretisering in de taal van de cliënt. Ook moeten
doelen onderling vanuit de verschillende systeemniveaus afgestemd zijn. De doelen van
de ouders als subsysteem dienen in het verlengde te liggen van die van de kinderen als
subsysteem, dan wel leidend te zijn vanuit de gezagspositie.
 Doelen moeten belangrijk zijn voor het cliëntsysteem. Als social worker ben je tijdens je
taxatiefase mogelijk ook zaken tegenkomen waarvan je zou willen dat de cliënt en zijn
gezin er een doel van maken. Wanneer er echter geen draagvlak voor dit doel is te vinden
en er vanuit de deskundige professionaliteit geen noodzaak toe bestaat wordt het geen
doel in het contract. Je kunt wel ideeën aandragen, maar je moet altijd aansluiten bij wat
het cliëntsysteem wil veranderen.
 Doelen hebben twee componenten: wat wil je precies bereiken en wat moet je er voor
doen om het te bereiken? Wat het cliëntsysteem wil bereiken, wordt altijd in het plan van
aanpak als doel geformuleerd. Wat zij hiervoor moeten doen, wordt eronder gezet in
afspraken.
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Het doel heeft altijd een positief gedrag in zich, waarnaar toegewerkt kan worden. Het
optreden van positief gedrag is gemakkelijker herkenbaar dan het niet meer voorkomen
van negatief gedrag.
Tijdens het formuleren van de doelen wordt aan de cliënt en zijn gezin steeds gevraagd
om het doel te scoren op een schaal van 0 t/m 10.
Veelal is er één hoofddoel, een overkoepelend doel waaraan men met unanieme
instemming wil werken. Dit doel wordt dan bovenaan het contract gezet.
Bekrachtig de verschillende systemen in het meedenken.
Tijdens het vaststellen van het plan, de contractbespreking zijn er een aantal belangrijke
factoren/onderwerpen die de social worker in de gaten moet houden, moet checken en ter
sprake moet brengen.
 Is er sprake van een probleem of een beperking?
 Erkenning voor alle individuen voor de klus waar ze voor staan.
 Hoe staat het met het energiepeil van alle betrokkenen?
 Hoe zit het met de balans tussen gevoel en verstand bij alle betrokkenen?
 Wat is de verhouding draagkracht versus draaglast?
 Wat als het niet lukt om de doelen te halen? Waar liggen dan de grenzen voor de
kinderen en waar voor de ouders?
 De relatie van het subsysteem partners en hun samenwerking als opvoeders.
 Hebben ouders een netwerk om zich heen?

Schuman (2012, p. 7) zegt in zijn scriptie samen sterker? het volgende over het verschil tussen
multidisciplinair samenwerken en interdisciplinair samenwerken;
Bij multidisciplinair samenwerken zijn verschillende disciplines betrokken, maar werkt elke
discipline vanuit het eigen perspectief, met een eigen vaktaal en een eigen logica en probeert
de eigen doelstellingen te realiseren. Professionals behouden hun autonomie en werken min
of meer parallel aan elkaar. Bepaalde disciplines hebben meer status dan andere.
Bij interdisciplinair samenwerken formuleren de verschillende disciplines een gezamenlijk
doel, hanteren zij een gemeenschappelijke taal, die voor alle betrokkenen toegankelijk en
begrijpelijk is, en zien zij de kwaliteiten en perspectieven van de ander als complementair en
waardevol. De betrokken professionals leveren als het ware een stukje van hun autonomie
(en soms status) in.
Baat, Foolen & Ince (2012) zeggen het volgende over verschillende typen interventies om
gedragproblemen aan te pakken in combinatie met een recidivereductie:
Er bestaan verschillende typen interventies om gedragsproblemen aan te pakken.
 Interventies gericht op ouders. Hierbij leren de ouders vaardigheden om het gedrag van
hun kinderen positief te beïnvloeden. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is dit
doorgaans de meest effectieve aanpak.
 Interventies gericht op jeugdigen zelf. Hierbij kan het gaan om CGT, of bijvoorbeeld om
mentorinterventies. Bij jongeren vanaf 12 jaar behaalt CGT doorgaans de beste
resultaten.
 Interventies gericht op zowel ouder als kind. Hierbij gaat het om een combinatie van
bovenstaande interventies.
 Interventies gericht op het gezin. Het gezin zelf is hierbij de focus. Het kan gaan om
bijvoorbeeld intensieve pedagogische gezinsbegeleiding, of om systeemtherapie.
Gemiddeld bleken de verschillende typen interventies een recidivereductie van 12 procent
te behalen.
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Doelstelling
Kennis en inzicht vergaren door middel van desk- en fieldresearch over de huidige werkwijze van alle
betrokken disciplines die een behandelplan en/of behandeldoel opstellen voor een patiënt van de
groepen Bron en Kei, om zo de kansen in kaart te brengen waar winst te behalen valt, hoe de
5
betrokken disciplines van Karakter Ede cluster LVB, systemisch, samen en eenduidig aan een
samenhangend en geïntegreerd, leidend en centraal behandelplan voor het gehele systeem, kunnen
werken.
Vraagstelling
Welke kansen zou Karakter Ede cluster LVB kunnen benutten om er voor te zorgen dat alle disciplines
die betrokken zijn bij de patiënten van de groepen Bron en Kei, systeemgericht en competentiegericht,
samen en eenduidig de patiënt en zijn gehele systeem behandelen volgens een samenhangend en
geïntegreerd, leidend, centraal behandelplan?
Slot & Spanjaard (2007, p. 127 t/m 131) stellen het volgende over indicatoren voor competentiegericht
werken:




Als de doelen gericht zijn op positief geformuleerde veranderingen of gedragingen.
Als de doelen haalbaar zijn.
Als er gezorgd wordt voor een balans tussen de taken en de vaardigheden van de patiënt,
door de behandeling te richten op het versterken van de vaardigheden, zodat de patiënt
zijn taken aan kan.

Nabuurs, 2007, p. 151 t/m 153 stellen het volgende over indicatoren voor systeemgericht werken:



1.4

Gestelde doelen in een behandelplan zijn op elkaar afgestemd, er zit een samenhang in.
Het is voor de verschillende disciplines duidelijk hoe zij zorg kunnen dragen voor het
werken volgens de systeemgerichte benadering.
De verschillende disciplines weten hoe zij zorg kunnen dragen voor onderlinge
afstemming over de behandeling van een patiënt en zijn systeem.

Samenvatting probleemanalyse

Uit de probleemanalyse is het volgende geconcludeerd; Karakter heeft als visie dat zij efficiënt en
effectief willen behandelen, om dit te waarborgen is systeemgericht werken van belang. Karakter
ontwikkelt zich hier al in sinds 2009. Karakter is het personeel aan het trainen in het werken volgens
de systeemgerichte benadering.
Uit literatuur onderzoek blijkt dat het een positief effect heeft op het gezinssysteem, als er vanuit een
systeemgerichte benadering wordt gewerkt. In een systeemgerichte benadering gaat het erom dat het
gehele systeem wordt behandeld, als één persoon uit het systeem klinisch is opgenomen op één van
de groepen (Bolt, 2011, p. 39).
Dit gebeurt ook bij Karakter, de patiënt wordt opgenomen en de ouders worden begeleid door de
ouderbegeleider/ambulant begeleider. Doordat er verschillende disciplines met het gezin werken,
worden er door ouders en kind apart van elkaar aan doelen gewerkt. Er is daardoor een onvoldoende
samenhangend en geïntegreerd, leidend behandelplan voor het gehele systeem, op grond van een
beschrijvende diagnose.
De behandelcoördinator is diegene die alle evaluaties van de doelen implementeert.
1.5

Samenvatting onderzoeksopzet

In de voorafgaande stukken is de onderzoeksopzet nog niet naar voren gekomen. Om hierover de
belangrijkste informatie te geven, zal er een samenvatting van volgen.
In de onderzoeksopzet is uitgelegd hoe er draagvlak wordt gecreëerd. Dit wordt vooral gedaan door
de verschillende betrokken disciplines op de hoogte te houden van het proces van het onderzoek.

5

Volgens dezelfde werkwijze.
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Daarnaast wordt er informatie gegeven over hoe de verschillende betrokken disciplines het probleem
zien of ervaren. Hier wordt door verschillende mensen benoemd dat zij dit signaal als een probleem
ervaren.
Er wordt verantwoord waarom er voor de verschillende deelvragen is gekozen. Voornamelijk zijn er
deelvragen opgesteld om inzichtelijk te krijgen hoe het behandelproces op het moment verloopt en
hoe iedereen hier aan werkt. Door dit te onderzoeken wordt het duidelijk waar er kansen liggen in dit
proces.
Daarbij komt er naar voren dat er kwalitatief onderzoek zal worden gedaan, om de meningen en
opvattingen van de betrokkenen in kaart te kunnen brengen. De meetinstrumenten zijn verantwoord,
deze zijn ook in dit verslag te lezen. Namelijk in hoofdstuk vijf. Er is een tijdspad opgesteld om globaal
inzichtelijk te maken voor de opdrachtgever wanneer wat zal worden gedaan.

2 Praktijkonderzoek
2.1

Inleiding

In het hoofdstuk ‘methoden van het onderzoek’ is onderscheid gemaakt in verschillende paragrafen. In
de eerste paragraaf is er toegelicht hoe er gedurende het onderzoek de validiteit en betrouwbaarheid
is gewaarborgd. Daarna is er verantwoord welke informanten er zijn ondervraagd en welke vragen aan
hen zijn gesteld. Daar op volgend wordt er beschreven welke procedures er zijn doorlopen voor en
tijdens het uitvoeren van het praktijkonderzoek. De derde paragraaf omvat de verantwoording van de
meetinstrumenten, waarom zijn deze interviewvragen gekozen? Wat moest ermee worden bereikt? En
zijn de begrippen allen duidelijk? Om helder te maken hoe er tot de verwerking van de resultaten is
gekomen, is de verantwoording uitgewerkt in de paragraaf 5.2.4.5.
Waarnaar de feitelijke resultaten zijn weergegeven. Aan de hand daarvan zijn de feitelijke resultaten
geïnterpreteerd, waardoor er is gekomen tot de beantwoording van de deelvragen en vraagstelling.
Met behulp van onderstaande deelvragen wordt er aan het eind van het onderzoek antwoord gegeven
op de vraagstelling:
1. Welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het proces van het opstellen, evalueren
en implementeren van behandeldoelen, per discipline, binnen de huidige werkwijze van
Karakter Ede cluster LVB?
2. Waar valt er winst te behalen om meer samenhang en integratie te verkrijgen binnen een
behandelplan die gericht is op het gehele systeem van de patiënt?
3. Wat vinden de betrokken disciplines van belang in de onderlinge afstemming met
betrekking tot het behandelen van het gehele systeem van een patiënt?
4. Hoe zorgt het team van Intensieve Psychiatrisch Gezinsbehandeling (IPG) bij Karakter
Ede cluster LVB, ervoor dat zij het gehele systeem behandelen vanuit één behandelplan
en wat zijn de werkzame factoren?
5. Wat zijn de werkzame factoren met betrekking tot eenduidig en systemisch werken vanuit
een centraal behandelplan binnen de afdeling Idefix van Karakter en evidence based
interventies?
2.2
2.2.1

Methoden van het onderzoek
Validiteit en betrouwbaarheid

Kok, Molleman, Saan & Ploeg (2005, p.28-29) zeggen het volgende over draagvlak:
Draagvlak is de mate waarin partijen een initiatief ondersteunen, erbij betrokken zijn en zo
bijdragen aan de macht en middelen die nodig zijn om een initiatief te realiseren. Bij het
creëren van draagvlak spelen drie partijen een rol, namelijk de einddoelgroep, de
intermediaire en de beslissers.
De beslisser/ opdrachtgever: Manager behandelzaken.
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In een persoonlijk gesprek (28 februari 2013) heeft de manager aangegeven akkoord te gaan met de
onderzoeksopdracht. Hij was bereid het onderzoek van feedback te voorzien, vragen te beantwoorden
en verdere ondersteuning te bieden waar deze nodig is. Door hem gedurende het onderzoek op de
hoogte te houden van de vorderingen die zijn gemaakt, is er een blijvend draagvlak gecreëerd.
Gedurende het onderzoek is de manager meerdere malen op de hoogte gesteld van de voorlopige
resultaten van het onderzoek en is er samen gebrainstormd over de uitkomsten. Wanneer er tegen
knelpunten werd aangelopen, is er contact gezocht en samen gezocht naar oplossingen.
De intermediaire: Behandelcoördinator.
Het was belangrijk dat de behandelcoördinator dit initiatief ondersteunde, omdat zij het in de praktijk
gaat uitvoeren. Door middel van gesprekken over de voortgang van het onderzoek en het afnemen
van een interview, waarin is gevraagd naar haar mening en visie, is er draagvlak bij de coördinator
gecreëerd.
De einddoelgroep: Sociotherapeuten, ouderbegeleider/ambulant begeleider, arts,
psychiater/psycholoog, systeemtherapeut. Omdat bovenstaande disciplines uiteindelijk de interventie
(mede) uit moeten gaan voeren, was het belangrijk dat ze achter het onderzoek stonden. Tijdens het
opstellen van de onderzoeksopzet is er ruimte gecreëerd voor de meningen van deze disciplines. Ook
zijn zij regelmatig op de hoogte gehouden over de voortgang van het onderzoek.
Alle betrokkenen worden 28 mei op de hoogte gesteld van de onderzoeksresultaten middels een
presentatie. In de presentatie zal er ruimte zijn voor feedback en hun mening over de uitkomsten,
zodat er een product kan worden ontworpen dat aansluit bij behoeften van de werknemers.
Migchelbrink (2008, p. 128) zegt het volgende over validiteit en betrouwbaarheid:
Betrouwbaarheid en validiteit hebben allebei te maken met het vertrouwen dat gesteld kan
worden in de onderzoeksresultaten en de handelswijze van de onderzoeker. De validiteit
oftewel de geldigheid betreft het vertrouwen in de inhoud van de gegevens: het
waarheidsgehalte van de gegevens. Validiteit wil zeggen dat de verzamelde gegevens, je
resultaten, de onderzochte werkelijkheid weerspiegelen. De betrouwbaarheid betreft het
vertrouwen in de werkwijze tijdens het onderzoek. Het gaat om de nauwkeurigheid en
zorgvuldigheid in de wijze van werken.
Er is gebruik gemaakt van meerdere bronnen voor het beantwoorden van een deelvraag. Dit zorgt er
6
voor dat triangulatie is toegepast. Vanaf het begin van het proces is er een logboek bijgehouden,
daardoor is er een duidelijk overzicht van de stappen/keuzes die gemaakt zijn. Gedurende het
onderzoek zijn alle verouderde versies bewaard en zijn alle gemaakte keuzes uitgebreid toegelicht in
het logboek. Zo is ervoor gezorgd dat het onderzoek betrouwbaar en valide is.
Tijdens het uitvoeren van het praktijkonderzoek zijn de interviews zorgvuldig voorbereid. Er is voor
gezorgd dat er minimaal twee personen aanwezig waren om het interview af te nemen. Door het
interview in tweevoud op te nemen, konden de interviews nauwkeurig geanalyseerd en verwerkt
worden, zonder dat er informatie verloren is gegaan.
Daarnaast heeft er altijd een inhoudscontrole plaatsgevonden door de begeleidend docent,
medestudenten (‘peer check’) en de opdrachtgever (‘deskundigencheck’). In elke fase is er gebruik
gemaakt van hun feedback en expertise.
Kijkend naar het onderzoek dat heeft plaatsgevonden is er transparant, overzichtelijk en helder
gewerkt. Omdat er kwalitatief onderzoek is gedaan, is er veelal gebruik gemaakt van ondervraging als
onderzoekstechniek.

6

Migchelbrink (2008, p. 130-131) zegt het volgende over triangulatie:
Triangulatie is vooral ontwikkeld binnen de kwalitatieve onderzoeksbenadering. Het staat voor
op verschillende manieren onderzoeken van hetzelfde verschijnsel. Je onderzoekt bij
triangulatie langs meerdere kanten en perspectieven hetzelfde verschijnsel. Je gaat op zoek
naar overeenstemming tussen de gegevens over hetzelfde verschijnsel afkomstig van diverse
databronnen, dataverzamelingstechniek en onderzoekers.
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Er zijn halfgestructureerde interviews afgenomen, hierdoor was er mogelijkheid tot doorvragen. Om de
betrouwbaarheid en validiteit te waarborgen is ervoor gezorgd dat er altijd twee mensen aanwezig
waren bij de ondervraging.
Deze keuze is gemaakt om ervoor te waken dat er teveel in één richting werd gekeken. Door het
gesprek op te nemen (met twee apparaten) konden beide aanwezige vragen stellen.
Vooraf was afgesproken dat alle vragen die waren opgesteld voor een interview, werden gesteld. Er is
voor gekozen per interview een voorzitter aan te wijzen. De voorzitter was de hoofdvragensteller,
bewaakte de kaders en zorgde ervoor dat alle opgestelde vragen werden gesteld.
Doordat er werd doorgevraagd, kon het soms dus zijn dat er wat overlapping met de antwoorden was.
Voor het interview is met de bevraagde besproken dat dit het geval kon zijn, maar dat dit in het kader
van de betrouwbaarheid van het onderzoek noodzakelijk was. Indien dit onderzoek elders zou worden
uitgevoerd zouden er dezelfde uitkomsten worden verkregen in de basisinformatie. (De
basisinformatie omvat de, antwoorden van de op papier opgestelde vragen.) Omdat er mogelijkheid
tot doorvragen was, zouden er in de ‘extra’ informatie nuanceverschillen kunnen zitten.
2.2.2
2.2.2.1

Informanten
Ondervraging

Voor dit onderzoek zijn in het totaal 14 informanten benaderd. Hieronder zal per benaderde informant
worden uitgewerkt waarom er voor gekozen is om deze mensen te benaderen, welke
onderzoeksmethoden er zijn gebruikt en waarom deze zijn gebruikt. Welke vragen er zijn gesteld, is
nader toegelicht in de paragraaf meetinstrumenten.
De behandelcoördinator
Deze informant is benaderd voor het onderzoek omdat de behandelcoördinator doelen opstelt,
evalueert en implementeert. Zij zorgt voor integratie in een behandelplan. Daarnaast is deze informant
benaderd om inzicht te verkrijgen waar er nog winst te behalen valt wat betreft integratie en
samenhang in een behandelplan. Doordat er door haar input antwoord gegeven kon worden op de
eerste, tweede en derde deelvraag.
Bij de ondervraging van de behandelcoördinator is gebruik gemaakt van een individuele, een face to
face, een mondelinge en een halfgestructureerde ondervraging. Hiervoor is gekozen, omdat het
persoonlijk bevragen van deze informant ruimte gaf voor doorvragen en meningen. Daarnaast konden
non-verbale signalen worden opgevangen.
De systeemtherapeut
Deze informant is benaderd voor het onderzoek omdat de systeemtherapeut globale doelen vanuit het
behandelplan toespitst op de behandeling van het gezin. Om de eerste, derde en vierde deelvraag te
beantwoorden, is de input van de systeemtherapeut gebruikt. Op die manier werd duidelijk hoe deze
specifieke discipline de doelen toespitst en opstelt, evalueert en zorgt voor implementatie.
Bij de benadering van de systeemtherapeut is gebruik gemaakt van een individuele, een face to face,
een mondelinge en een halfgestructureerde ondervraging. Hiervoor is gekozen, omdat het persoonlijk
bevragen van deze informant ruimte gaf voor doorvragen en meningen. Daarnaast konden nonverbale signalen worden opgevangen.
De manager van het Intensief Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG) team
Deze informant is benaderd voor het onderzoek, omdat informatie van de manager van het IPG team
is gebruikt voor het beantwoorden van deelvraag vier. Door deze informatie werd er duidelijk hoe het
IPG team werkt en wat de werkzame factoren zijn binnen hun werkwijze. Bij de benadering van de
manager van het IPG team is gebruik gemaakt van een individuele, een face to face, een mondelinge
en een halfgestructureerde ondervraging. Hiervoor is gekozen, omdat het persoonlijk bevragen van
deze informant ruimte gaf voor doorvragen en meningen. Daarnaast konden non-verbale signalen
worden opgevangen.
De manager behandelzaken
Deze informant is benaderd voor het onderzoek omdat de manager behandelzaken de verkregen
informatie kon controleren. Daarnaast is deze informant benaderd om inzicht te krijgen waar er winst
te behalen valt wat betreft integratie en samenhang van een behandelplan. Door deze informatie kon
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er antwoord worden gegeven op deelvraag één, twee en drie. Bij de benadering van de manager
behandelzaken is gebruik gemaakt van een individuele, een face to face, een mondelinge en een
halfgestructureerde ondervraging. Hiervoor is gekozen, omdat het persoonlijk bevragen van deze
informant ruimte gaf voor doorvragen en meningen. Daarnaast konden non-verbale signalen worden
opgevangen.
De ouderbegeleider
Deze informant is benaderd voor het onderzoek, omdat de ouderbegeleider globale doelen vanuit het
behandelplan toespitst op de begeleiding van de ouders in een gezin. Daarnaast is deze informant
benaderd om inzicht te krijgen waar er winst te behalen valt wat betreft integratie en samenhang van
een behandelplan. Door het verkrijgen van deze informatie kon er antwoord worden gegeven op
deelvraag één en drie. Bij de benadering van de ouderbegeleider is gebruik gemaakt van een
individuele, een face to face, een mondelinge en een halfgestructureerde ondervraging.
Hiervoor is gekozen, omdat het persoonlijk bevragen van deze respondent ruimte gaf voor doorvragen
en meningen. Daarnaast konden non-verbale signalen worden opgevangen.
De sociotherapeuten
In deze groep informanten zijn 10 sociotherapeuten benaderd voor het beantwoorden van deelvraag
één en drie. Door deze mensen te benaderen, kon er inzicht worden verkregen over waar de
verschillen en overeenkomsten liggen in het opstellen, evalueren en implementeren van de
behandeldoelen die op de groep voor het kind worden opgesteld. Bij de benadering van de
sociotherapeuten is gebruik gemaakt van een individuele, een face to face, een mondelinge en een
halfgestructureerde ondervraging. Hiervoor is gekozen, omdat het persoonlijk bevragen van deze
informant ruimte gaf voor doorvragen en meningen. Daarnaast konden non-verbale signalen worden
opgevangen.
Daarnaast is aan alle informanten de vraag gesteld wat zij van belang vinden voor een goede
onderlinge afstemming zodat het gehele systeem behandeld kan worden. Met deze verkregen
informatie kon er antwoord worden gegeven op deelvraag drie.
2.2.2.2

Inhoudsanalyse

Voor dit onderzoek is er ook gebruik gemaakt van een inhoudsanalyse. Middels deze inhoudsanalyse
werd de ondervraging van de informanten ondersteund. Hieronder volgt een uitwerking van welk soort
inhoudsanalyse gebruik gemaakt is en waarom hier voor gekozen is. Waarvan gebruik is gemaakt, is
nader toegelicht in de paragraaf meetinstrumenten.
Dossieranalyse
Voor het beantwoorden van deelvraag één en twee is er gebruik gemaakt van dossieranalyse. Deze
dossiers omvatten de behandelplannen en de evaluaties van behandelplannen. Er is voor gekozen
om de behandelplannen in te zien van de kinderen die op de groepen Bron en Kei hebben verbleven
vanaf december 2012 tot heden. Dit zijn negentien behandelplannen. Hier is voor gekozen, zodat het
actuele informatie bevat en het product kan worden gebaseerd op recent verkregen informatie. Om
gestructureerd te werk te kunnen gaan, werd er een checklist opgesteld. Hier op konden punten
worden aangevinkt of deze aanwezig/afwezig of niet van toepassing waren. Zo kon er een duidelijk
overzicht worden verkregen en is ieder behandelplan op dezelfde punten gecheckt. Om objectief te
kunnen beoordelen, zijn er indicatoren opgesteld waaraan samenhang moet voldoen. Dit zijn de
volgende indicatoren:
 Doelen van ouders als subsysteem dien in het verlengde te liggen van de kinderen als
subsysteem.
 Doelen van ouders zouden dan wel af te leiden moeten zijn vanuit de gezagspositie.
Documenten
Voor het beantwoorden van deelvraag vier en vijf is er onderscheid gemaakt in twee typen
documenten. Voor deelvraag vier is er gebruik gemaakt van de documenten over de werkwijze van
het IPG team. Uit deze documenten kon informatie worden gehaald wat de werkzame factoren zijn
binnen deze afdeling. Voor deelvraag vijf is er gebruik gemaakt van de documenten van de groep
Idefix. Deze documenten bestaan uit begeleidingsplannen en informatie over de brughulp die is
ingezet. Ook hier is onderzocht waar de werkzame factoren binnen hun werkwijze liggen.
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Literatuur
In de literatuur is gezocht naar een beschrijving over de band tussen de interactie van ouder en kind
die er voor zorgt dat het gedragsprobleem van het kind in stand wordt gehouden.
Daarbij is er in de literatuur gezocht naar evidence based methodes die betrekking hebben op samen
en eenduidig werken vanuit één centraal behandelplan.
2.2.3

Procedure

Op donderdag 31 januari is het eerste contact geweest met de opdrachtgever, de heer E. Speelman,
hierna te noemen als de opdrachtgever. Er is een gesprek gevoerd waarin de opdracht kaders heeft
gekregen. Daarbij is er informatie uitgewisseld over hoe het traject de komende vijf maanden zal gaan
verlopen en wat daarbij elkaars verwachtingen zijn. Daarnaast is er besproken waar het onderzoek op
gericht zal zijn en op welke doelgroep het onderzoek betrekking zal hebben. Er zijn afspraken
ingepland om elkaar op de hoogte te houden en de afspraak is gemaakt dat de complete stukken
eerst naar de opdrachtgever gaan ter inzage, voordat er iets wordt toegezonden naar de begeleidend
docenten.
Donderdag 7 februari zijn er samenwerkingsafspraken voor het onderzoek opgezet. Vragen die
centraal stonden waren onder andere; Wat vindt ieder belangrijk in de samenwerking? En hoe dient
dit te worden vormgegeven? Daarbij is op dezelfde dag een start gemaakt met de probleemanalyse.
Waarnaar de taken zijn verdeeld en er afspraken zijn gemaakt over de voortzetting.
15 februari zijn de eerste stukken gemaild naar de opdrachtgever voor feedback. Deze feedback is op
20 februari verwerkt en opnieuw teruggestuurd ter controle.
28 februari heeft er opnieuw een gesprek plaats gevonden met de opdrachtgever om de definitief
gemaakte probleemanalyse door te spreken. De opdrachtgever heeft in dit gesprek aangegeven
akkoord te zijn met de informatie die hier in staat en hoe het probleem wordt geschetst. Waarnaar de
definitief gemaakte stukken zijn verstuurd naar de begeleidend docenten. Daarnaast is er op 5 maart
een mail gestuurd naar de betrokken disciplines om hen op de hoogte te stellen van het onderzoek en
de opdracht. Er is kort weergegeven wat de opdracht inhoudt, wat het geschetste probleem is en
daarbij is gevraagd naar hun visie en meningen.
Aan de hand van deze toestemming die gegeven is door de opdrachtgever, is er een start gemaakt
met de onderzoeksopzet. Hier is twee weken aan gewerkt, toen is er opnieuw feedback gevraagd aan
de opdrachtgever. Deze is op 26 maart verwerkt. Waarnaar het definitieve plan van aanpak is
ingeleverd
Op maandag 8 april is er een start gemaakt met het inplannen van interviews. Dit gedeelte is even
gestagneerd, doordat er geen goedkeuring werd gegeven voor het plan van aanpak vanuit de
begeleidende docenten. Daarom is er veel aandacht uit gegaan naar het in orde maken van het plan
van aanpak. Hier is drie dagen later alsnog een goedkeuring voor gegeven, waarnaar er verder is
gegaan met het opstellen van de interview vragen. Daarvoor is op donderdag 11 april toestemming
gevraagd aan de opdracht om de interviews te mogen afnemen bij de medewerkers. Dit was meteen
akkoord. Op deze dag is ook toestemming gevraagd aan de opdrachtgever om dossiers in te mogen
zien. Doordat dit beide akkoord was, is er maandag 22 april meteen gestart met het afnemen van de
interviews. Hier onder zal een opsomming volgen met de data waarop de interviews hebben
plaatsgevonden.
 Maandag 22 april zijn sociotherapeut D. en M. geïnterviewd. Vervolgens heeft er ook een
interview met de ouderbegeleider van Karakter plaatsgevonden.
 Op dinsdag 23 april zijn sociotherapeut M. en R. geïnterviewd en is de systeemtherapeut
tevens manager van het IPG team ondervraagd.
 Donderdag 25 mei zijn de interviews voorgezet, en zijn sociotherapeut M.,K. en C. bevraagd.
En is er een interview geweest met de behandelcoördinator.
Aan het einde van de dag, donderdag 25 mei zijn de eerste resultaten besproken met de
opdrachtgever vanuit de instelling.


29 mei op maandag is sociotherapeut P. geïnterviewd en tot slot sociotherapeut A. en C. op
zondag 5 mei.
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2.2.4

Meetinstrument

De geïnterviewde zijn deelvragen voor gelegd. Doordat dit veel omvattende vragen waren, zijn deze
opgedeeld in subvragen om de interviews vorm te geven. De deelvragen zijn bij de uitwerking hiervan
iedere keer voorafgaand genoemd aan de subvragen. Tevens is er aan iedereen de vraag gesteld of
zij nog op- of aanmerkingen hadden die konden worden meegenomen tijdens het onderzoek, om zo
iedereen de kans te bieden zijn/haar mening te geven. Daarnaast is er gebruik gemaakt van
negentien dossiers. Er is een checklist opgesteld om zo ieder behandelplan op dezelfde wijze te
checken op een aantal vooraf opgestelde punten.
2.2.4.1

Verantwoording deelvraag 1

Welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het proces van het opstellen, evalueren en
implementeren van behandeldoelen, per discipline, binnen de huidige werkwijze van Karakter Ede
cluster LVB?
Verantwoording interviewvragen
 Hoe kom je tot de behandeldoelen?
Door van iedere discipline te weten hoe zij tot hun behandeldoelen komen, hoe zij deze
evalueren en weer implementeren, kon er onderzocht worden waar de verschillen en
overeenkomsten liggen in het proces van het opstellen, evalueren en implementeren.
 Werk je vanuit een format?
Deze vraag is opgesteld om te weten te komen of alle disciplines vanuit een format werken of
dat hier verschillen in zijn.
 Krijg je van iemand feedback op de gestelde doelen?
Door deze vraag te stellen, kon er onderzocht worden waar in de verschillen liggen met
betrekking tot het opstellen van de behandeldoelen.
 Zijn de doelen die je opgesteld gericht op het gehele systeem of op delen van het systeem?
Deze vraag werd opgesteld om te weten te komen of behandeling gericht is op het gehele
systeem of op het individu.
 Wat is jouw werkwijze met betrekking tot het evalueren van, de door jouw opgestelde
doelen?
Door deze vraag te stellen, kon er worden onderzocht hoe alle betrokken disciplines de door
hen opgestelde behandeldoelen evalueren en of dit op dezelfde manier gebeurt.
 Met welke factoren houd je rekening? (EPD, M of M, MIP)
Deze vraag werd opgesteld om te weten te komen of de disciplines dezelfde middelen
gebruiken om tot een evaluatie te komen.
 Welke verschillen en overeenkomsten in het proces van het opstellen, evalueren,
implementeren van behandeldoelen zie jij?
Zo kon er inzichtelijk worden gemaakt of de disciplines ook onderling verschillen of
overeenkomsten ervaren en waar zij dachten dat deze lagen.
 Zou er winst te behalen vallen in dit proces?
Zo ja, waar?
Zo kon er inzichtelijk worden gemaakt waar de disciplines dachten dat er winst viel te behalen.
Op deze manier kan er bij het implementatieplan en product rekening worden gehouden met
de meningen van de disciplines. Hierdoor wordt mede draagvlak gecreëerd.
Verantwoording checklist behandelplannen
1. Staat er een hoofd doel in?
2. Zijn de doelen smart geformuleerd?
3. Is het hoofddoel kleiner gemaakt in subdoelen?
4. Is dit per discipline uitgewerkt?
5. Hangen de kleiner gemaakte doelen, samen met het hoofddoel?
6. Hangen de kleiner gemaakte doelen ook samen met de kleiner gemaakte doelen van de
andere disciplines?
7. Is er per doel geëvalueerd?
8. Is deze evaluatie per discipline?
9. Is de evaluatie volgens een methode?
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Bovenstaande vragen zijn gesteld omdat het zo inzichtelijk kon worden gemaakt hoe de
behandelplannen zijn opgebouwd, of dit iedere keer op dezelfde manier is gebeurd en welke
bijzonderheden hierin naar voren zijn gekomen. Deze informatie werd gebruikt om verschillen en
overeenkomsten aan te tonen in het proces van opstellen en evalueren.
2.2.4.2

Verantwoording deelvraag 2

Waar valt er winst te behalen om meer samenhang en integratie te verkrijgen binnen een
behandelplan die gericht is op het gehele systeem van de patiënt?
Verantwoording interviewvragen
 Wat zou er volgens jou concreet anders kunnen in een behandelplan om tot meer samenhang
en integratie te komen voor een behandelplan voor het gehele systeem?
Deze vraag werd gesteld, om te weten te komen hoe de behandelcoördinator en manager
behandelzaken dachten dat er winst valt te behalen door concrete veranderingen aan te
brengen.
 Hoe zou dit tot uitwerking gebracht kunnen worden?
Door deze vraag te stellen werd er onderzocht hoe de vorige vraag concreet kon worden
gemaakt, zodat het uitvoerbaar is.
 Waar zou de prioriteit liggen, als er concrete veranderingen doorgevoerd zouden moeten
worden in de behandelplannen?
Met deze vraag werd er onderzocht wat de behandelcoördinator en de manager
behandelzaken belangrijk vinden om te veranderen aan de huidige werkwijze.
Verantwoording checklist behandelplannen
1. Staan de doelen van ouders in het behandelplan?
2. Staan de evaluaties van de doelen van ouders in het behandelplan?
3. Komen de evaluaties voor het gehele systeem aan bod in één plan?
4. Komen de doelen voor het gehele systeem aan bod in één plan?
5. Is er samenhang tussen de evaluaties van ouder en kind?
6. Is er samenhang tussen de doelen van ouder en kind?
Bovenstaande vragen zijn gesteld omdat het zo inzichtelijk kon worden gemaakt hoe de
behandelplannen zijn opgebouwd, of dit iedere keer op dezelfde manier is gebeurd en welke
bijzonderheden hierin naar voren zijn gekomen. Deze informatie werd gebruikt om verschillen en
overeenkomsten aan te tonen in het proces van opstellen en evalueren.
2.2.4.3

Verantwoording deelvraag 3

Wat vinden de betrokken disciplines van belang in de onderlinge afstemming met betrekking tot het
behandelen van het gehele systeem van een patiënt?
 Wat vind jij van belang voor een goede onderlinge afstemming die betrekking heeft op het
gehele systeem van een patiënt?
Door inzichtelijk te maken waar de belangen liggen werd er onderzocht wat er volgens de
verschillende disciplines nodig is voor een goede onderlinge afstemming die betrekking heeft
op de behandeling van het gehele systeem van een patiënt.
 Hoe zorg je er voor dat andere disciplines op de hoogte zijn van jouw werkzaamheden?
Zo werd het inzichtelijk hoe er op het moment wordt afgestemd tussen de verschillende
disciplines.
 Hoe zorg je er voor dat jij op de hoogte blijft van de werkzaamheden van andere disciplines?
Zo werd het inzichtelijk hoe elke discipline ervoor zorgt dat ze op de hoogte blijven van de
werkzaamheden van de andere disciplines.
 Wat is jouw huidige bijdrage in de onderlinge afstemming over patiënten?
Zo werd het inzichtelijk wat ieders bijdrage is in de huidige onderlinge afstemming over de
patiënten.
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2.2.4.4

Verantwoording deelvraag 4

Hoe zorgt het team van Intensieve Psychiatrisch Gezinsbehandeling (IPG) bij Karakter Ede cluster
LVB, ervoor dat zij het gehele systeem behandelen vanuit één behandelplan en wat zijn de werkzame
factoren?
 Wat is de werkwijze binnen de IPG?
Door het stellen van deze vraag, werd het inzichtelijk hoe het IPG team te werk gaat met
betrekking tot het behandelen van het gehele systeem van de patiënt.
 Hoe betrekken jullie het gehele systeem?
Zo werd inzichtelijk hoe zij het gehele systeem vanuit één centraal behandelplan behandelen.
 Wat zijn hierin de werkzame factoren?
Zo werd inzichtelijk waar binnen het IPG team de werkzame factoren liggen met betrekking tot
het behandelen van het gehele systeem van de patiënt.
 Wat is de werkwijze ten aanzien van het opstellen van doelen?
Zo werd inzichtelijk gemaakt hoe de doelen worden toegespitst op het gehele systeem.
 Zijn de opgestelde doelen gericht op het gehele systeem of op delen van het systeem?
Zo werd inzichtelijk gemaakt of de doelen worden gericht op het gehele systeem of op het
individu.
 Hoe zorgen jullie voor samenhang?
Zo werd inzichtelijk hoe zij ervoor zorgen dat zij het gehele systeem behandelen en hoe dit
met elkaar samen hangt.
2.2.4.5

Verantwoording codering interviews

Tijdens het verwerken van de gegevens uit de interviews is er gestructureerd gewerkt. Alle interviews
zijn letterlijk uitgewerkt. Er zijn kernzinnen uitgehaald en in een schema gezet per deelvraag. Vanuit
dat schema zijn er gegevens aan thema’s gelabeld. Deze thema’s hebben de basis gevormd om te
komen tot een open codering. Een open codering zorgt ervoor dat er tijdens een kwalitatief onderzoek
woorden aan elkaar worden gekoppeld en er op zoek kon worden gegaan naar patronen in hetgeen
dat de geïnterviewde heeft gezegd. Er zal worden uitgelegd welke keuzes er zijn gemaakt om tot het
labelen te komen.
Deelvraag 1
Welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het proces van het opstellen, evalueren en
implementeren van behandeldoelen, per discipline, binnen de huidige werkwijze van Karakter Ede
cluster LVB?
Deze deelvraag is voor het coderen onderverdeeld in de mogelijke winstpunten en
verschillen/overeenkomsten.
Onderstaand zijn de labels te vinden die zijn opgesteld voor het helder krijgen van de winstpunten in
het proces van opstellen, evalueren en implementeren van de doelen.
Het label, samenhang tussen doelen omvat de volgende antwoorden;
 Samenhang tussen doelen.
Dit thema is meerdere malen genoemd tijdens het afnemen van de interviews, vandaar dat dit de
naam is van het label.
 Concretere doelen.
Als de doelen concreet zijn, is het duidelijk waar aan wordt gewerkt waardoor er samenhang kan
worden gecreëerd.
 Stroomlijning van doelen.
Door de doelen te stroomlijnen sluiten ze op elkaar aan en daardoor wordt er samenhang
gecreëerd.
 Behandeling meer gestroomlijnd.
Als de doelen samenhangen wordt er samen aan de behandeling gewerkt en kan de behandeling
meer worden gestroomlijnd.
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Het label, afstemming omvat de volgende antwoorden;
 Meer afstemming.
Dit thema is meerdere malen genoemd tijdens het afnemen van de interviews, vandaar dat dit de
naam is van het label.
 Meer evalueren over doelen.
Als er wordt geëvalueerd, is iedereen op de hoogte van het proces en kunnen de doelen daarop
worden aangesloten. Om op elkaar aan te sluiten is er afstemming nodig.
 Effectiviteit vergaderingen.
Tijdens een efficiënte vergadering kan er afstemming worden gezocht en is iedereen van elkaars
werkzaamheden op de hoogte.
Het label, werkwijze per persoon omvat de volgende antwoorden;
 Iedereen heeft een eigen werkwijze.
Dit thema is meerdere malen genoemd tijdens het afnemen van de interviews, vandaar dat dit de
naam is van het label.
 Nuanceverschillen per ST.
Doordat iedere sociotherapeut de nuanceverschillen ergens anders legt, werken ze wellicht ook
aan andere punten en dus ook met een andere werkwijze.
 Eilandjes
Doordat verschillende disciplines op eilandjes werken, werkt iedereen voor zichzelf en met zijn
eigen werkwijze.
Het label, ouderbetrokkenheid omvat de volgende antwoorden;
 Ouderbetrokkenheid.
Dit thema is meerdere malen genoemd tijdens het afnemen van de interviews, vandaar dat dit de
naam is van het label.
 Naar de gezinnen toe.
Als er werknemers naar de gezinnen toe gaan, kan er meer ouderbetrokkenheid worden
gecreëerd.
Onderstaand zijn de labels te vinden die zijn opgesteld voor het helder krijgen van de verschillen en
overeenkomsten in het proces van opstellen, evalueren en implementeren van de doelen.
Het label, doelen omvat de volgend antwoord;
 Doelen vanuit het behandelplan
Alle werknemers geven aan, dat ze de doelen kleiner maken vanuit het grote doel dat staat in
het behandelplan.
Het label, EPD omvat de volgende antwoorden;
 EPD
Dit thema is meerdere malen genoemd tijdens het afnemen van de interviews, vandaar dat dit
de naam is van het label.
 Veel informatie van anderen meenemen tijdens de evaluatie.
Dit is een belangrijk thema dat werd genoemd, om deze mee te kunnen nemen, is deze
gelabeld aan het EPD.
 Samenvatting werkzaamheden.
Veel al kwam naar voren dat er vaker gebruik wordt gemaakt van het samenvatten van de
werkzaamheden.
Het label, fasering omvat de volgende antwoorden;
Fasering en sterrenkaart omvatten hetzelfde.
Dit thema is meerdere malen genoemd tijdens het afnemen van de interviews, vandaar dat dit de
naam is van het label.
Het label, feedback omvat de volgende antwoorden;
 Feedback
Dit thema is meerdere malen genoemd tijdens het afnemen van de interviews, vandaar dat dit
de naam is van het label.
 Mondeling afstemming
Door middel van mondelinge afstemming wordt er feedback gegeven.
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Patiëntbespreking
Tijdens de patiëntbespreking wordt er geëvalueerd en worden er afwegingen besproken, dit is
ook een manier van feedback geven.

Het label, meldingen omvat de volgende antwoorden;
 M&M
Dit is een melding van de middelen en maatregelen die zijn ingezet tijdens een incident met
een patiënt.
 MIP
Melding Incident Patiënt, die kan gaan om een agressiemelding maar kan ook te maken
hebben met de werkomstandigheden van de werknemers.
Deelvraag 2
Waar valt er winst te behalen om meer samenhang en integratie te verkrijgen binnen een
behandelplan die gericht is op het gehele systeem van de patiënt?
Voor deze deelvraag zijn twee disciplines geïnterviewd. Doordat er maar twee antwoorden waren, was
het niet nodig om te coderen omdat er al een overzicht was van de antwoorden. De interviews zijn
letterlijk uitgewerkt en daarna zijn de belangrijke zinnen eruit gehaald, zo was al snel duidelijk wat de
kern was van de antwoorden.
Deelvraag 3
Wat vinden de betrokken disciplines van belang in de onderlinge afstemming met betrekking tot het
behandelen van het gehele systeem van een patiënt?
Deze deelvraag is opgedeeld in wat de medewerkers van belang vinden voor een goede onderlinge
afstemming en wat hun huidige bijdrage daarin nu is.
Onderstaand zijn de labels te vinden die zijn opgesteld voor het helder krijgen van de punten die de
medewerkers aangeven van belang te vinden voor een goede onderlinge afstemming met betrekking
tot het behandelen van het gehele systeem.
Het label, afstemming omvat de volgende antwoorden;

Goed afstemmen
Dit thema is meerdere malen genoemd tijdens het afnemen van de interviews, vandaar dat dit
de naam is van het label.

Concrete vragen
Door concrete vragen te stellen kan er beter worden afgestemd omdat dan makkelijker de
kern wordt geraakt om op één lijn te communiceren.

Fysiek contact
Als er fysiek contact is, kan er worden afgestemd met elkaar.

Lijntjes kort houden
Als de lijntjes kort worden gehouden, is het makkelijker om met elkaar af te stemmen.

Kaders en randvoorwaarden moeten duidelijk zijn.
Als de afstemming effectief moet zijn, zullen de kaders en randvoorwaarden duidelijk moeten
zijn.

Wil iemand je informeren of advies?
Als duidelijk is of iemand advies wil of informatie wil geven, is duidelijk in welke vorm er
afstemming plaats moet vinden.

Ieder levert een bijdrage vanuit zijn vakkennis.
Er kan goede afstemming plaatsvinden als duidelijk is, wie welke bijdrage kan/gaat leveren.
Het label, op de hoogte zijn van elkaar omvat de volgende antwoorden;
 Op de hoogte zijn van elkaar.
Dit thema is meerdere malen genoemd tijdens het afnemen van de interviews, vandaar dat dit
de naam is van het label.
 Elkaar informeren over dingen die goed gaan.
Door te vertellen wat goed gaat, kunnen anderen de behandeling volgen en eventueel
voortzetten, hiervoor is het wel nodig dat je elkaar op de hoogte brengt.
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Communicatie.
Door de communiceren met elkaar ben je ook op de hoogte.
CC-en.
Door iemand een mail door te sturen, wordt er makkelijk informatie uitgewisseld, zodat iemand
op de hoogte is welke contacten er plaatsvinden.
Weten wie betrokken is en weten wie regie heeft.
Als duidelijk is wie de regie heeft, is ook duidelijk waar en bij wie er vragen kunnen worden
gesteld. Door de taken helder te hebben, is het makkelijker om op de hoogte van alle delen
van de behandeling te blijven.

Het label, verslaglegging omvat de volgende antwoorden;

Goede verslaglegging.
Dit thema is meerdere malen genoemd tijdens het afnemen van de interviews, vandaar dat dit
de naam is van het label.

Rapporteren.
Door de rapporteren wordt er verslag gelegd.

Goed opgeschreven behandelplan.
Er vindt er verslaglegging plaats als er een goed opgeschreven behandelplan is.
Het label, vergaderen omvat de volgende antwoorden;
 Efficiënt vergaderen.
Dit thema is meerdere malen genoemd tijdens het afnemen van de interviews, vandaar dat dit
de naam is van het label.
 Goede planning.
Een goede planning is nodig om efficiënt te kunnen vergaderen.
Onderstaand zijn de labels te vinden die zijn opgesteld voor het helder krijgen van de huidige bijdrage
die de medewerkers nu leveren ten aanzien van een goede onderlinge afstemming.
Het label, mailen omvat de volgende antwoorden;
 Mailen
Dit thema is meerdere malen genoemd tijdens het afnemen van de interviews, vandaar dat dit
van belang is om mee te nemen in de codering.
Het label, rapporteren omvat de volgende antwoorden;
 Rapporteren
Dit thema is meerdere malen genoemd tijdens het afnemen van de interviews, vandaar dat dit
van belang is om mee te nemen in de codering.
Het label, afstemming met behandelend staf omvat de volgende antwoorden;
 Afstemming zoeken.
Dit thema is meerdere malen genoemd tijdens het afnemen van de interviews, vandaar dat dit
de naam is van het label.
 Eventueel bellen of langs gaan.
Bellen of langs gaan is een manier van afstemming zoeken.
 Veel contact met BHC / persoonlijk contact
Door contact te zoeken kan er onderlinge afstemming met behandeld staf plaatsvinden.
Het label, oudercontact omvat de volgende antwoorden;
 Elke week contact met ouders.
Dit thema is meerdere malen genoemd tijdens het afnemen van de interviews, vandaar dat dit
van belang is om mee te nemen in de codering.
Deelvraag 4
Hoe zorgt het team van Intensieve Psychiatrisch Gezinsbehandeling (IPG) bij Karakter Ede cluster
LVB, ervoor dat zij het gehele systeem behandelen vanuit één behandelplan en wat zijn de werkzame
factoren?
Voor deelvraag vier is één persoon geïnterviewd, hierdoor was het niet nodig om te coderen. Uit het
uitgewerkte interview zijn de kernzinnen gehaald, zo kon het antwoord worden verwerkt.
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Deelvraag 5
Wat zijn de werkzame factoren met betrekking tot eenduidig en systemisch werken vanuit een centraal
behandelplan binnen de afdeling Idefix van Karakter en evidence based interventies?
Voor deelvraag vijf was het niet nodig te coderen omdat hiervoor gebruik is gemaakt van
literatuuronderzoek.
2.3

Resultaten

In deze paragraaf zullen de feitelijke resultaten worden beschreven. Per deelvraag en per discipline
worden de feitelijke, samengevatte resultaten weergegeven.
2.3.1

Deelvraag 1

Welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het proces van het opstellen, evalueren en
implementeren van behandeldoelen, per discipline, binnen de huidige werkwijze van Karakter Ede
cluster LVB?
Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden door middel van praktijkonderzoek zijn veertien
informanten geïnterviewd. De behandelcoördinator, de manager behandelzaken, de ouderbegeleider,
de systeemtherapeut en tien sociotherapeuten werden bevraagd. Daarnaast zijn negentien
behandelplannen gecheckt vanuit een checklist bestaande uit negen punten.
De transcriptie van de interviews (bijlagen 8.2), de coderingslijsten (bijlagen 8.1), de checklisten van
de behandelplannen en de uitkomsten (bijlagen 8.3) hiervan zijn bijgevoegd in de bijlagen.
Behandelcoördinator
De doelen worden opgesteld vanuit de intake, het uitgangspunt is de hulpvraag van de ouders. De
behandelplanevaluatie wordt gemaakt aan de hand van de evaluaties van de andere disciplines,
waarnaar er een integratief beeld wordt geschetst. Vanuit het integratief beeld worden er nieuwe
doelen geïmplementeerd, door te kijken waar de aandachtspunten liggen en waar aan kan worden
gewerkt. De behandelcoördinator benoemt dat zij voldoende ideeën op kan doen voor nieuwe doelen
aan de hand van de input van andere disciplines.
Het is fijn als anderen meedenken waar zij naar toe zouden willen met de ouders of met het kind op de
groep. De intentie is dat deze geformuleerde doelen op het gehele systeem zijn gericht.
De behandelcoördinator stelt dat het persoonsafhankelijk is hoe de behandeldoelen worden
toegespitst per discipline. Dit hangt er vanaf hoe iedere persoon is gericht op de behandeling. Hoe
denkt hij of zij er over, hoe wordt er gedacht over het opstellen van werkdoelen? Over het evalueren
van de doelen is zij over het algemeen tevreden, iedereen werkt vanuit hetzelfde format.
Daarnaast zijn de evaluaties die worden geschreven, meestal direct te integreren maar het is wel
persoonsafhankelijk hoe uitgebreid een evaluatie is geschreven. De een is heel gestructureerd en
heeft de evaluatie de gehele periode bijgehouden, de ander maakt op het eind een evaluatie.
Zij heeft benoemd dat er vaak een begeleidingsplan met de kleiner gemaakte doelen ontbreekt.
Daarnaast zijn de doelen vanuit het globale behandelplan vaak te groot om hier gericht op te
evalueren. Het is heel verschillend per sociotherapeut of er kleiner gemaakte doelen zijn en of hier op
feedback is gevraagd aan de behandelcoördinator.
Er zijn verschillende winstpunten naar voren gekomen; concretere doelen per discipline, vrij direct na
opname een behandelplan formuleren, stroomlijning van de behandeldoelen. Daarnaast spelen
tijdsdruk en een volle agenda een grote rol. Zij is van mening dat het EPD (nog niet) ondersteunend
werkt.
Manager behandelzaken
De manager behandelzaken heeft gesteld dat het grootste verschil zit in het vermogen van de
disciplines om op verschillende niveaus te werken. Nu gebeurt het veel dat iedere discipline aan zijn
eigen stukje werkt binnen een behandeling, maar hij is van mening dat ze wel allemaal hetzelfde
zouden moeten doen. De doelen die zijn opgesteld door een mentor zouden door iedere
sociotherapeut moeten worden toegepast en niet alleen door de mentor. Daarnaast zouden doelen
van ouder en kind in elkaars verlengde moeten liggen. Ook zouden de doelen van het kind niet alleen
door de sociotherapeut in gang moeten worden gezet. Een andere discipline zal datzelfde doel
moeten toespitsen op hun vakgebied. Als het maar op elkaar blijft aansluiten.
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Kortom iedere behandelaar zou minder op zijn eigen stukje moeten zitten, maar ook naar de andere
disciplines moeten kijken. Dat zou inhouden dat behandeling meer dient te worden gestroomlijnd door
de verschillende disciplines. Dit kan volgens de manager behandelzaken mede door doelen van
ouders en kind complementair aan elkaar te maken. Dit zou betekenen dat wanneer een kind werkt
aan het verbeteren van het zelfbeeld, deze complimentjes zou moeten accepteren. Maar voor de
ouders geldt dat ze complimentjes moeten leren geven.
Ouderbegeleider
De doelen die worden opgesteld, zijn de eerste maanden vooral op de begeleiding van ouders gericht
ten aanzien van de opname van hun kind. Daarna wordt er gekeken hoe er verder kan worden
gegaan en welke doelen daarbij horen. Tijdens deze begeleiding wordt zoveel mogelijk het gehele
systeem erbij betrokken. In eerste instantie is de begeleiding gericht op de ouders en het opgenomen
kind. Maar wanneer blijkt dat er meer nodig is, wordt dit ook gedaan. Dat sluit niet alleen bij de
ouderbegeleider maar ook bij Karakter haar visie, volgens de ouderbegeleider. De evaluatie vindt
plaats door een samenvatting van de gebeurtenissen en de handelingen ten opzichte van de ouders.
De ouderbegeleider heeft gesteld dat er verschillende winstpunten zijn. Zij heeft gesteld dat er meer
dient te worden afgestemd en dat niet op eigen eilandjes moet worden gewerkt. Ook de vergadering
zouden effectiever kunnen worden ingedeeld. De effectiviteit van het afstemmen is niet ideaal. Er
wordt door verschillende mensen afgestemd, maar nooit allemaal tegelijk. Waardoor de disciplines in
het geheel nooit helemaal van elkaar op de hoogte zijn. De ideale situatie zou een klinische 24-uurs
zorg zijn, waarbij zoveel mogelijk het gehele systeem wordt opgenomen. Het is een dure vorm van
zorg maar wel het meest effectief, volgens de ouderbegeleider.
Systeemtherapeut
De systeemtherapeut stelt zijn doelen niet op vanuit een format door gebrek aan tijd, maar wordt wel
ondersteund door een format. Deze kunnen zijn gericht op het gehele systeem of delen van het
systeem, maar hangen altijd met elkaar samen. De leden van een gezin hangen namelijk altijd met
elkaar samen. Als systeemtherapeut kijkt hij ook naar de larger systems. Niet alleen naar het gezin,
maar ook het systeem er om heen. Het systeem van een gezin verandert al op het moment dat er
hulpverleners in het gezin komen. Voor het evalueren van de doelen wordt veel informatie van andere
disciplines meegenomen. Verschillen in het proces van het opstellen, evalueren en implementeren
van de doelen is persoonsafhankelijk. Sommige disciplines hebben het systemisch denken al in zich,
anderen minder.
De systeemtherapeut heeft gesteld dat het uiteindelijke doel is dat iedereen circulair kan werken.
Daarnaast zou er volgens de systeemtherapeut vanuit een eens gelijke visie moeten worden
geopereerd. En zou het helpend zijn als User gebruikersvriendelijk zou zijn.
Sociotherapeuten
Alle bevraagde sociotherapeuten gaven aan gebruik te maken van het behandelplan voor het
opstellen van de werkdoelen voor een mentorkind. De door de behandelcoördinator opgestelde
doelen worden door de bevraagde sociotherapeuten toegespitst tot werkdoelen. Om de doelen te
evalueren wordt er door acht van de tien bevraagde sociotherapeuten gebruik gemaakt van het EPD.
Vijf van de tien maken gebruik van de fasering.
Vier van de tien maken gebruikt van de incidentmeldingen. Vier van de tien bevraagde
sociotherapeuten maken gebruik van feedback/mondelinge afstemming.
Daarnaast gaven zes van de tien bevraagde sociotherapeuten aan dat er nuanceverschillen zijn in het
proces van het opstellen en evalueren. Iedere persoon heeft zo zijn eigen werkwijze.
Er werden verschillende winstpunten genoemd. Zes van tien bevraagde sociotherapeuten gaven aan
dat er in de onderlinge afstemming winst te behalen valt. Drie van de tien bevraagde sociotherapeuten
gaven aan dat er op het gebied van ouderbetrokkenheid winst valt te behalen.
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Behandelplannen
In onderstaand grafiek is inzichtelijk gemaakt, wat de uitkomsten zijn met betrekking tot het checken
van de behandelplannen. Dit zijn de volgende vragen:
1. Staat er een hoofd doel in?
2. Zijn de doelen smart geformuleerd?
3. Is het hoofddoel kleiner gemaakt in subdoelen?
4. Is dit per discipline uitgewerkt?
5. Hangen de kleiner gemaakte doelen, samen met het hoofddoel?
6. Hangen de kleiner gemaakte doelen ook samen met de kleiner gemaakte doelen van de
andere disciplines?
7. Is er per doel geëvalueerd?
8. Is deze evaluatie per discipline?
9. Is de evaluatie volgens een methode?

Uitkomst checklisten deelvraag 1
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Behandelplan ontbreekt
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Uit deze grafiek blijkt dat bij vier van de negentien patiënten het behandelplan in zijn geheel ontbreekt
in het dossier. Dit is af te lezen in de paarse balk. Resultaten die worden weergegeven, zijn
gebaseerd op de overige vijftien bruikbare behandelplannen. In elk behandelplan is het hoofddoel
aanwezig en zijn er subdoelen gemaakt. Dit blijkt uit vraag één en drie. Daarnaast is het opvallend dat
vrijwel altijd de doelen zijn uitwerkt per discipline, dit blijkt uit vraag vier. De toegespitste doelen hingen
in dertien van de vijftien behandelplannen niet samen met de doelen van andere disciplines, dit blijkt
uit vraag zes. Tijdens het opstellen van de doelen, is er geen gebruik gemaakt van de SMARTmethode in elf van de vijftien behandelplannen, dit blijkt uit vraag twee.
Ook tijdens het evalueren van de behandeldoelen is er in elf van de vijftien behandelplannen geen
gebruik gemaakt van een methode, dit blijkt uit vraag negen. Er is in tien van de vijftien
behandelplannen geëvalueerd per doel, dit blijkt uit vraag zeven. In negen van de vijftien
behandelplannen hingen de toegespitste doelen samen met het hoofddoel, maar in zes van de vijftien
behandelplannen ontbreekt de samenhang tussen deze doelen. Dit blijkt uit vraag vijf. De evaluatie is
disciplinespecifiek in acht van de vijftien behandelplannen, dit blijkt uit vraag acht.
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2.3.2

Deelvraag 2

Waar valt er winst te behalen om meer samenhang en integratie te verkrijgen binnen een
behandelplan die gericht is op het gehele systeem van de patiënt?
Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden door middel van praktijkonderzoek zijn twee informanten
geïnterviewd. De behandelcoördinator en de manager behandelzaken zijn bevraagd. Daarnaast zijn
negentien behandelplannen gecheckt vanuit een checklist bestaande uit zes punten. De transcriptie
van de interviews, de coderingslijsten, de checklists van de behandelplannen en de uitkomsten
hiervan zijn bijgevoegd in de bijlagen. Opeenvolgend op elkaar zijn dat de volgende bijlagen: 8.2, 8.1
en 8.3.
Behandelcoördinator
De behandelcoördinator heeft aangegeven dat de aandachtspunten voor het behandelen van het
gehele systeem volgens haar liggen in het efficiënt maken van patiëntbesprekingen en ervoor te
zorgen dat alle disciplines bij elkaar komen. Tijdens de patiëntbespreking zouden de doelen van het
gehele systeem centraal moeten staan, waardoor er concreter en doelgerichter wordt gewerkt. Om dit
mogelijk te maken zou de indeling en de opzet van vergaderingen moeten worden hervormd. Om er
voor te zorgen dat er vanuit één behandelplan wordt gewerkt voor het gehele systeem, zullen de
verschillende disciplines doelgericht met elkaar samen aan de doelen moeten werken.
Manager behandelzaken
De manager behandelzaken heeft aangegeven dat de aandachtspunten voor het behandelen van het
gehele systeem volgens hem liggen in het concreet anders invullen van het behandelplan. Er zou uit
moeten worden gegaan van de kerncomponenten van een stoornis. Deze zouden moeten worden
gerealiseerd, om daar vervolgens een behandeling op uit te zetten. Deze uitgezette lijnen zouden bij
elke discipline moeten worden doorgezet. Daarvoor is het van belang dat de doelen van ouder en kind
op elkaar zijn afgestemd, dus dat deze complementair zijn aan elkaar. Om dit te realiseren is het
belangrijk dat de verschillende disciplines op de hoogte zijn van elkaars doelen, daarvoor moet elk
onderdeel terug te lezen zijn in het centrale behandelplan. Hier zou volgens de manager
behandelzaken de prioriteit liggen.
Behandelplannen
In onderstaande grafiek is inzichtelijk gemaakt, wat de uitkomsten zijn met betrekking tot het checken
van de behandelplannen voor deelvraag 2. Dit zijn de volgende vragen:
1. Staan de doelen van ouders in het behandelplan?
2. Staan de evaluaties van de doelen van ouders in het behandelplan?
3. Komen de evaluaties voor het gehele systeem aan bod in één plan?
4. Komen de doelen voor het gehele systeem aan bod in één plan?
5. Is er samenhang tussen de evaluaties van ouder en kind?
6. Is er samenhang tussen de doelen van ouder en kind?
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Uitkomst checklisten deelvraag 2
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Uit deze grafiek blijkt dat bij vier van de negentien patiënten het behandelplan in zijn geheel ontbreekt
in het dossier. Dit is af te lezen in de paarse balk. Resultaten die worden weergegeven, zullen
gebaseerd zijn op de overige vijftien bruikbare behandelplannen. Opvallend is dat in tien van de
vijftien behandelplannen de doelen van ouders ontbreken in het behandelplan.
Dit is te zien bij vraag één. Bij vraag twee is het opvallend dat in negen van de vijftien
behandelplannen er een evaluatie van de doelen van ouders ontbreekt. Uit vraag drie blijkt dat in zes
van de vijftien behandelplannen er evaluaties van het gehele systeem terug te lezen zijn in het
behandelplan. Eveneens ontbreekt deze evaluatie in zes van de vijftien behandelplannen. Opvallend
is dat uit de behandelplannen naar voren kwam, dat er in acht van de vijftien gevallen geen doelen
van het systeem van de patiënt terug te lezen zijn in het behandelplan. In zeven van de vijftien
behandelplannen zijn er echter wel doelen terug te lezen die voor het gehele systeem van de patiënt
zijn. Dit is te lezen bij vraag vier. Bij vraag vijf kwam naar voren dat in elf van de vijftien
behandelplannen de samenhang ontbreekt tussen de evaluaties van de doelen van ouder en kind.
In dertien van de vijftien behandelplannen ontbreekt de
samenhang tussen de doelen van ouder en kind. Dit is te zien
bij vraag zes.
Literatuur
Binnen de literatuur is er gezocht naar de interactiepatronen
tussen ouder en kind en wat eventuele gedragsinteracties in
stand houden. Wat de invloed van het kind kan zijn en wat is
de invloed van de ouder op het kind. Hieronder volgt een
theorie over interactiepatronen in de ouder- kind relatie en
hoe deze wordt beïnvloed.
Barkley (1998, p. 24 t/m 28, 20, 35, 36) zegt het volgende
over interactiepatronen in de ouder- kind relatie;
Negatieve confrontaties tussen een volwassene en
het kind lijken in veel, ofschoon niet alle, gevallen de
vorm aan te nemen die schematisch is weergegeven
in figuur 1. De opeen volgende gebeurtenissen
beginnen met de opdracht die door de ouder wordt
gegeven. Meestal moet het kind iets doen dat door
het kind niet als leuk of belonend wordt ervaren. Soms
gehoorzaamt het kind naar het eerste verzoek.
Figuur 1
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Dit gebeurt meestal als er slechts een kleine inspanning of een klein beetje werk van het kind
wordt gevraagd.
Of het kind vindt het leuk wat het moet doen of er wordt een beloning beloofd die het
onmiddellijk na het uitvoeren van de opdracht krijgt. In deze gevallen zal het kind
waarschijnlijk voldoen aan het verzoek. Dit is in figuur 1 op de vorige pagina weergegeven.
Wat veel vaker voorkomt is het patroon van de gebeurtenissen zoals het aan de linkerkant van
figuur 1 is weergegeven. Het kind voldoet niet de eerste keer aan de opdracht. Meestal zal de
ouder de opdracht gewoonweg herhalen. Ook nu gehoorzaamt het kind slechts zelden.
Waarnaar de opdracht soms wel vijf tot vijftien keer op verschillende manier wordt herhaald.
Het verzoek wordt echter door het kind nog steeds niet opgevolgd. Waarna de ouder boos zal
worden en dus de emotionele intentie van de interactie vergroot. De ouder waarschuwt of
dreigt met iets onprettigs of een straf als het kind niet gehoorzaamt. Doordat ouders misschien
de waarschuwing herhalen, zijn de waarschuwingen niet geloofwaardig en worden deze vaak
ook niet uitgevoerd. Na verloop van tijd escaleert het emotioneel gedrag van zowel de ouder
als het kind. Dit zal uitlopen op meer en harder praten, kwaad worden en opstandig en
destructief gedrag vertonen.
Als het de bedoeling is de klachten van het gezin met succes te verminderen, zal de
behandeling ook op de ouders moeten worden gericht. Zo bestaat er bij opstandige kinderen
een wisselwerking in de ouder- kind relatie waarbij de gedragingen van de ouder en het kind
elkaar wederzijds beïnvloeden.
Zonder enige twijfel toont onderzoek regelmatig aan dat de kwaliteit of aard van de ouder –
kind relatie met een aantal factoren samenhangt. Ten eerste het ongehoorzame, opstandige
en agressieve gedragspatroon dat het kind op kinderleeftijd vertoont. Ten tweede in hoeverre
deze gedragspatronen aanhouden gedurende de ontwikkeling van het kind. Ten derde het
risico van deze gedragspatronen op delinquent gedrag in de adolescentie. De relatie die
kinderen met opstandig gedrag met hun ouders hebben is minder hecht. De ouders van deze
kinderen reageren zeer inconsequent en soms zelfs positief op het opstandige gedrag van
hun kind.
De minder hechte relatie, het onvoorspelbare inconsequente gedrag en de positieve reactie
van de ouder op het opstandige gedrag kan in de toekomst leiden tot een toename en
aanhouden van het opstandige gedrag van een kind.
Stressvolle gebeurtenissen of omstandigheden veroorzaken gedragsproblemen bij het kind
het geen weer inconsequentheid ongedifferentieerdheid, onoplettendheid en prikkelbaarheid
bij de ouders veroorzaakt en waardoor hun manier van opvoeden wordt beïnvloed.
Dit ouderlijk gedrag zet kinderen er verder toe aan ongehoorzaam of opstandig gedrag te
ontwikkelen of te blijven vertonen binnen de gezinsinteracties.
2.3.3

Deelvraag 3

Wat vinden de betrokken disciplines van belang in de onderlinge afstemming met betrekking tot het
behandelen van het gehele systeem van een patiënt?
Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden door middel van praktijkonderzoek zijn veertien
informanten geïnterviewd. De behandelcoördinator, de manager behandelzaken, de ouderbegeleider,
de systeemtherapeut en tien sociotherapeuten zijn bevraagd. De transcriptie van de interviews en de
coderingslijsten hiervan zijn bijgevoegd in de bijlagen. Opvolgend van elkaar zijn dat de volgende
bijlagen: 8.2 en 8.1.
Behandelcoördinator
De behandelcoördinator heeft benoemd dat ze het van belang vindt, te weten wie de regie heeft over
een behandeling en wie erbij betrokken zijn om zo te zorgen voor een goede onderlinge afstemming.
Daarbij moet er goed worden afgestemd met elkaar door bijvoorbeeld duidelijk naar elkaar te zijn over
wanneer je iemand wilt informeren en wanneer je iets verwacht van de ander. Bijvoorbeeld in het
mailcontact. Of langs komen bij elkaar, soms is er meer nuance en uitleg nodig bij deze doelgroep.
De huidige bijdrage, in de onderlinge afstemming, van de behandelcoördinator bestaat vooral uit
mailen en haar gegevens in User te verwerken. Hiermee zorgt zij ervoor dat andere disciplines op de
hoogte zijn van haar werkzaamheden.
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Manager Behandelzaken
Volgens de manager behandelzaken is het voor een goede onderlinge afstemming nodig dat er een
goede patiëntenbespreking wordt gevoerd. Daarnaast draagt een goed opgeschreven behandelplan
bij aan een goede onderlinge afstemming. Daarbij moeten de verschillende disciplines zich ervan
bewust zijn en het inzicht hebben dat ouders andere opvattingen hebben. Hierdoor kan er worden
voorkomen dat de ouders en de begeleider elkaar niet goed begrijpen. Als ze op één lijn zitten komt
dat de behandeling ten goede.
Ouderbegeleider
De ouderbegeleider geeft aan het van belang te vinden dat er efficiënt wordt vergaderd, om zo te
komen tot een goede onderlinge afstemming. Daarnaast vindt ze het belangrijk dat iedere discipline
vanuit zijn eigen vakkennis een bijdrage mag leveren. Als er wordt gekeken naar ieders
deskundigheid en hoe deze effectief kan worden ingezet tijdens de behandeling, bereik je samen
meer. Het is belangrijk dat er niet teveel naar hiërarchie wordt gekeken, maar meer naar de
deskundigheid. Al is het uiteindelijk wel belangrijk dat op basis van hiërarchie iemand de leiding in de
behandeling neemt.
Systeemtherapeut
Even stil staan bij, waar iedereen mee bezig is. In gesprek gaan over wat iedere discipline aan het
doen is en welke stappen er gaan worden genomen. Dat zijn volgens de systeemtherapeut
voorwaarden om te komen tot een goede onderlinge afstemming. De huidige bijdrage die de
systeemtherapeut heeft geleverd met betrekking tot een goede onderlinge afstemming, is het invullen
en bijhouden van het EPD en vooral veel persoonlijk contact hebben met collega’s.
Sociotherapeuten
De bevraagde sociotherapeuten gaven verschillende punten aan die zijn van belang vinden voor een
goede onderlinge afstemming. Zo vonden zeven van de tien bevraagde sociotherapeuten het
belangrijk dat ze op de hoogte zijn van de werkzaamheden van anderen, weten wie wat doet in de
behandeling van een patiënt en zijn systeem. Daarnaast vonden vijf van de tien bevraagde
sociotherapeuten het belangrijk dat er wordt afgestemd met de andere disciplines, door middel van
duidelijk kaders, fysiek contact en korte lijntjes. Twee van de tien bevraagde sociotherapeuten gaven
aan dat er efficiënt moet worden vergaderd om te zorgen voor een goede onderlinge afstemming.
Daarnaast gaven ook twee van de tien bevraagde sociotherapeuten aan dat zij de verslaglegging
belangrijk vinden voor een goede onderlinge afstemming.
Op de vraag wat hun huidige bijdrage is in de onderlinge afstemming gaven zeven van de tien
bevraagde sociotherapeuten concreet antwoord op deze vraag.
Zij gaven o.a. aan dat zij mail contact hebben met de andere disciplines, dat zij hun gegevens
rapporteren, dat zij zelf opzoek gaan naar afstemming met behandelend staf en dat zijn elke week
telefonisch contact met ouders hebben.
2.3.4

Deelvraag 4

Hoe zorgt het team van Intensieve Psychiatrisch Gezinsbehandeling (IPG) bij Karakter Ede cluster
LVB, ervoor dat zij het gehele systeem behandelen vanuit één behandelplan en wat zijn de werkzame
factoren?
Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden door middel van praktijkonderzoek is de manager van
het IPG- team geïnterviewd. Daarnaast zijn er documenten bekeken en de werkzame factoren eruit
gehaald.
Manager van het IPG- team
De werkwijze van het IPG- team is een module van gemiddeld zes maanden. Er worden verschillende
fasen doorlopen beginnend bij de kennismakingsfase, waarna aan de hand van een werkplan, waarin
alle doelen uitgewerkt staan, de actiefase wordt ingegaan. Tijdens het opstellen van de doelen wordt
er gezocht naar een gezamenlijk doel voor het gehele systeem, maar er wordt ook aandacht
geschonken aan de individuele gezinsleden. Vervolgens worden de doelen in de evaluatiefase
geëvalueerd. Het systeem wordt erbij betrokken door een behandeling op maat aan te bieden. Het
uitgangspunt is de vraag van de patiënt. Hierdoor kan er dichtbij het gezin worden gebleven en is de
begeleiding concreet.
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Werkzame factoren zijn volgens de manager van het IPG- team dat er één groot behandelplan is en
een deelplan, waarin hele concrete doelen staan.
Alle doelen van de individuele gezinsleden staan erin evenals de gezamenlijke doelen voor het gehele
gezin. De begeleider zorgt ervoor dat alle losse delen samenvallen, zo wordt er samenhang
gecreëerd.
Documenten
Uit documenten die verkregen zijn via een medewerker van het IPG- team kunnen verschillende
succesfactoren worden weergegeven.
Uit de werkwijze die is geschreven in het nieuwe format voor het evaluatieverslag IPG binnen
Karakter, kwamen de volgende succesfactoren naar voren:
 Het gezinsfunctioneren en het functioneren van de individuele gezinsleden staan beschreven
in het evaluatieverslag.
 Gezinsveiligheid wordt beschreven.
 Contacten met anderen staan uitgebreid weergegeven. Zowel de formele als de informele
contacten.
 Verloop van de hulpverlening in de afgelopen periode wordt beschreven op, gezinsniveau,
ouderniveau en kindniveau.
 Er is ruimte voor commentaar van het gezin en andere betrokkenen bij IPG.
 Er wordt gewerkt aan het helder stellen van doelen van de gezinsleden. Dit gebeurt door
middel van het werken met doelkaarten en vervolgens het uitwisselen van doelen tussen de
gezinsleden. De kinderen wisselen hun doelen uit met het gehele gezin, de
ouder(s)/verzorger(s) niet alles met de kinderen. Dit is afhankelijk van de leeftijd van de
kinderen en de zwaarte van de doelen.
 De doelen worden tussentijds geëvalueerd door aan te uitvoering van de doelen een score te
geven. Zoals te zien in het onderstaande voorbeeld.
Tevredenheidscore

Cijfer 1-10

2.3.5

begin IPG

4

na 6 weken

5

na 4 maanden

7

na 6

wens eind

maanden/eind

IPG

8

8

Deelvraag 5

Wat zijn de werkzame factoren met betrekking tot eenduidig en systemisch werken vanuit een centraal
behandelplan binnen de afdeling Idefix van Karakter en evidence based interventies?
Om deze deelvraag te beantwoorden zijn er documenten opgevraagd van de afdeling Idefix die zijn
bekeken op de werkzame factoren en is er gekeken naar evidence bases methodes die zijn bekeken
op de werkzame factoren.
Werkzame factoren Idefix
 De hulpvraag van ouders is concreet.
 Het doel voor ouders, is uitgewerkt in werkpunten voor ouders en ook voor het kind.
 Hoe doel voor kind, is uitgewerkt in werkpunten voor het kind en ook voor de ouders.
Evidence based methode
Beter met Thuis
Het doel van deze methode is door het combineren van verschillende hulpverleningsvormen, door
systeemgericht en netwerkgericht te werken het contact tussen ouders en jeugdige verbeteren en de
competentie van ouders en jeugdige verbeteren.
Er wordt gewerkt in vier fasen, namelijk de startfase, de taxatiefase, de veranderingsfase en de
afrondingsfase.
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De werkzame factoren uit deze fasen:
 In overleg wordt er een startplan gemaakt.
 In het startplan staan de gewenste doelen van de verschillende gezinsleden.
 De activiteiten voor de komende periode staan beschreven.
 De wijze van samenwerken staat beschreven.
 Er staat een netwerkanalyse in het startplan.
 In de taxatiefase wordt er geobserveerd om informatie te verzamelen.
 Vanuit de verzamelde informatie worden concrete individuele doelen voor ouders en jeugdige
opgesteld.
(Scheek, 2004)
2.3.6

Samenvatting/conclusies

In deze paragraaf zijn de feitelijke resultaten geïnterpreteerd. Hierdoor wordt er antwoord gegeven op
de deelvragen, waarnaar aan de hand daarvan de hoofdvraag wordt beantwoord.
2.3.6.1

Deelvraag 1

Welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het proces van het opstellen, evalueren en
implementeren van behandeldoelen, per discipline, binnen de huidige werkwijze van Karakter Ede
cluster LVB?
Kijkend naar de verschillen en overeenkomsten in het opstellen van de doelen, zijn er zes verschillen
aan het licht gekomen. Het bleek persoonsafhankelijk te zijn hoe de doelen worden opgesteld en wat
de visie is van de discipline die de doelen heeft opgesteld. Daarnaast bleek uit de interviews dat de
verschillende disciplines op hun eigen vakgebied werken. Er wordt nog weinig gekeken naar de
andere disciplines hoe zij hebben gewerkt aan de doelen. Uit het dossieronderzoek is gebleken dat
van vier van de negentien dossier, het behandelplan ontbreekt. Tussen de, door de verschillende
disciplines, opgestelde doelen zit in dertien van de vijftien behandelplannen géén samenhang. Doelen
van ouder en kind hangen niet met elkaar samen. Tevens zijn de doelen in het behandelplan niet
SMART geformuleerd.
Daarnaast kan er worden gesteld dat er vaak geen begeleidingsplan is voor het kind op de groep en
wanneer deze er wel is, de werkdoelen ontbreken.
Naast de verschillen zijn er ook overeenkomsten naar voren gekomen. De doelen die vanuit het
globale behandelplan worden opgesteld, gemaakt door de behandelcoördinator, worden als leidraad
gebruikt door andere disciplines voor het opstellen van werkdoelen. In ieder behandelplan bleek een
hoofddoel aanwezig te zijn, evenals subdoelen.
Deze subdoelen hangen in negen van de vijftien behandelplannen, samen met het hoofddoel.
Daarnaast zijn de doelen in het globale behandelplan uitgewerkt per discipline.
Kijkend naar de verschillen in het evalueren van de doelen bleek dat het opnieuw persoonafhankelijk
is hoe er wordt geëvalueerd en op welke manier dit is verwoord. Iedere discipline maakt gebruik van
het EPD bij het evalueren van de doelen. Een overeenkomst hier in is dat de evaluatie door iedere
discipline vanuit hetzelfde format is geschreven, maar daar in is een verschil dat vier van de tien
sociotherapeuten gebruik maakt van incidentmeldingen bij het maken van een evaluatieverslag en de
rest niet. De sociotherapeuten maken naast het EPD veel gebruik van de fasering op de groep. Hieruit
kon worden opgemaakt dat er niet altijd gebruik wordt gemaakt van dezelfde middelen bij het
evalueren van de behandeldoelen. Opvallend is dat de globale doelen vanuit het behandelplan voor
andere disciplines vaak te groot zijn om concreet te evalueren. Maar de subdoelen die vanuit het
globale behandelplan kwamen, zijn in tien van de vijftien gevallen geëvalueerd per discipline. Daaruit
bleek dat er verschillen zijn in het proces van opstellen en evalueren van de doelen.
Wanneer er gekeken wordt naar het implementeren van de nieuwe behandeldoelen, kan er uit de
verkregen informatie worden opgemaakt, dat alleen de behandelcoördinator deze taak uitvoert. De
evaluaties die zijn aangeleverd van andere disciplines, zijn direct te integreren in de globale evaluatie.
Deze evaluaties bevatten volgens de behandelcoördinator, genoeg nieuwe informatie om een
integratief beeld te vormen, zodat de behandelcoördinator tot nieuwe doelen kan komen.
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2.3.6.2

Deelvraag 2

Waar valt er winst te behalen om meer samenhang en integratie te verkrijgen binnen een
behandelplan die gericht is op het gehele systeem van de patiënt?
Om meer samenhang en integratie te verkrijgen binnen een behandelplan die gericht is op het gehele
systeem van de patiënt, zou er doelgericht met elkaar moeten worden samengewerkt aan de doelen.
Het vertrekpunt voor een behandeling zouden de kerncomponenten van een stoornis moeten zijn. Van
daar uit moet de behandeling uit worden gezet. De uitgezette lijnen voor een behandeling moeten
door de disciplines worden doorgezet, zodat de verschillende disciplines met elkaar samen aan de
doelen werken.
Deze doelen zouden complementair, samenhangend, aan elkaar moeten zijn voor ouders en kind. Op
deze manier kan ouder en kind tegelijkertijd worden behandeld, waardoor er minder kans is op
recidive na een behandeling op de groep. Daarnaast moeten de verschillende disciplines op de
hoogte zijn van elkaars doelen, zo weet een ieder waar aan wordt gewerkt en waar eventueel moet
worden bijgestuurd.
Tijdens de patiëntbespreking zouden de doelen het gehele systeem centraal moeten staan, hierdoor
wordt er concreter en doelgerichter gewerkt. De doelen worden dan in de patiëntbespreking
besproken en eventueel geëvalueerd. Hierdoor kan het behandelproces beter worden bewaakt. Door
deze punten te bespreken kan een vergadering efficiënter worden vormgegeven. Om te zorgen dat er
vanuit hetzelfde uitgangspunten wordt gewerkt, moet het behandelplan concreet anders worden
ingevuld. Dit zou moeten gebeuren door de behandeldoelen van iedere discipline terug te laten komen
in het behandelplan. Zowel de globale behandeldoelen als de werkdoelen van iedere discipline. Zo
zou voor iedere discipline inzichtelijk zijn waar de ander aan werkt.
Evenals bij deelvraag één bleek dat bij vier van de negentien dossiers het behandelplan ontbreekt. Uit
praktijkonderzoek bleek dat in tien van de vijftien behandelplannen de doelen van ouders ontbreken.
En in negen van de vijftien behandelplannen ontbreken de evaluaties van de doelen van de ouders.
Zoals hierboven beschreven, bleek dat er in de onderlinge afstemming winst valt te behalen. Door
middel van dossieronderzoek werd dit bevestigd. Doordat de doelen van ouders en de evaluaties hier
van ontbreken, is het moeilijker om op te hoogte te zijn van elkaars werkzaamheden en doelen.
In dertien van de vijftien behandelplannen ontbreekt de samenhang tussen de doelen van ouders en
kind. Hieruit bleek opnieuw dat er geen complementaire doelen zijn voor ouders en kind. Uit de
interviews kwam naar voren dat de bevraagden dit echter wel van belang vinden voor een
behandeling die gericht is op het gehele systeem van een patiënt.
Uit literatuuronderzoek is gebleken dat het van belang is ouder en kind samen te behandelen om de
klachten van het gezin met succes te kunnen verminderen. Dit omdat er een wederzijdse beïnvloeding
is, in een ouder- kindrelatie, die het (probleem)gedrag van het kind in stand houdt. Middels
complementaire doelen kan deze wederzijdse beïnvloeding positief worden gestuurd.
2.3.6.3

Deelvraag 3

Wat vinden de betrokken disciplines van belang in de onderlinge afstemming met betrekking tot het
behandelen van het gehele systeem van een patiënt?
Uit alle interviews is gebleken dat alle disciplines het in de onderlinge afstemming van belang vinden
op de hoogte te zijn van elkaars werkzaamheden. Dit houdt in dat er wordt gecommuniceerd over de
behandeling en de handelingen die plaats vinden en hebben gevonden. Een belangrijk aspect wat
naar voren komt is dat er afstemming moet worden gezocht met elkaar door middel van het
doorsturen van e-mailberichten, lijfelijke overleggen en dat de lijnen kort worden gehouden.
Om een goede onderlinge afstemming te kunnen realiseren, die gaat over de behandeling van het
gehele systeem, dit houdt in dat er een goede planning moet zijn en er efficiënt moet worden
vergaderd. Daarbij kan terug worden gepakt op deelvraag 2. De vergaderingen zouden efficiënter
kunnen worden ingedeeld door de doelen van ouders en kind te bespreken en de behandeling te
sturen door hier alle disciplines in te betrekken. En deze doelen als uitgangspunten te nemen in een
vergadering. Daarnaast zouden er nog een aantal punten zijn die nodig zijn voor een effectieve
vergadering.
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Concreet houdt dit in, volgens de geïnterviewden, dat er tijdens een vergadering moet worden gewerkt
met een duidelijke agenda, dat de tijd moet worden bewaakt en er moet een voorzitter zijn die kaders
stelt en bewaakt.
2.3.6.4

Deelvraag 4

Hoe zorgt het team van Intensieve Psychiatrisch Gezinsbehandeling (IPG) bij Karakter Ede cluster
LVB, ervoor dat zij het gehele systeem behandelen vanuit één behandelplan en wat zijn de werkzame
factoren?
Tijdens het praktijkonderzoek van deze deelvraag is gebleken dat er verschillende factoren zijn, die
maken dat IPG team het gehele systeem bij de behandeling kan betrekken. Het belangrijkste punt
voor een effectieve behandeling waarin het gehele systeem wordt betrokken, zijn de concrete doelen
die worden opgesteld. Zowel voor het gezin als systeem als voor de individuele gezinsleden worden er
doelen geformuleerd met concrete werkpunten, deze doelen zijn allen terug te lezen in het
behandelplan. Doordat de doelen concreet zijn en makkelijk zijn terug te vinden, wordt er in de
behandeling meer samenhang gecreëerd en is iedereen op de hoogte van elkaars doelen.
Werkzame factoren die beschreven worden in de documenten, zijn het beschrijven van het
gezinsfunctioneren evenals het functioneren van de individuele gezinsleden. Dit zou in het kader van
dit onderzoek goed passen, zoals ook bleek tijdens het beantwoorden van de vorige deelvraag. Als
het gezinsfunctioneren wordt beschreven in het behandelplan, is het voor iedereen inzichtelijk, wat ten
goede zou kunnen komen aan de behandeling van zowel ouders als kind. Ook de formele en
informele contacten zouden kunnen worden beschreven in het plan zoals bij het IPG- team. Als deze
bekend en terug te lezen zijn, kan er makkelijker een doel worden opgesteld, gericht op het systeem.
De hulpverlening van de afgelopen periode wordt bij het IPG- team beschreven op drie niveaus;
gezinsniveau, ouderniveau en kindniveau. Dit zou betekenen dat iedereen na het lezen van het plan
direct op de hoogte is van de gebeurtenissen op meerdere niveaus. Er wordt gewerkt aan het helder
stellen van doelen van de gezinsleden. Dit gebeurt door middel van het werken met doelkaarten en
vervolgens het uitwisselen van doelen tussen de gezinsleden. De kinderen wisselen hun doelen uit
met het gehele gezin. De ouder(s)/verzorger(s) wisselen niet alles uit met de kinderen. Dit is
afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de zwaarte van de doelen. Dit betekent dat niet alleen
de gezinsleden van elkaar op de hoogte zijn, maar ook de hulpverleners die betrokken zijn bij het
systeem. En dat zorgt tevens voor meer betrokkenheid bij elkaars behandeling. Door te werken met
een schaal kan er makkelijk een punt worden gegeven aan de doelen en is het inzichtelijk of er
vooruitgang is geboekt.
Doordat het IPG- team dit heeft ingezet, wordt er veel stil gestaan bij de doelen zonder dat het veel tijd
kost. Dit is een uitkomst en zou een oplossing kunnen zijn voor de tijdsdruk die verschillende keren uit
de interviews naar voren kwam.
2.3.6.5

Deelvraag 5

Wat zijn de werkzame factoren met betrekking tot eenduidig en systemisch werken vanuit een centraal
behandelplan binnen de afdeling Idefix van Karakter en evidence based interventies?
In de behandelplannen die bij de afdeling Idefix worden opgesteld, staan concrete doelen van zowel
ouders als kind beschreven. Deze doelen zijn voor zowel ouders als kind verder uitgewerkt in
werkdoelen. Dit zorgt ervoor dat iedere discipline kan zien welke doelen ouders en kind hebben en
hoe zij hier aan gaan werken. Dit zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is. Dit sluit aan op de
vraagstelling van het onderzoek.
Vanuit de evidence based methode, Beter met Thuis, komt naar voren dat daar de doelen van de
verschillende gezinsleden worden opgenomen in het behandelplan. Er worden concrete activiteiten
uitgewerkt, die er gaan worden gedaan om met elkaar de doelen te behalen. Zij nemen daarbij de
wijze van samenwerken op in hun behandelplan. Dit zorgt ervoor dat het voor iedereen duidelijk is, wie
wat gaat doen. Dit sluit aan bij de winstpunten die in de afgenomen interviews werden genoemd.
Daarnaast maken zij een netwerkanalyse die ze ook opnemen in het behandelplan.
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2.3.6.6

Vraagstelling

Welke kansen zou Karakter Ede cluster LVB kunnen benutten om er voor te zorgen dat alle disciplines
die betrokken zijn bij de patiënten van de groepen Bron en Kei, systeemgericht en competentiegericht,
samen en eenduidig de patiënt en zijn gehele systeem behandelen volgens een samenhangend en
geïntegreerd, leidend, centraal behandelplan?
Naar aanleiding van het beantwoorden van de deelvragen, kunnen de volgende conclusies worden
getrokken om tot de beantwoording van de vraagstelling te komen.
Om er voor te zorgen dat er samen en eenduidig vanuit een centraal behandelplan wordt gewerkt, kan
Karakter Ede cluster LVB een aantal kansen benutten. Vanuit het praktijkonderzoek kwam naar voren
dat er meer samen en eenduidig kan worden gewerkt als alle doelen van het gehele systeem terug
zijn te lezen in het behandelplan. Daarbij is het belangrijk dat er concrete werkpunten worden
opgesteld door de disciplines die aan een doel werken met het systeem. Deze concrete werkpunten
zouden ook terug te lezen moeten zijn in het behandelplan, zodat alle disciplines op de hoogte zijn
van elkaars werkzaamheden. Om te zorgen voor samenhang binnen het behandelplan zouden de
doelen van ouders en kind complementair moeten zijn aan elkaar.
De resultaten van het onderzoek wezen er op dat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van het EPD, al
worden er door sommige informanten kanttekeningen geplaatst bij de werking van dit
computersysteem. De sociotherapeuten verschillen in werkwijze wat betreft het evalueren van de
behandeldoelen. Er worden verschillende middelen ingezet, zoals de fasering en de
incidentmeldingen. De ene sociotherapeut gebruikt deze wel, de ander niet. Hieruit kon worden
opgemaakt dat er geen eenduidige werkwijze is met betrekking tot het evalueren.
Uit praktijkonderzoek binnen de afdeling IPG kwam naar voren dat zij in hun werkwijze het
uitgangspunt hebben, dat er wordt gezocht naar een gemeenschappelijk doel binnen het systeem. Dit
zou voor Karakter Ede cluster LVB een kans zijn waarmee er wordt gezorgd voor een systemische
werkwijze. Ook de formele en informele contacten van een gezin zouden kunnen worden beschreven
in een behandelplan zoals bij het IPG-team, zo kan er een inschatting worden gemaakt hoeveel steun
en op welke manier er steun wordt ondervonden in de omgeving van het systeem.
Binnen een behandelplan van de afdeling Idefix worden de doelen van zowel ouders als kind
uitgewerkt in concrete werkdoelen. Vanuit de evidence based methode ‘Beter met Thuis’ (2004) kwam
naar voren dat alle gewenste doelen van het gehele systeem staan beschreven in het behandelplan.
Daarbij staan de concrete activiteiten uitgewerkt die zorgen voor het behalen van de doelen. Karakter
Ede cluster LVB zou deze punten kunnen benutten om zo meer samen en eenduidig de patiënt en zijn
gehele systeem te behandelen en vanuit een centraal, samenhangend, geïntegreerd en leidend
behandelplan te werken.
Om er voor te zorgen dat alle disciplines op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden is het van
belang dat ook de evaluaties van alle doelen terug te lezen zijn in het behandelplan. Dit zorgt er voor
dat er integratie ontstaat in de behandeling van de patiënt en zijn gehele systeem.
Een kans die zou kunnen worden benut om de integratie systemisch vorm te geven, is het evalueren
vanuit verschillende niveaus van belang.
Er zou dan moeten worden geëvalueerd op kindniveau, ouderniveau en gezinsniveau. Zo wordt er op
ieder niveau gekeken waar de winstpunten voor het gezin zijn te behalen en waar de
aandachtspunten voor het individuele gezinsleden liggen.
Uit het praktijkonderzoek is de vergaderingstructuur regelmatig aangehaald als kans voor beter samen
en eenduidig werken. Hiervoor zou er een andere invulling moeten worden gegeven aan de
patiëntenbespreking. Deze zou meer moeten zijn gericht op de doelen van de patiënt en zijn gehele
systeem. Deze doelen zouden besproken moeten worden door de, bij de vergadering aanwezig,
disciplines, eventueel moeten worden geëvalueerd om zo sturing te kunnen geven aan een
behandeling en hierin op elkaar aan te sluiten. Om deze vergadering vorm te geven zou er voor elke
vergadering een duidelijke agenda aanwezig moeten zijn en moet er een voorzitter zijn die de tijd en
kaders bewaakt. Naast de reguliere vergaderingen zou voor de onderlinge afstemming duidelijk
moeten zijn wat de kaders van de behandeling zijn, zou er tussendoor mondeling en lijfelijk contact
moeten zijn tussen de disciplines en is het van belang dat de lijntjes kort worden gehouden.
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Vaak is voorafgaande actie moeilijk uitvoerbaar vanwege tijdsdruk en volle agenda’s die door
meerdere disciplines worden ervaren.
Door zowel in het behandelplan de wijze van samenwerken te beschrijven en te bespreken in de
vergaderingen wordt de onderlinge afstemming geoptimaliseerd.
Deze winstpunten zouden een bijdrage kunnen leveren aan een gestroomlijnde behandeling voor een
patiënt en zijn gehele systeem.

3 Algemene conclusie
3.1

Inleiding

De beantwoording van de deelvragen en vraagstelling van zowel het literatuuronderzoek als het
praktijkonderzoek leidt tot een algehele conclusie. Deze wordt weergegeven in dit hoofdstuk. Deze
conclusie wordt geformuleerd door middel van het beantwoorden van de onderzoeksvraagstelling, wat
vervolgens zal resulteren in het geven van aanbevelingen.
3.2

Conclusie

Om een goede conclusie te formuleren, worden de voorafgaande interpretaties verbonden aan de
literatuur. De onderzoeksvraagstelling die leidend is geweest tijdens het literatuur- en
praktijkonderzoek luidt: ‘Welke kansen zou Karakter Ede cluster LVB kunnen benutten om er voor te
zorgen dat alle disciplines die betrokken zijn bij de patiënten van de groepen Bron en Kei,
systeemgericht en competentiegericht, samen en eenduidig de patiënt en zijn gehele systeem
behandelen volgens een samenhangend en geïntegreerd, leidend, centraal behandelplan?’
Allereerst kan er een overeenkomst worden vastgesteld tussen hetgeen de literatuur stelt over het
opstellen van doelen en de resultaten van het praktijkonderzoek.
Nabuurs (2007, p. 151 t/m 153) zegt het volgende over het opstellen van doelen:
Doelen van de individuele cliënt, het sub- en gezinssysteem worden zo klein, concreet,
haalbaar, realistisch en simpel mogelijk geformuleerd. Doelen worden vanuit de cliënt en zijn
systeem geformuleerd. Aan de cliënt wordt steeds gevraagd hoe het doel het beste
geformuleerd kan worden. (de social worker denkt mee, geeft opties, vraagt door waar het
precies om gaat) Het gaat er niet om dat de cliënt zijn doelen SMART formuleert, maar om de
concretisering in de taal van de cliënt. Ook moeten doelen onderling vanuit de verschillende
systeemniveaus afgestemd zijn. De doelen van de ouders als subsysteem dienen in het
verlengde te liggen van die van de kinderen als subsysteem, dan wel leidend te zijn vanuit de
gezagspositie.
Deze theorie kan worden gekoppeld aan de uitkomsten van het praktijkonderzoek, omdat hier naar
voren kwam dat het belangrijk is, dat er concrete werkdoelen moeten worden geformuleerd door de
verschillende disciplines die aan een doel werkt met het systeem. De doelen van het gehele systeem
zouden in het behandelplan moeten staan evenals de evaluaties die zijn gericht op verschillende
niveaus. Hier wordt op het kindniveau, ouderniveau en gezinsniveau gedoeld.
Dit bleek een werkzame factor te zijn binnen het IPG-team om het gehele systeem te kunnen
behandelen. Daarbij is het van belang dat de doelen van ouders en kind complementair aan elkaar
zijn, om te zorgen voor samenhang in het behandelplan. Op dit moment ontbreekt de samenhang
doordat de werkdoelen voor het systeem op zich of het individu, opgesteld door de verschillende
disciplines, ontbreken in het behandelplan. Daardoor is het tegelijkertijd niet voor iedereen inzichtelijk
wat een andere discipline doet met het systeem of een individu hiervan.
Concluderend kan er worden gesteld dat het voor een samenhangende behandeling van belang is dat
het hoofddoel kleiner wordt gemaakt in concrete werkdoelen en dat deze zijn terug te vinden in een
behandelplan. Dit wordt bevestigd door Slot en Spanjaard (2007, p.127 t/m 131). Zij stellen dat van
één groot doel, twee of drie kleinere doelen moeten worden gemaakt.
Een werkzame factor, gebleken uit het praktijkonderzoek is dat er binnen het systeem moet worden
gezocht naar een gemeenschappelijk doel. Dit zorgt er voor dat de behandeling efficiënt is gericht op
het gehele systeem.
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Barkley (1998, p.27, 28) bevestigt dit in zijn literatuur. Hij beschrijft het volgende:
Als het de bedoeling is de klachten van het gezin met succes te verminderen, zal de
behandeling ook op de ouders moeten worden gericht. Zo bestaat er bij opstandige kinderen
een wisselwerking in de ouder- kind relatie waarbij de gedragingen van de ouder en het kind
elkaar wederzijds beïnvloeden.
Uit literatuuronderzoek is gebleken dat alle gewenste doelen van het gehele systeem met daarbij de
concreet uitgewerkte activiteiten die zorgen van het behalen van de doelen, in het behandelplan
aanwezig moeten zijn. Om er voor te zorgen dat er samen en eenduidig vanuit een samenhangend,
geïntegreerd, leidend en centraal behandelplan wordt gewerkt door alle disciplines. Om hierbij tot een
goede onderlinge afstemming te komen is het van belang dat de vergaderstructuur wordt aangepast.
Deze zou meer moeten zijn gericht op de doelen van ouders en kind. Om te zorgen dat iedere
discipline op de hoogte is van elkaars werkzaamheden en deze op elkaar zijn afgestemd, is het van
belang dat er interdisciplinair wordt samengewerkt. Schuman (2012, p.7) zegt het volgende over
interdisciplinair samenwerken:
Bij interdisciplinair samenwerken forumleren de verschillende disciplines een gezamenlijk
doel, hanteren zij een gemeenschappelijke taal, die voor alle betrokkenen toegankelijk en
begrijpelijk is, en zien zij de kwaliteiten en perspectieven van de ander als complementair en
waardevol. De betrokken professionals leveren als het ware een stukje van hun autonomie (en
soms status) in.
Samenvattend kan er worden geconcludeerd dat de werkdoelen van elke discipline ontbreken in het
behandelplan, hierdoor zijn ze onvoldoende op de hoogte van elkaars werkzaamheden. Uit
praktijkonderzoek kwam naar voren dat de verschillende disciplines de onderlinge afstemming
verbeterd willen zien. Door de werkdoelen van elke discipline in het behandelplan te zetten, is het voor
iedere discipline inzichtelijk waar aan wordt gewerkt en kan er worden aangesloten op elkaars
werkzaamheden. Door de doelen complementair aan elkaar te maken, zal er samenhang worden
gecreëerd in de behandeling van ouders en kind. Waardoor de kans op recidive afneemt.
Dit blijkt uit wat Baat, Foolen en Ince (2012) stellen in hun theorie. Zij stellen dat het behandelen van
het kind en het gezin een recidivereductie van gemiddeld twaalf procent kan behalen.
Daarnaast is er nog een mogelijkheid om tot een betere afstemming te komen. Als er efficiënt zou
worden vergaderd, door het bespreken van de behandeldoelen van het systeem, is iedereen op de
hoogte van elkaars werkzaamheden en is het duidelijk wie aan welk doel werkt.
3.3

Aanbevelingen

Naar aanleiding van het onderzoek kunnen er een aantal aanbevelingen voor de instelling worden
gedaan. Eerst komt er een determinantenanalyse aan bod, dit houdt in dat er wordt gekeken naar het
belang van de determinanten en de beïnvloedbaarheid hiervan.
Kok, et al (2005 p. 85) zegt het volgende over belang en beïnvloedbaarheid:
De kans op een gewenst gedrag- of omgevingsverandering is het grootst als de te ontwikkelen
interventie zich richt op factoren en determinanten die een belangrijke invloed hebben op het
(gewenste) gedrag of omgevingsfactoren. Én op determinanten die veranderbaar of
beïnvloedbaar zijn. Met beïnvloedbaarheid wordt de mate bedoeld waarin de determinant met
een interventie in de gewenste richting kan worden veranderd.
Na het beoordelen van de determinanten is er afwogen of er een aanbeveling wordt gedaan of dat er
over wordt gegaan tot actie.
Determinant
Determinant 1; Concrete doelen
voor individu + hele systeem in
behandelplan
Determinant 2; Complementaire
doelen
Determinant 3; Verschillen in
werkwijze evalueren
Determinant 4; Afstemming
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Determinant 5; Efficiënt
vergaderen
Determinant 6; Tijdsdruk
3.3.1

++

+/-

+

--

Prioritering en keuze van determinanten

Aan de hand van bovenstaand schema wordt er per determinant aangegeven wat het belang is om
vervolgens daarvoor een aanbeveling te doen of een actie in te zetten.
Determinant 1
Het is van belang dat de, door de behandelcoördinator, opgestelde hoofddoelen, worden uitgewerkt in
werkdoelen door de verschillende disciplines die vanuit hun vakgebied met het gehele systeem of
delen van het systeem aan de doelen gaan werken. Omdat op deze manier concreter en doelgerichter
aan de doelen wordt gewerkt, waardoor het een positieve invloed heeft op de stroomlijning van de
behandeling. Zo is het inzichtelijk waar een ieder zich bevindt in het proces. Deze zouden terug te
vinden moeten zijn in het centrale behandelplan.
Actie of aanbeveling
Kijkend naar de beïnvloedbaarheid kan deze determinant door de onderzoekers worden beïnvloed,
doordat er vanuit het onderzoek concrete punten worden genoemd voor verbetering. Hierdoor kan er
op maat een innovatief product worden ontwikkeld.
Dit houdt in dat er voor deze determinant een actie wordt ingezet om tot een concreet advies te komen
dat binnen Karakter kan worden geïmplementeerd.
Determinant 2
Het is van belang dat de doelen die worden opgesteld voor ouders en kind complementair aan elkaar
zijn. De ouder- kind relatie zorgt voor een wederzijdse beïnvloeding, waar op kan worden aangesloten
door de doelen die voor ouders en kind worden opgesteld met elkaar te laten samen hangen. Als
voorbeeld; als het kind het doel heeft dat het moet leren luisteren, dan zullen ouders als doel moeten
hebben dat zij regels en grenzen moeten stellen of dat zij de regie moeten hebben in huis. Dit zorgt
voor een samenhangende behandeling van zowel de patiënt als zijn systeem.
Actie of aanbeveling
Kijkend naar de beïnvloedbaarheid kan deze determinant door de onderzoekers worden beïnvloed,
doordat er vanuit het onderzoek concrete punten naar voren zijn gekomen. Hierdoor kan er op maat
een innovatief product worden ontwikkeld.
Determinant 3
Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat er verschillen zijn in de wijze van evalueren onder
disciplines. Voornamelijk in de middelen die worden gebruikt in de totstandkoming van de evaluaties.
Om eenduidig te kunnen werken aan een gestroomlijnde behandeling, moeten de evaluaties op
dezelfde manier tot stand worden gebracht.
Actie of aanbeveling
De aanbeveling die tot stand komt na het analyseren van de resultaten is, een opzet van een
eenduidige werkwijze van evalueren en welke middelen hiervoor dienen te worden gebruikt. Dit is voor
de onderzoekers in kader van het onderzoek niet relevant genoeg, maar zou door de instelling tot
uitvoering kunnen worden gebracht.
Determinant 4
Uit het praktijkonderzoek komt naar voren dat er winst valt te behalen in de onderlinge afstemming. Dit
is van belang als er voor moet worden gezorgd dat de patiënt en zijn systeem eenduidig worden
behandeld.
Actie of aanbeveling
Deze determinant is beïnvloedbaar en kan mede worden bereikt door efficiënter vergaderen en het
anders invullen van de vergaderingen. Gezien het feit dat het een pedagogische opleiding is, wordt er
een aanbeveling gedaan gericht op deze determinant, omdat een actie niet passends is bij de
opleiding. Karakter zou er voor kunnen zorgen dat er tijdens de vergaderingen vooral wordt gesproken
over de doelen van de patiënt en zijn systeem.
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Wie werkt er aan welk doel, hoe gaat het tot nu toe en wat moet er nog gebeuren. Als deze
onderdelen in een vergadering met alle disciplines aan bod komen, bevordert dit de onderlinge
afstemming, omdat iedereen van elkaars werkzaamheden op de hoogte is.
Determinant 5
De vijfde determinant is gericht op efficiënt vergaderen.
Het is belangrijk dat de vergaderingen gestructureerd verlopen en een goede invulling hebben.
Als dit het geval is, kan er tot een goede afstemming worden gekomen wat de behandeling ten goede
komt.
Actie of aanbeveling
Deze determinant is beïnvloedbaar, maar in het kader van de opleiding niet relevant. Karakter zou de
volgende aanbevelingen door kunnen voeren om de vergadering efficiënter te maken.
De structuur van de vergadering zou anders moeten worden vormgegeven, door het opstellen van
een concrete agenda en het vaststellen van een voorzitter. In de agenda moeten de concrete
werkdoelen worden opgenomen, waar de afgelopen periode aangewerkt is.
Zo kan er tijdens de vergadering doelgericht worden vergaderd en is iedereen op de hoogte aan welke
doelen er door wie wordt gewerkt. De voorzitter moet worden aangesteld om te zorgen voor
tijdsbewaking en het stellen en bewaken van de kaders tijdens de vergadering.
Determinant 6
Tijdsdruk is een punt dat veelvuldig werd aangegeven tijdens de interviews die zijn afgenomen. In de
tegenwoordige maatschappij speelt tijdsdruk een grotere rol dan voorheen. Of het belangrijk is dat er
iets aan wordt gedaan is moeilijk te stellen.
Actie of aanbeveling
Omdat dit een belangrijk punt is, gebleken uit het onderzoek, is het van belang dat hierop actie wordt
ondernomen. Echter ligt het buiten het bereik van de onderzoekers om deze determinant te
beïnvloeden. De aanbeveling die aan Karakter kan worden gedaan, is het nader bekijken van
taakomschrijving van de medewerkers en het aantal uren die er voor een taak worden gesteld.
3.4

Samenvatting

Vanuit de probleemanalyse is er een onderzoeksopzet opgesteld. Het onderzoek is volgens deze
onderzoeksopzet uitgevoerd met als vraagstelling; Welke kansen zou Karakter Ede cluster LVB
kunnen benutten om er voor te zorgen dat alle disciplines die betrokken zijn bij de patiënten van de
groepen Bron en Kei, systeemgericht en competentiegericht, samen en eenduidig de patiënt en zijn
gehele systeem behandelen volgens een samenhangend en geïntegreerd, leidend, centraal
behandelplan? Doormiddel van praktijk- en literatuuronderzoek vanuit vooraf opgestelde deelvragen
konden er resultaten worden verwerkt die zorgden voor het beantwoorden van de vraagstelling. Er
bleek veel overlap te zitten in de resultaten, wat zorgde voor een concrete en overzichtelijke codering
van de onderzoeksresultaten. Thema’s die veel aan bod kwamen waren; de werkdoelen missen in het
behandelplan, ontbreken van complementaire doelen, de onderlinge afstemming en efficiënt
vergaderen. Van de meest terugkerende thema’s is een determinantenanalyse gemaakt, om de
beïnvloedbaarheid van de thema’s te bepalen. Vandaar uit is er gekozen voor actiepunten en
aanbevelingspunten. De actiepunten zijn gericht op het ontbreken van de werkdoelen in het
behandelplan en het ontbreken van complementaire doelen. Op deze punten zal dan ook het te
ontwikkelen product worden gericht.
3.5

Discussie

Bijdrage voor het beroep
Het onderzoek heeft zich gericht op samenwerking/afstemming en het werken vanuit één centraal
behandelplan. Kijken naar het systeem is het uitgangspunt. Door het betrekken van het gehele
systeem wordt de behandeling effectiever en is de kans op recidive kleiner. Het is dus een
meerwaarde als er wordt stilgestaan en gekeken naar het gehele systeem. Middels het onderzoek is
veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het systemisch denken. Door het onderzoek is
duidelijk geworden dat afstemming en eenduidig werken van grote waarde is voor een goede
behandeling. In de toekomst kan die altijd worden meegenomen in het beoefenen van het beroep.
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Bijdrage voor de instelling
Voor het uitvoeren van het onderzoek is er veel gecommuniceerd met de mening van medewerkers.
Meerdere malen is er gevraagd naar hun mening en visie. Ook zijn er vragen aan hen gesteld over het
product wat er gaat worden ontworpen. Doordat er veel aandacht is geschonken aan de mening en
visie van de betrokkenen kan er worden gekomen tot een innovatief product dat aansluit bij de
instelling. Middels de aanbevelingen en een concreet plan voor de implementatie kunnen de
aanbevelingen door de instelling gemakkelijk in werking worden gezet. Door de aanbevelingen uit te
voeren wordt er gewerkt aan de, in 2009 vernieuwde visie van Karakter, die is gericht op het
behandelen van het gehele systeem.
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5 Bijlagen
5.1
Coderingsschema’s interviews
Schema codering deelvraag 1
De thema’s die genoemd zijn, zijn opgesteld aan de hand van de antwoorden die verkregen zijn op deelvraag 1.
In de legenda is de uitwerking van de kleuren terug te lezen.
Bevraagde

Deelvraag 1

Behandelcoördinator




























Ouderbegeleider

Manager behandelzaken
Systeemtherapeut/Manager IPG

Sociotherapeut 1

Sociotherapeut 2

Sociotherapeut 3
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Concretere doelen
Stroomlijning van doelen
Geen begeleidingsplan
Tijdsdruk
Grote doelen om te evalueren
Doelen opstellen: vanuit BHP
Doelen evalueren: samenvatting werkzaamheden.
Effectiviteit vergaderingen
Minder eilandjes
Meer afstemming
Samenhang tussen doelen
Behandeling meer gestroomlijnd.
Doelen opstellen: vanuit BHP
Doelen evalueren: veel informatie van anderen meenemen.
Vanuit een eensgelijke visie behandelen
Doelen hangen samen
Doelen opstellen: vanuit BC.
Doelen evalueren: Feedback, M of M, MIP, fasering.
Nuanceverschillen per ST.
Doelen opstellen: vanuit BC.
Doelen evalueren: M of M, MIP, fasering, observaties
Afstand behandelend staf
Iedereen heeft zijn eigen werkwijze
ST zitten op 1 lijn.
Doelen opstellen: vanuit BC.
Doelen evalueren: EPD en patiëntbespreking
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Sociotherapeut 4

Sociotherapeut 5

Sociotherapeut 6

Sociotherapeut 7

Sociotherapeut 8

Sociotherapeut 9

Sociotherapeut 10

Verschil of overeenkomst in opstellen/evalueren van doelen:
Rood lettertype = Doelen
Blauw lettertype = EPD
Paars = Fasering
Roze = Feedback vragen
Groen = Meldingen incidenten

Onderzoeksrapport

[45/109]

Iedereen heeft zijn eigen werkwijze
Naar de gezinnen toe
Meer afstemming
Doelen opstellen: vanuit BHP.
Doelen evalueren: EPD en fasering
Ouderbetrokkenheid
Meer evalueren over doelen
Doelen opstellen: vanuit BC.
Doelen evalueren: EPD, mondeling afstemming, M of M.
Iedereen heeft zijn eigen werkwijze
Meer evalueren over doelen
Doelen opstellen: vanuit BHP.
Doelen evalueren: sterrenkaart en EPD
Nuanceverschillen per ST.
Samenhang tussen doelen.
Meer afstemming
Doelen opstellen: vanuit BHP.
Doelen evalueren: EPD en eigen ervaringen met het kind.
Sneller nieuw BHP
Doelen opstellen: vanuit BHP
Doelen evalueren: EPD, fasering en sterrenkaart
Iedereen heeft een eigen werkwijze
Begeleidingsplan invoeren
Doelen opstellen: vanuit BC.
Doelen evalueren: EPD, fasering, M of M, MIP, sterrenkaart,
feedback, observaties, ouderbegeleiding.
 Meer afstemming over doelen
 Doelen opstellen: vanuit BC.
 Doelen evalueren: EPD
 Mensen naar de gezinnen.
 Meer afstemming
Winstpunten:
Groen = Werkwijze per persoon
Grijs = afstemming
Turkoois = Samenhang doelen
Geel = Ouderbetrokkenheid
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Schema codering deelvraag 2
De thema’s die genoemd zijn, zijn opgesteld aan de hand van de antwoorden die verkregen zijn op deelvraag 2.
Bevraagde

Deelvraag 2











Behandelcoördinator

Manager behandelzaken

Efficiënte patiëntbespreking
Alle disciplines bij elkaar
Concreet zijn
Doelgericht
Indeling/opzet vergaderingen
Kerncomponenten stoornis
Uitgezette lijnen overal doorzetten
Afstemming doelen
Elk doel in behandelplan
Complementaire doelen

Schema codering deelvraag 3
De thema’s die genoemd zijn, zijn opgesteld aan de hand van de antwoorden die verkregen zijn op deelvraag 3.
In de legenda is de uitwerking van de kleuren terug te lezen.
Bevraagde
Deelvraag 3
Behandelcoördinator

Van belang:

Weten wie betrokken is.

Weten wie regie heeft.

Wil iemand je informeren of advies?
Huidige bijdrage

Rapporteren

Mailen
Van belang:

Efficiënt vergaderen

Ieder levert een bijdrage vanuit zijn vakkennis.
Van belang:

Efficiënt vergaderen

Goed opgeschreven behandelplan

Inzicht dat ouders andere opvattingen hebben.
Van belang:

Op de hoogte zijn van elkaar.

Ouderbegeleider

Manager behandelzaken

Systeemtherapeut/Manager IPG
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Stil staan
Huidige bijdrage

Persoonlijk contact

Rapporteren
Van belang:

Behandelplan aan ouders laten lezen.
Van belang:

Concrete vragen

Elkaar informeren over dingen die goed gaan.

Communicatie

Communicatie

Rapporteren

Goed afstemmen
Huidige bijdrage

Elke week contact met ouders.
Van belang:

Goede planning

Goede verslaglegging

Fysiek contact
Huidige bijdrage

Mailen

Rapporteren
Van belang:

Ouders op de groep laten meedraaien
Huidige bijdrage

Afstemming zoeken.

Elke week contact met ouders.
Van belang:

Afstemming

CC-en

Lijntjes kort houden
Huidige bijdrage

Veel contact met BHC
Van belang:

Mailen

Efficiënt vergaderen
Van belang:

Op de hoogte zijn van elkaar.

Sociotherapeut 1
Sociotherapeut 2

Sociotherapeut 3

Sociotherapeut 4

Sociotherapeut 5

Sociotherapeut 6

Sociotherapeut 7

Sociotherapeut 8
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Sociotherapeut 9

Sociotherapeut 10

Van belang:
Rood lettertype = Rapporteren
Groen lettertype = Mailen
Blauw lettertype = Afstemming met behandelend staf
Paars lettertype = Oudercontact

Huidige bijdrage
 Mailen
 Rapporteren
Van belang:

Communicatie

Kaders en randvoorwaarden moeten duidelijk zijn.
Huidige bijdrage

Rapporteren

Contact zoeken
Van belang:

Op de hoogte zijn van elkaar.

Allemaal hetzelfde uitstralen
Huidige bijdrage

Mailen

eventueel bellen of langs gaan.
Huidige bijdrage:
Geel = Op de hoogte zijn van elkaar
Rood = Verslaglegging
Turkoois = Afstemming
Roze = Vergaderingen

Schema codering deelvraag 4
De thema’s die genoemd zijn, zijn opgesteld aan de hand van de antwoorden die verkregen zijn op deelvraag 4.
Bevraagde
Deelvraag 4






Systeemtherapeut/Manager IPG
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Concreet
Dichtbij houden
Vraag van cliënt uitgangspunt
Doelen elk gezinslid
Gemeenschappelijk doel
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5.2
5.2.1

Transcriptie interviews
Interview Behandelcoördinator

“Ehm de eerst deelvraag waar wij een vraag over hebben is; welke verschillen en overeenkomsten in
het proces van het opstellen, evalueren en implementeren van de behandeldoelen per discipline,
binnen de huidige werkwijze?”
“ Ja hoe, de verschillen tussen de disciplines?”
“Ja. Want jij stelt zeg maar doelen en Stephanie maakt haar doelen en de sociotherapeuten maken
doelen, dus vanuit die disciplines.”
“Ja. En hoe zij dat verschillend doen, is dat de vraag?”
“Ja. Of jij daarin verschillen en overeenkomsten ziet, zeg maar.”
“Ehm nou voor de groepen eigenlijk niet, die kunnen in mijn beleving vrij goed uit de voeten met, groot
doel, zeg maar. Tenminste als ik daarvan terugzie hoe zij het doen, de subdoelen maken, dat doet
eigenlijk iedereen een beetje hetzelfde. Ehm ik weet van de ouderbegeleider, weet ik dat die ook
subdoelen maakt, en dat ook afspreekt met ouders, de andere begeleiders doen dat ook. Andere
therapeuten heb ik echt onvoldoende zicht op. Ehm wat bijvoorbeeld, als ik een doel stel; middels
diagnostiek komt er meer duidelijkheid waar de leerpunten en valkuilen, van dit systeem. Nee de de
sterke kanten en de valkuilen zitten van een systeem. Als dat mijn doel is, omdat ik dat wil weten, in
het perspectief zeg maar waar moeten we naartoe dan? Welke ondersteuning moeten we bieden. Wat
daarin in het formuleren van subdoelen of eh gebeurd, dat is voor mij niet inzichtelijk. Ik krijg daar
namelijk ook geen verslaglegging van, dus daar weet ik gewoon niet wat daar gebeurd. Ehm dus dat
moeten we allemaal verbaal doen. Ehm ja en ik denk dat voor de ouderbegeleider, maar dat is denk ik
erg afhankelijk van onze ouderbegeleider, want die werkt nou eenmaal erg gestructureerd en
nauwkeurig, die doet dat heel zorgvuldig. En dat geldt ook voor heel gestructureerde mentoren. En
andere mentoren die denken, denk ik, die denken weleens na drie maanden; oh, verdorie was dat het
doel zeg maar. Dus ehm het is een beetje afhankelijk van de persoon van de, wie is mentor, en hoe zit
die in, hoe denkt die in behandeling zeg maar. Hoe denk hij in subdoelen stellen? En ideeën met
elkaar delen, en daarvoor moet je aan die en die punten werken. Ik denk dat dat, ik denk dat eigenlijk
heel erg per discipline en per persoon dus verschilt. En wat zei je nog meer? Is dat antwoord op de
vraag?”
“Ja, was antwoord op de vraag. Was een grote vraag maar overeenkomsten… Als je ook kijkt naar het
evalueren dan?, van de doelen zeg maar? Jij krijgt de evaluaties daarna aangeleverd.”
“ Ja ehm nou ik moet heel eerlijk zeggen dat, op een aantal mentoren waarvan je kan zien in de
rapportage dat ze na drie maanden denken; oh verdorie, ik moet hier nog iets op verzinnen. Ehm over
het algemeen ben ik heel tevreden over hoe men evalueert. Zowel ouderbegeleiders, ambulant
begeleiders helemaal die doen het heel erg, die zijn hee erg gewend om met ouders heel concreet
subdoelen af te spreken, dus dan krijg ik een hele waslijst met; aan welke subdoelen hebben we
gewerkt? Ehm die evalueren daar heel keurig op en voor de groep, is het soms, ja het zijn ook grote
doelen om op te evalueren dus dat is ook veel lastiger. Maar daar ben ik ook echt tevreden over,
eerlijk gezegd. Ouderbegeleider ook. En het evalueren van therapeuten ja dat, ja daar hebben we nog
wel een uh, niet zozeer dat ze inhoudelijk niet goed zouden evalueren maar überhaupt de logistiek om
het evalueren heen zeg maar. Is lastiger.”
“ Dus je zegt ook wel dat die verschillen en overeenkomsten disciplinespecifiek zijn zeg maar en dan
ook vooral persoonspecifiek?”
“ Ja ik denk dat vooral het verschil zit in; hoe denkt iemand over behandeling zeg maar. Hoe is iemand
gewend om te werken met, kind komt hier, dit zijn de doelen, hoe ga ik zorgen dat ik aan het eind van
een bepaalde periode die doelen behaald heb? Of eraan gewerkt heb. In welke stappen ga ik dat
doen. En als mensen dat niet gewend zijn om te doen. Of het zijn poliklinisch werken gewend waarin
je wat langer de tijd hebt bijvoorbeeld. Wat ik dan met therapeuten heb, die denken oh oh moet ik nu
al wat schrijven? Ik heb het kind nog maar drie keer gezien. Dan krijg je dat soort dingen terug. Ik
denk dat daarin heeft er veel verschil zit. Dus het zit hem vooral in behandelingsswitch in het hoofd.”
“ Zie je dan ook verschil met evalueren, dat sommige mentoren bijvoorbeeld volgens een bepaalde
methode evalueren en andere niet? Dus hoe die opgebouwd is, de evaluatie.”
“ Ja daar is in principe een vast format voor, zoals men evalueert. Zoals men die schriftelijk aanlevert.
Dus daarin zit in die zin, ik bedoel ik krijg van iedereen hetzelfde format. En daarin hebben we
ondertussen afgesproken dat je daarin gewoon de doelen vanuit het behandelplan daarin plakt en
daarop evalueert. Normaal gesproken is het wel de bedoeling, maar dat gebeurd denk niet altijd,
eerlijk gezegd. Dat je naar aanleiding van de grote doelen zeg maar een begeleidingsplan schrijft met
kleinere doelen, en dat gebeurd denk ik niet altijd. Ehm zodat zeg maar, dat is dan een werkplan voor
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de sociotherapeut en dat, en dat gebeurd denk ik niet altijd want ik zie niet altijd in terug dat er ook
kleinere doelen in zitten.
“ Maar de taak om de subdoelen te maken, ligt bij de sociotherapeuten?”
“Bij de mentor, ja. En er zijn ook mentoren, ik bedoel ik wil ze niet allemaal over een kam scheren. Er
zijn ook mentoren die het plan terugsturen van wil je er even naar kijken? En dan ligt het bij mij want
dan ben ik, ja nja daar gaat dan nog wel weer eens tijd overheen dat ik daaraan toekom, om dat te
lezen. Maar er zijn ook sociotherapeuten die dat wel doen hoor. Maar ja. “Heel verschillend..”
“Ja dat werkt verschillend ja. Maar het format en de manier waarop je moet evalueren, waarop je het
moet aanleveren en wanneer dat is in principe duidelijk. En ik denk ook dat last van de job, alle
ontwikkelingstaken evalueren, daar zijn we mee gestopt. Omdat dat net niet van toegevoegde waarde
is. Dus ik denk ook dat je daarin, dat daarin wel de last wat minder zou moeten zijn.
“Is het al de sociotherapeuten de subdoelen opstellen wel voor iedereen duidelijk, hoe ze tot een
subdoel kunnen komen?”
“Ja dat denk ik eerlijk gezegd niet. Ehm ja nja omdat ik het niet altijd terug zie. Ik denk niet dat
iedereen dat zo duidelijk in zijn hoofd heeft, van hoe ga ik dat nou doen. En ik merk wel dat ik
bijvoorbeeld, dat soms doe ik nog wel eens in een behandelplan als ik fanatiek ben, dan ga ik erin
zetten wat dan bijvoorbeeld deelvragen zijn. Als ik bijvoorbeeld wil werken aan zelfcontrole wat zijn
dan de deelvragen waar je aan moet werken? Je moet weten of het kind zijn eigen emoties toont.
Weet je? Dat soort dingen zet ik er dan wel in. Ik snap ook dat dat te groot is en dat je dat ook niet in
drie maanden gaat halen. En dat zie je dan weer keurig terugkomen in de evaluatie. Dus dat is
blijkbaar wel helpend maar ja dat doe ik lang niet voor alle doelen. En ehm ik denk niet dat iedereen
dat even gemakkelijk vindt. Nee, en ik heb daar dus niet altijd zicht op wie dat wel goed kan en wie dat
niet goed kan. En wie het wel of niet doet.”
“ En bij mij roept het dan meteen op, is daar ooit informatie over gegeven? Van, als je bijvoorbeeld
zo’n doel krijgt, hoe maak je die dan kleiner? Misschien hebben mensen helemaal geen idee van, hoe
ga je aan de slag met een doel?”
“Ja misschien is dat dan wel mijn verwachting van, ik mag toch van HBO opgeleide mensen
verwachten dat ze weten, dat als je doel is; ehm Pietje vergroot zijn zelfcontrole vaardigheden dat je
dan een beetje weet, als je die hoek om gaat, zeg maar welke deelstappen er zijn. En ik hoop eerlijk
gezegd ook, maar goed dat is misschien wel een te hoge verwachting, of een verwachting die niet
helemaal waar gemaakt kan worden. Dat mensen dan terug vragen van; goh Maartje, wat moet ik
daar nou mee, want ik kan niks met jouw doel. Want dan denk ik achteraf weleens, ja dat doel is veel
te groot. Dat doel ja, kom even terug dan hebben we het er even over. Want ik heb er wel ideeën
over.” “Ja precies.”
“Dus ja, het is ook een beetje van twee kanten wat er verwachtingen naar elkaar toe zijn denk ik. En
ja, ik verwacht dat men dat kan. Maar misschien mag ik dat, als ik jou zo hoor” “Ja, nee, ik weet niet.
Het is maar een beetje gissen.” “Ja, ja en het is ook niet voor alles nodig. Ik bedoel als je doel is dat
een kind zich de eerste drie maanden leert voegen in een dagroutine, ja dan hoef je dan mij niet op te
schrijven, het eerste doel is dat, weet je dat, sommige dingen hoeven ook niet helemaal opgedeeld te
worden. Maar ik verwacht dat men dat kan maar ik weet dus niet, Danique zal het beter weten, ik weet
dus niet…”
“Ehm maar wat is jouw werkwijze met betrekking tot het opstellen, evalueren en implementeren van
de behandeldoelen?”
“Nou ik, ik doe naar aanleiding van de intake, die ook hierin staat. Die ik in veel gevallen ook wel doe,
en van de intake en de hulpvraag van ouders ehm van ouder en kind. Probeer ik daarna in de intake
ook al wel maar in het opnamegesprek ook te komen tot, aan welke doelen gaan we nou met elkaar
werken. Wat zijn nou de doelen waaraan te werken? En nou zijn dat heel eerlijk gezegd, bij onze
eerste periode zijn het veelal gelijksoortige doelen, omdat veelal eerst nog een diagnostiekvraag is.
En dan probeer ik zowel de diagnostiekvraag als behandelvraag te verwoorden in behandelplan en
doelen. Waarbij de diagnostiekdoelen vooral zijn; observatiegericht op een aantal specifieke
kenmerken, die kenmerken die ik ook kind specifiek probeer uit te schrijven. Nou is het een
gelijksoortige doelgroep, dus dat zijn ook veelal dezelfde doelen, die ik erin zet. En dan formuleer ik
de behandeldoelen in het behandelplan, dat doe ik dan in User. Dat is ook een toestand, want dat
werkt…dat is niet ondersteunend in ieder geval. Ehm dat moet dan daarin eigenlijk en dan moet ik
daarachter zetten, ten minste was altijd gewend om een doel te maken, wie gaat daaraan werken?
Wat is de naam van degene? En men weet dan wanneer ze mij de evaluatie terug moeten sturen,
daar is een mooi schema voor hoe dat logistiek werkt. Dan krijg ik de evaluaties binnen van iedereen,
hopelijk op tijd. En dan maak ik een grote, of ja ik vind hem vrij groot.
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Dan maak ik een behandelplanevaluatie, waarin alle doelevaluaties terugkomen. Ook de evaluaties
van school zou mooi zijn als die daarin meegaat. Ehm en van alle therapeuten probeer ik voor mezelf
een integratief beeld te maken. Van goh wat betekend alles wat ik nu lees voor het beeld van het
kind? Voor het diagnostisch beeld. En wat zou een voorstel zijn tot nieuwe doelen? Waarbij ik altijd
heel veel steun heb aan wat sociotherapeuten aangeven, wat niet altijd gebeurd ook. Maar dat staat
wel in het format, maar dat wordt niet altijd ingevuld. Ehm en dan daaruit probeer ik vooraf in het
concept wat ouders voor de bespreking krijgen. Dan probeer ik een voorzet te doen tot, waar gaan we
de komende periode, waar zouden onze aandachtpunten kunnen liggen. Waar zouden wij aan kunnen
werken? En wat zijn de voorstellen? En dat maak ik dan definitief. Is dat antwoord op de” “En dan is
het definitief en waar gaat het dan heen? Zet jij het dan ergens in of hoe zijn anderen daar dan van op
de hoogte?” “Ja, ja veelal, ja daar moeten sociotherapeuten en mentoren in het EPD, daar hangt het
in. Ehm ja die doelen, die ik daarvan, los van het gewone Word bestand is. Moet je die doelen dus ook
in User invoeren. En dat is, ja nja, dat werkt nog niet ondersteunend. En voor de groep, die hebben
daar, ik bedoel wij zijn daar leuk in getraind. De groep is daarin überhaupt niet, mentoren zijn daar
überhaupt niet in getraind hoe dat moet dus, zeg maar het vinden van die doelen ergens in User, dat
is niet te doen. Maar ze kunnen wel het Word bestand vinden met het behandelplan en de evaluaties
en het voorstel voor nieuwe doelen en vaak doe ik ook nog wel als het behandelplan definitief is, geef
ik een mailtje met; nu hangt het definitieve plan erin. Maar veelal staat in het concept al de richtlijn,
dan kunnen mensen daar zelf al inkijken.”
“En als het haalbaar is, is de mentor ook bij de BPV…”
“Ja in principe is de mentor bij de BPV dus we, probeer ik aan het eind van de week ook samen te
vatten van; oke we hebben nu dit met elkaar afgesproken, met Hanneke als voorzitter maar..” “Ja
zodat iedereen daar in ieder geval van op de hoogte is.” “Ja maar goed. Het kan nog wel concreter,
alleen in de drie kwartier die je hebt, in principe, ja dat voor de evaluatie. Tenminste ik heb zelf nog
altijd wel de behoefte dat, het kan nog wel concreter maar wat zijn nu concrete doelen en ik ben dan
geneigd om te zeggen; op de groep gaan we verder werken aan dit en dit en dit. En de therapeut gaat
verder werken aan dit. En de systeembegeleider of de ouderbegeleider aan dit. Het zou nog wel
concreter kunnen hoor, vind ik. Maar ja heel eerlijk gezegd moet dit, zeg maar wat ik nu zeg dat gaat
ook ongeveer zo afgeraffeld aan het eind van een behandelplan.”
“Dit is ook wat wij in kaart willen brengen, dus het is ook wel fijn als je het zo zegt. Hoe het ook echt
is.”
“Nee, ja dat is niet allemaal even,” “Ja misschien is het ook niet altijd even haalbaar?! Maar dan is het
voor ons wel leuk waar dus winst te behalen valt.”
“Ja daar zou dus winst te behalen zijn en in mijn eigen snelheid van werken. En zorgen dat je allemaal
direct na opname een behandelplan hebt met doelen, zodat je daar ook genoeg tijd voor hebt en dus,
er zijn nog wel, ik weet niet of die vraag nog komt met de winstpunten maar die weet ik heel veel.” “Ja
die komt nog, haha. Ehm en de doelen die jij opstelt, zijn die gericht op het gehele systeem van het
kind dat bij ons is opgenomen of op delen van het systeem?”
“Nou de intentie is op het hele systeem. Ehm er staan vaak doelen in zeg maar voor zowel
kindgericht, diagnostiek als behandelingsgericht als systeemgericht als de ouderbegeleider. Het
eerste behandelplan is veelal ook nog voor de systeemtherapeut omdat we met elkaar afgesproken
hebben dat we voor opname, dat lukt dus niet, eerste periode van opname gezin diagnostisch
onderzoek doen. Goed die stroomlijning is, je hebt het over waar winst te behalen valt, valt daar nog
een heleboel winst te behalen. Maar daar staan wel de doelen voor het bredere systeem ook in, en
dan ook systeem in de breedste zin van het woord. Ik bedoel, als school bijvoorbeeld, is natuurlijk ook
een subsysteem zeg maar, van het grote geheel waar ze uit komen. Als school nog moet zorgen voor
indicatie of vervolgonderwijs, of daar ideeën over vormen, dat staat ook al in het behandelplan dus ik
probeer wel, het is niet alleen maar kindgericht zeg maar. Er staan ook de doelen in voor het systeem
of voor ouders of voor bureau jeugdzorg bijvoorbeeld als die aan de slag moeten met een
vervolgplaatsing of als die, ik zit te denken, ik heb bijvoorbeeld bureau jeugdzorg gesproken over een
patiënt van ons, dat kan dan niet meer in het behandelplan mee maar dat zou dan als, als ik dat van
te voren had geweten wel daarin meegenomen worden. Die zorgen er bijvoorbeeld voor dat de rol van
vader helder wordt. Die zit ergens in de gevangenis maar die moet misschien wel contact met zijn
zoon, en dat is een taak van bureau jeugdzorg om dat te doen. Dus dat moet dan ook meegenomen
worden. Ik probeer wel zoveel mogelijk het hele systeem daarin, of een doel te geven of daarin te
noemen in ieder geval.”
“En de stukken die je aangeleverd krijgt, de evaluatiestukken, kun je die ook vaak meteen integreren
in jouw totale behandelplan zeg maar?”
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“Ja, nou ik moet heel eerlijk zeggen; in veel gevallen wel. Het is nog weleens erg, nou ja sommige
mentoren, dat is heel mentorenafhankelijk en ook persoonsafhankelijk sommige kunnen heel goed
concreet en kort en bondig schrijven, en anderen zijn wat langer. Maar goed nou ben ik zelf normaal
gesproken ook wel van de wat langere. Ik vind het ook moeilijk om het heel kort en bondig te doen
ehm maar over het algemeen, op wat spelfouten na, daar zitten nog wel…die probeer ik er dan uit te
halen, en soms wat spreektaal zeg maar. Maar de inhoud ben ik over het algemeen heel tevreden
over. En dat geldt ook voor de ouderbegeleider da kan er ook zo in. Ik controleer nog wel op
spelfouten. Ik lees het nog wel door Over het algemeen kan het er bijna, kan ik het helemaal, erin
plakken zeg maar.”
“En hoe zorg jij voor die integratie van al die stukken die je van al die verschillende disciplines krijgt?”
“Hoe zorg ik dat ik ze krijg of..?”
“Ja nja, nee hoe zorg je voor de integratie daarvan? Dat dat weer samenkomt tot één plan en tot
nieuwe doelen zeg maar.”
“Nou ja als je van te voren concreet genoeg, helemaal dekkend voor wat je allemaal wil weten, je
doelen hebt geformuleerd. Dan kan ik over het algemeen prachtig na drie maanden, na zo’n twee en
halve maand als ik die evaluatie maak, kan ik van iedereen zijn evaluatie achter het doel plakken. Wat
waren de doelen? Wat hebben we tot nu toe bereikt? Daar heeft Pietje aan gewerkt, die heeft dat
gezien. Klaasje heb dit gezien, want soms geeft de groep ook iets over de ouder-kindreactie aan, dat
komt dan, dat plak ik dan creatief bij, wat bij ouders hoorde. Ehm dus, ja eigenlijk kan ik dat prachtig,
wordt dat één verhaal zeg maar. En kan ik alle evaluaties van de verschillende mensen dus onder het
doel, de doelen plakken. Ja nou goed, dan is het mijn taak. En ik vind dat eerlijk gezegd ook mijn vak
om te zorgen dat ik die informatie tot me neem en voor mezelf ga bedenken; wat betekend dit voor het
diagnostisch beeld van het kind? Wat was de hulpvraag bij aanvang? Wat hebben we nu gezien? En
hoe, zeg maar ik vind eigenlijk de beschrijvende diagnose, dat vind ik mijn taak om te zorgend dat
alles wat ik nu gelezen heb om dat nu te verwoorden in: En wat is nu het beeld? En in het stukje
daaronder dan, want dat staat niet in de beschrijvende diagnose. Waar moet, welke kant moet nu de
behandeling op zeg maar? Met de voorzetten die één ieder gegeven heeft. Want daar hoop je, dat
zou nog wel een winstpuntje zijn; dat ieder vanuit zijn discipline ook aangeeft van goh als ik nou mag
nadenken over wat zou ik nou, waar zou ik met deze ouder naar toe willen of waar wil ik met dit kind
naartoe? Daarvoor wil ik dan hier en hier aan werken. Als iedereen dat keurig doet, dan heb ik ook
nog meer input. En dan kan ik heel goed, niet dat ik dat heel goed kan, maar in principe ben je in staat
om je vervolg ook aan te geven. Maar dat vind ik ook wel heel duidelijk mijn taak. En ik vind ook dat ik
daarvoor opgeleid ben.”
“Dus uit de evaluaties die je krijgt, wordt dan ook voor jezelf helder welke nieuwe doelen je op moet
stellen?”
“Ja, ja als je dan nadenkt over wat was de oorspronkelijke hulpvraag waarmee het kind hier kwam. En
wat moet het perspectief zijn? Moeten we nadenken over terug naar huis of ? En wat moeten we dan
de komende, moeten we dan überhaupt nog wel drie maanden verder? Is er namelijk wel sprake van
psychiatrie? Dat is natuurlijk ook altijd wel weer de vraag bij ons. En wat gaan we in die komende drie
maanden doen? Ik heb daar over het algemeen wel voldoende ideeën over. Op basis van voldoende
input ook.”
“Ja en als je dan dus naar dat hele proces kijkt, van alle disciplines, waar zou dan de winst te behalen
zijn, zou er dan winst te behalen zijn?”
“Ja, ehm. Nou weet je winst zit er altijd in, laat ik vooral bij mezelf beginnen. In zorgen dat ik die
rapportage op tijd afheb. Want ik realiseer me dat als ik verwacht dat andere mensen subdoelen
moeten maken op doelen die ik maak, dat ik dan een keertje tijdig die doelen aan moet leveren. En er
zijn heel veel gevallen waarin dat prima lukt. Niet gelijk de dag na opname, want volgens mij is de
richtlijn 24 uur na opname of 48 uur na opname, moet het behandelplan er liggen. Wat ik op zich ook
wel terecht vindt, alleen… goed! Dus daar zit, in mijn eigen discipline en agenda indeling en ehm daar
zit nog een groot winstpunt. Ja daarnaast zou misschien nog wel de winst zitten in eens nagaan, maar
misschien doen jullie dat wel, ja de vraag die net opriep, kunnen mensen voldoende uit de voeten
daarmee he. Durven mensen ook naar mij toe te komen en te zeggen; Ehm sorry Maartje maar hier
kan ik echt geen doel mee. Wat wil je nou precies van me? Zo had ik bijvoorbeeld van de week,
kreeg ik een evaluatie terug, en ik had als doel gesteld; Het is helder aan welke randvoorwaarden de
omgeving moet voldoen, of aan welke randvoorwaarden begeleiding moet voldoen, zeg maar. Omdat
ik in mijn hoofd had; ik moet weten wat voor een begeleiding, is er nodig als dat kind naar een
vervolgplek gaat? Maar daar konden ze niet mee uit te voeten hadden ze ook niet op geëvalueerd.
Want ze wisten niet wat ze daarin moesten doen. Dus toen dacht ik het is fijn dat je dat nu zegt, maar
het was makkelijker geweest als ik het even eerder had geweten, dat moet ik dus op een andere
manier formuleren.
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Ehm, nou ja het behandelplan maken qua tijd daar zit dus winst in. Ik denk dat er winst in zit dat ik ze
concreter kan maken, ik ben ook soms geneigd, in de tijdsplanning, om te denken; goh doe eens;
komt dit er ook zo ongenuanceerd in? Het doel is, vooral de eerste drie maanden, zijn over het
algemeen vrij makkelijk omdat ik een duidelijk diagnostiekvraag heb. Ik weet welke onderzoeken
daarvoor nodig zijn, welke observaties. En voegen in dag routines is altijd ten eerste. Naar de
medicatie kijken is altijd een duidelijke. Je wil altijd iets weten over spanningsopbouw, hoe iemand dat
kan reguleren, wat zijn eigen vaardigheden zijn. En daarin als het kan te helpen. Dus dat zijn vrijwel
vaak dezelfde, maar ik ben wel, zelf in ieder geval bezig om dat wat concreter en wat unieker te
maken. Wat unieker op het kind, want anders wordt het, nja ik realiseer mezelf dat ik nogal vaak aan
het knippen en plakken was, met de naam veranderen. En dat vind ik niet goed, dus dat moet wat
specifieker. Dat kan in ieder geval specifieker en soms, weet je dat voegen in dagroutine dat zijn hele
basale dingen. Ik bedoel, dat kan niet specifieker maar je kan wel nadenken over; ja je kan bij
iedereen zeggen; het is helder hoe de spanningsopbouw verloopt. Ja, hartstikke mooi maar wat weten
we eigenlijk al over de spanningsopbouw, na intake? En waar wil je het precies over hebben? En
soms kunnen kinderen als wat, en hoe wil wil… ja dat de doelen iets specifieker worden. Dat zou voor
mij nog weer een winstpunt zijn.
“Wat is ervoor nodig om dat zo te doen, zeg maar. Is het format van het behandelplan daar nu goed
genoeg voor, of zou dat er dan ook anders uit moeten zien?”
“Ja ik denk de eerste stap ik gewoon dat je dat inhoudelijk goed moet doen zeg maar dat is vooral dat
ik daar voldoende, ik moet voldoende tijd nemen om erbij stil te staan. En dat heb ik nodig want die tijd
is er vaak niet, dus dat, daar zit het knelpunt maar ik vind wel dat ik in staat ben om het te doen. Het is
meer, niet zozeer…”
“Maar zou het haalbaar zijn dan?”
“Nou ik vind dat het haalbaar moet zijn als je mensen een goede behandeling wil bieden dan moet het
haalbaar zijn. En het is ook haalbaar. Ik vind dat het…”
“Maar is dat voor jou alleen haalbaar, of zou je dan zeggen nou stel dat je hier echt op in wil zetten,
zou er iemand naast je moeten staan of dingen overgenomen moeten worden…”
“Ja… dat is een beetje moeilijk. Want je stelt nu een vraag wat ik vind van mezelf wat ik allemaal zou
moeten doen, en wat er haalbaar is? En ik vind dat ik heel veel haalbaar moet maken. Ik heb wel eens
gedacht, er moet een hoop verslaglegging gebeuren, zowel van sociotherapeuten als anderen. We
moeten om de klipklap evalueren. Dan denk ik moet ik alweer. En dat moet veel. Dus ik het is een
beetje lastig. Want ik weet bijvoorbeeld dat de andere groepen die werken, laten bijvoorbeeld de
behandelplanvergadering notuleren door de secretaresse en die maakt dan dat behandelplan, die
evaluatie. Ja en eigenlijk ben ik het daar niet mee eens, want ik vind het namelijk mijn taak. Ik ben, ik
zit hier toch niet helemaal voor Jan met de korte achternaam. Ik vind het mijn taak om na te denken
over wat is, wat is nou het beeld van dit kind, om dat te integreren. En ik vind dat niet de taak van een
secretaresse. Ik bedoel die kan notuleren wat iemand zegt, maar die kan niet voor de integratie
zorgen. En maar dat zijn wel van die dingen waarin je wel gaat zoeken naar…”
“Ja ik…”
“Ja kijk je kan bijvoorbeeld ook kiezen voor, daar hebben wij niet voor gekozen maar dat kan je wel
doen. Dat je zegt om die druk op de verslaglegging minder te maken, maken we alleen nog een
behandelplan, we sturen, we zetten; zie bijgaande evaluatie. Dus we doen een losse evaluatie van de
groep. We doen een losse evaluatie van… we integreren dat niet tot één plan, dat is minder werk.
Maar ja, of dat ik, ik sta daar inhoudelijk niet achter omdat ik vind dat wij voor ouders, voor onze
ouders die het toch al moeilijk vinden om het overzicht te houden en over het algemeen, niet altijd,
toch wat zwakkere sociale milieus, en over het algemeen toch ook wat zwakkere intelligentie. Vind ik
dat je als taak heb dat het een overzichtelijk geheel wordt. Dat ouders ook iets kunnen met datgene
wat daar staat. En dan vind ik niet alle losse evaluaties, lees maar. Nee ik vind dat wij daarbij, en dan
vind ik dat ik dat moet doen eigenlijk, maar goed ik realiseer me dat ik me daarmee veel werk op de
hals haal.”
“Ja ik snap wat je bedoeld.”
“Ja dat ik daar niet helemaal aan toe kom.” “Ja dat heb je vaker gezegd. Mijn agenda is druk.”
“Ja dan ga je in discussie met je leidinggevende, hoeveel uur, wat hoort bij jou? En als je het
bijvoorbeeld hebt over de ontslagbrief, dat is ook zo’n heikel punt. Die verslaglegging, dat moet
eigenlijk de arts doen. Maar het is gek dat de arts een ontslagbrief moet schrijven op basis van alle
evaluaties die de behandel coördinator heeft gemaakt. Dat vind ik een beetje gek. Oke nee, dan hoort
de ontslagbrief dus meer bij mijn taken, oke hop nog een verslaglegging eroverheen. Ja ik, ik heb
tijdnood in verslaglegging. Maar daar komt ook bij, ik ben niet, ik wil altijd graag volledig zijn. En dat
kan niet altijd, dat realiseer ik me wel. Maar ik vind…misschien ben ik soms te pietjesprecies. En wil ik
het allemaal te volledig en te goed doen. En kost het me daarom ook veel tijd.”
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“Ja nja daar kunnen wij verder niet over oordelen.”
“En weet je wat ondersteunend zou zijn? Als het EPD zou werken zoals het oorspronkelijk zou moeten
werken. Nee, zoals het idee is dat het zou kunnen werken. Nou dan wordt het, dan hoef ik een druk
op de knop te doen en dan komen daar prachtig de doelen die ik heb ingevoerd, en daaronder, plop
plop die evaluaties. Dat zou, want nu ben ik alleen al een half uur bezig met knippen en plakken. “
“Als je het er alleen al over hebt, wordt je er al vrolijk van.”
“Ja, ja. Maar er wordt ons voorgeschoteld dat het zo werkt. En dan heb ik het afgelopen week weer
geprobeerd en dan werkt het niet. Dus dat zou heel erg ondersteunend kunnen zijn. Maar dat, dat is
niet. En winstpunt…. Want ik zit te denken jullie zijn natuurlijk ook van de systeem bezig…Dat hebben
wij ook nog niet goed op orde. Vind ik. Wij, de systeem, eigenlijk hebben we met elkaar afgesproken
dat je, voor opname een gezinsdiagnostisch onderzoek doet. Nja in de afgelopen periode heeft dat al
helemaal niet gewerkt voor opname. Dan was gewoon de druk op opname te groot dus kon je niet de
tijd nemen om, je had geen tijd om te denken we gaan volgende maand opnemen, dat was allemaal
geen optie. Maar goed in het ideale geval waarin je dat wel gewoon hebt. Moet je daarvoor een
gezinsdiagnostisch onderzoek doen. Is mijn vraag; mijn verwachting is, dat je vanuit zo’n onderzoek
meer zicht hebt op het systeem en ook waar de begeleidingsbehoeften ligt. En dus, wil ik graag,
stroomlijnen, we hebben gezinsdiagnostisch onderzoek gehad wat heeft iemand nodig en welke
module plak je daar dan aan vast? Gaat daar een AB’er naar het gezin? Gaat er een
ouderbegeleider? Is er systeemtherapie nodig? Ehm moet je niks doen? Nou dat kan eigenlijk niet
maar… Wat moet je, daar verwacht ik dan een soort van concreet voorstel. Dat loopt nog niet zo. Ehm
plus dat ik als visie hebt dat je niet teveel poppetjes in een gezin moet zetten. Daar verschillen we nog
weleens over hier intern. Ook met systeemtherapeut, verschillen we daar nog weleens van, van visie.
Dus dat is weleens lastig. Nou ja, ik heb geen verslaglegging van gezinsdiagnostisch onderzoek. Het
gezinsdiagnostisch onderzoek is een prachtig uitgangspunt, is in de praktijk nauwelijks te plannen. De
systeemtherapeut hebben het ook druk, die hebben ook, die weet ook niet waar hij dat in kwijt moet.
En ik weet ook, daar heb ik het ook met hem over gehad dus niet dat ik alleen nu tegen jullie zeg. En
hij realiseert zich ook dat eigenlijk anders zou moeten. Dus heel vriendelijk gaat hij allemaal blokken
maken die, die blokken komen op mijn blokken van de patiëntbespreking waardoor, ik de
systeemtherapeut weer niet bij de patiëntbespreking heb. Ja, dan, dus dat hebben we nog gewoon
niet goed met elkaar op de rit. We weten wel hoe we het graag zouden willen maar in de praktijk
krijgen we dat nog niet voor elkaar. Wat natuurlijk wel gaat scheuren, want dit is natuurlijk wel, een
scheurpuntje. Ja waarin we steeds met elkaar aan het stoeien zijn, wat niet echt bevorderlijk is voor
de samenwerking.”
“En onze tweede deelvraag is; waar valt er winst te behalen om meer samenhang en integratie te
verkrijgen binnen een behandelplan, die dan ook echt gericht is op het gehele systeem. Dat het
behandelplan echt voor het gehele systeem geldt.”
“Ik vind eigenlijk dat dat nu al zo is. Maar misschien is dat niet zo…”
“Ja waarschijnlijk zeg maar wel jou, het behandelplan wat jij samenvoegt. Maar daarna raffelt hij
natuurlijk uiteen.”
“Ja nou als je het hebt over, ik vind dat mijn behandelplan al aardig op het systeem is. Maar om ervoor
te zorgen, dat de disciplines bij elkaar blijven, en te zorgen dat die, dat je ook kan afstemmen, ja dat is
wel een kunst. Dat is wel kunstig. Want als je bijvoorbeeld dan een systeemtherapeut niet kan hebben
bij de patiëntbespreking terwijl de systeemtherapeut heel goed ideeën heeft en weet waar hij naartoe
wil. Maar dat hij dat dan bijvoorbeeld zelf uit gaat zetten, dat lijntje weet ik dan niet. Ik ben ook nogal
controlebehoeftig maar dat is ook mijn eigen… dat bij mekaar een ambulant begeleider die dan
eigenlijk ook met de mentor af moet stemmen over wat die thuis doet. Weet je, daar dat is ook heel
erg persoonsafhankelijk maar ja, waar is winst te behalen?”
“Ja, want zijn dan daarin aandachtspunten inderdaad. Dat het wel allemaal bij elkaar blijft zeg maar.”
“Ja het liefst zou je, dat is niet haalbaar, maar ik doe even brainstormen. Het liefst zou je, zoals je dat
ook in een poli hebt, als je een patiëntbespreking hebt dat je de poppetjes die bij die patiënt horen.
Een ambulant begeleider, een systeembegeleider of een ouderbegeleider, die wil je daarbij hebben
dan. En dan specifiek voor die patiënt en dan eigenlijk ook nog de mentor. Maar dat, ik snap dat, dat
krijg je niet gepland maar dat zou idealiter het mooiste zijn. En dan hebben we nu dus afgesproken
dat dus de coördinerend de afgevaardigde is, zeg maar vanuit de groep. De systeemtherapeut is er
dus niet altijd bij want dat lukt agendatechnisch allemaal niet de ouderbegeleider is er in principe wel
altijd bij. Maar die heeft ook niet altijd, stel dat een ambulant begeleider ook nog in een gezin zit die
weet ook niet altijd wat daar gebeurd. Ik weet niet, het zit hem denk ik ook gewoon in bewustwording,
en tussen je oren dat je, je moet realiseren van goh ik heb nu iets met dit kind, en daar heb ik iets over
afgesproken. Wie zijn erbij betrokken? En wie moeten daarvan op de hoogte zijn?
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Ehm en dat gebeurd niet altijd dus je moet, en als mensen niet, je hebt mensen die dat heel graag via
de mail delen, van ik heb natuurlijk dit afgesproken. En dat is natuurlijk fijn als dat kan, maar je moet
ook gedisciplineerd zijn om de rapportage te lezen ook van andere disciplines. Dus wat hebben die
gedaan, met dat kind? Of ik weet niet of dat altijd gebeurd. Het is denk ik ook niet mogelijk. Ik bedoel
ik red het ook niet om elke dag, nooit eigenlijk van de groep bijvoorbeeld eens de dagrapportage te
lezen. Dat red ik ook niet. Dus ja, hoe je dat, ik denk dat een ideaal functionerende, zoals wij de
patiëntbespreking gewoon kunnen laten lopen zoals hij moet lopen. Met daarbij de systeemtherapeut,
die het gezin, voor opname heeft gezien en mogelijk begeleiding geeft met de ambulant begeleider.
Want de systeemtherapeut die begeleid de ambulant begeleiders. Nou ben ik erachter gekomen dat
ze dat dus ook weet niet allemaal doen. Dat sommige ambulant begeleiders niet bij de
systeemtherapeut, die bij ons aan de kliniek verbonden is in begeleiding is. Dus dan weten die ook
weer… ja nja. Dus dat is ook weer een puntje.”
“Maar idealiter als je patiëntbespreking hebt en je goed aan de tijd houdt met daarin; ik zij de gek, en
de arts en de systeemtherapeut en de ouderbegeleider en de CoSo dan heb je maximaal, als je het
goed doet, dat komt in de buurt van een ideaal plaatje. Dat is niet helemaal ideaal want wat ik net zei,
mentor wil je erbij hebben en de ambulant begeleider maar dat moet voldoende afstemming kunnen
geven. Maar goed dan zit hem hem erin, lezen mensen ook wat daar uit komt? Kunnen ze daar wat
mee? Of hebben ze het wel gelezen maar denken ze eigenlijk, ja mja dat vind ik eigenlijk niks. Want
uiteindelijk zijn het dan toch dingen die meer gedelegeerd worden.”
“Ben jij van mening dat er wel een mondeling overleg daarover moet zijn? Of zou het ook goed zijn als
iedereen het schriftelijk uit zou zetten zou er dan ook wel beter afgestemd kunnen worden? “
“Ehm ik zit even te denken, want die patiëntbespreking die is mondeling en die vind ik dat er moet zijn,
sowieso. Want je wil uiteindelijk, anders gaan we op eilandjes werken.”
“Ja, maar stel dat er bijvoorbeeld in het EPD of ergens verslaglegging, van ik heb dit traject ingezet
dat anderen daarop aan kunnen sluiten en dat er vervolgens een vergadering zou zijn waarin je kort
punten besproken worden. Want nu is het volgens mij zo dat een vergadering is; wat de eerste
bijeenkomst is en vervolgens schrijft iedereen pas schriftelijk een verslag. Snap je wat ik bedoel?”
“Nog niet helemaal.”
“Dat nu de eerste, brainstorm zeg maar het gesprek is…”
“Over de doelen bedoel je?”
“Ja en daarin wordt alles uitgezet terwijl iedereen al, als ze zouden communiceren via een plan
bijvoorbeeld dan het dan op elkaar afgestemd zou kunnen worden. En dat je dan in de vergadering,
hoe loopt het? Moet er nog ergens op gelet worden, zeg maar. Dat het dan effectiever zou kunnen.”
“Ja in principe hebben we wel wat, dat format. In principe moeten de mentor moet, we hebben elke
twee weken patiëntbespreking dus dan wordt het kind besproken. En in principe moet de mentor, die
is verantwoordelijk om de evaluatie of samenvatting van zijn of haar doelen daarin te noemen na twee
weken of de voortgang maar daarin hebben we dus niet de evaluatie ook van een andere ambulant
begeleider of van een…dat zou in een ideale situatie wel zo moeten zijn maar goed die zit er dan ook
weer bij bijvoorbeeld de ouderbegeleider dus die kan het dan vertellen. Weet niet ik zit te denken dat
ik nog niet helemaal antwoord heb gegeven op je vraag.”
“ Nee, maar ja laat het maar, anders komt ik er dadelijk nog wel op terug.”
“Heb ik voldoende antwoord gegeven om die laatste vraag? Ik zit te denken…Ik wil wel graag alle
winstpunten benoemen hè.”
“Ja, hoe denk jij dan dat er gezorgd kan worden dat er echt vanuit één plan gewerkt wordt voor het
hele systeem? Voor elke patiënt die bij kei zit en bij bron zit.” “Ja dat is ook meer mijn vraag die ik net
wilde stellen, haha” “Dat al die eilandjes.”
“ Ja in mijn beleving zijn er weinig eilandjes hoor, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar best wel, ik
ben daar heel, best wel tevreden over. Dat we best al met heel veel dingen een heel eind komen. Ik
ben namelijk anti-eilandje, ik hou niet van eilandjes. Dus ik ben heel erg van; dan neem ik daar tijd
voor om daar nog eens even over te praten met iemand. Waardoor ik dan ander werk laat liggen. Dus,
ja ik denk meer dat we met z’n allen, dat er nog meer winst te behalen valt in het doelgericht, zeg
maar met elkaar erover praten. We verzanden ook weleens in, ja iedereen gaat nog iets zeggen over
het kind. En ik denk dat je dan, planmatiger handelt. En er zijn natuurlijk een aantal doelen. Ik zit in
mijn achterhoofd nog met jou vraag. Die helemaal niet terugkomen in de patiëntbespreking en die dus
alleen afhankelijk zijn van dat ik eraan denk om daar over te hebben. Bij voorbeeld zo’n
perspectiefvraag, van bureau jeugdzorg ja dat is van mij afhankelijk of ik op dat moment denk daar
gaan we het nu over hebben.”
“En staat zoiets van ook in het behandelplan?”
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“Ja dan staat er wel een doel in maar goed ja, gaan we na twee en halve maand, drie maanden een
evaluatie aan. Dan moeten mensen denken, ben ik daar wel mee bezig? Dus ik heb wel subdoelen
misschien.”
“En als je dan bijvoorbeeld kijkt he, wij hebben ook informatie gevraagd bij idefix en IPG’er hebben dat
ook. Die hebben bijvoorbeeld in hun behandelplan. Dan het doel en scoren ze daar met een 1 tot 10
schaal op zeg maar, zouden dat soort dingen het dan niet al concreter maken zeg maar? Waardoor je
ook, wat je zegt, concreter op een doel kan evalueren als je met z’n allen bij elkaar zit.”
“Ja, dat zou dus betekenen dat iemand na twee weken aan zou moeten geven hoe ver de patiënt, hoe
die nu scoort op dat doel. Maar dat zou dan ook subdoelen voor gemaakt, want mijn doelen zijn
daarvoor te groot om daarop te scoren. Ja ik weet niet ik word altijd een beetje kriegel van schaaltjes.
Ja nee, het werkt heel goed in zo’n hele duidelijke module als het IPG, denk ik. Dan werkt dat heel
goed, en samen met ouders. Maar ik ben bang, zeg maar dat als ik de kliniek ondertussen een beetje
ken dat als we zoiets dan weer gaan doen, dan zijn mensen daar druk mee en gaan wij er niet naar
kijken. Want uiteindelijk ben je in gesprek, zeg je het is een acht ja, maar misschien moeten we wel
iets meer doen om inzichtelijk....en misschien moet het dan maar met een schaaltje. Om inzichtelijk te
krijgen, zit er wel vooruitgang in het doel? Is het wel iemand überhaupt met dat doel aan het werk?"
"En werkt dat doel, ook op dat moment?"
"Wat zei je?"
"Werkt dat doel, ook op dat moment voor dat kind? Is het, het goed doel? Of is dat nog te ver weg of
juist te dichtbij."
"En wat er nu dus staat in de patiëntbespreking is, het grote doel. Dat staat er dan in, en dan staat
eronder, door de mentor geschreven hoe het op dat moment ermee gaat. Maar daar staat niet in, of
er, ja daar moeten wij dan vooruitgang in lezen. En dat, dat de moeilijkheid ook niet is."
"Maar omdat jij zegt, dat het misschien concreter moet allemaal, en wat je zegt, iedereen nog weer
even iets over het kind iets gaat zeggen. Ook als je een casusbespreking binnen één van de teams
hebt ofzo"
"Ja dat helemaal!Dat hebben we nog helemaal niet gehad. Daar kunnen we ook nog wel iets uithalen"
"Dan wijdt iedereen uit over, ik heb dat met die meegemaakt of dat en dan wordt het daardoor ook niet
veel concreter...wat maakt het dan concreter zeg maar?"
"Ja, misschien zouden we al gewoon eens kunnen kijken naar wat de agenda is voor de
patiëntbespreking. Want wat er nu gebeurd is, dat ik om maandagochtend om 9 uur patiëntbespreking
heb, dan heb ik om 8 uur mijn mail geopend en dan ben ik daar ongeveer een uur mee bezig om te
zorgen dat ik al mijn mailtjes weggewerkt heb of niet. En dan oh ja, even uitprinten, en dan zitten we
daar en dan hebben we het eigenlijk allemaal niet gelezen. Dus voorbereiding, voor je
patiëntbespreking zou al heel erg helpen. En misschien moeten we met elkaar afspreken dat we het
concreet gaan hebben over; de doelen. Want die staan er nu ook wel in en dat lezen we ook, en daar
verteld de coördinerend wat over. Maar veelal zijn dat ook de dingen van de week, die spelen. En dat
vind ik wel lastig, eerlijk gezegd bij onze doelgroep. Want dat vind ik ook van belang. Want het is
nogal een doelgroep waar je niet altijd zo helemaal aan het doel, want er komt altijd wel weer iets
tussen of..."
"Een flinke uitbarsting"
"Ja een flinke uitbarsting en dat is wel gerelateerd aan het doel, wat we hebben over
spanningsopbouw of regulatievaardigheden maar daar hebben we het dan niet over. Dus misschien
moeten we wel meenemen; hoe geven we de patiëntbespreking waarvan we wat, wat bespreken we
daarin? Ehm in de agenda en in het voorzitterschap daarvan. Ik ben namelijk de voorzitter en ik vind
het heel moeilijk om tijd te bewaken, het ligt er een beetje aan wanneer. Maar in die situatie wel want
de patiëntbespreking is namelijk ook enorm mijn input om na twee en halve maand een beeld van een
kind te vormen. Dus ik ben ook nog wel iemand die dan iemand even laat praten omdat ik dan denk
dat is wel interessant dat wil ik wel horen. Dus ik, ja... ja ik wil er graag over brainstormen maar ik
weet nog niet helemaal hoe het invulling moet krijgen."
"Ja nja wie weet komen we met andere interviews ook nog op ideeën en dan komen er leuke
resultaten uit ons onderzoek."
"Nou dat geloof ik gelijk."
"We hadden nog een laatste deelvraag. Die gaat zeg maar over, wat vinden de betrokken disciplines
van belang in de onderlinge afstemming met betrekking van het behandelen van een geheel systeem
van een patiënt zeg maar. Dan is onze vraag aan jou; wat vind jij van belang voor een goede
onderlinge afstemming, die dan betrekking hebben op het gehele systeem? Komt ook weer een beetje
terug waar we het net ook al over hadden."
" Ehm ja, ik zit even na te denken. Volgens mij is het van belang dat we weten wie de regie heeft zeg
maar. In de, tenminste voor mij dan, in het behandelproces.
Onderzoeksrapport

[56/109]

2013

Onderzoek en Innovatie

Dat het van belang is, te weten wie überhaupt de betrokkenen zijn. Hebben we dat helder? En wat
eenieder doet. Laten we dat , als dat ook eens helder zou zijn, dat zou ook fijn, helpend zijn. Ehm dat
de mensen, dat we in onze, dat we onderscheid maken in wanneer wil je mensen informeren en
wanneer verwacht je iets van mensen. Heel veel gaat natuurlijk via de mail he, en ik heb wel de
behoefte om op de hoogte te zijn. Dus dan denk ik dat mailen makkelijk is, maar aan de andere kant
stroomt je mailbox vol met informatie. Dus misschien toch meer uit de dagrapportage halen. Maar je
krijgt nu ook weleens mailtjes. Ik zou het fijn vinden als mensen zeggen, dit is ter informatie of ik heb
hier ook een vraag bij zeg maar. En ik ben enorm van, dat wil ik heel graag. Bel even of wandel even
binnen want ik vind dat mailen hartstikke lek maar soms moet je gewoon eventjes, helemaal bij onze
doelgroep, iets meer nuance aanbrengen of iets meer, is er gewoon even iets meer uitleg nodig. Dus
ik ben erg van praten met elkaar en wel de gelegenheid hebben om daarover te praten.
"Dus dan is een mailtje op teveel verschillende manieren te interpreteren zeg maar?"
“Nou ik denk dat als je goed behandelingsgericht wil werken, is een mailtje als; ehm ja ik zat te
denken over de...ehm ja, ik zit even een goed voorbeeld te bedenken. De ouders van Pietje hebben
de vraag of hij dit weekend een lang weekend weg mag. Ja, dan kan ik daar ja of nee op antwoorden.
Maar eigenlijk heeft dat betekenis in je behandeling waarom willen deze mensen dat? Hoe zien ze dat
voor zich? En dan wil ik graag het weer breed maken, terwijl het daar ook niet altijd overzichtelijk van
wordt. Maar dan denk ik daar moet die iets van vinden of daar... ja en dan, dus ik..
Misschien zit meer in het hoofd, wat betekend mijn vraag voor de behandeling van dit kind. En wie
heb ik daar dan voor nodig? En ik vind het leuk om te kijken naar de vraag achter de vraag. Ehm dus
een mailtje is heel goed. Maar ik merk dat ik op mailtjes heel vaak zeg maak maar even een afspraak
met me. Of kom even langs wandelen dan kunnen we het er even over hebben. En misschien is dat
wel mijn eigen behoefte om het er nog eens over te hebben omdat ik denk er zit meer achter, ik weet
niet waar dat dan precies ligt. Maar ik denk wel dat dat met elkaar, weet je, loop even binnen. Geef
even een belletje. Want ik merk dat van mailen weet ik niet dat bevorderd niet altijd de samenwerking.
Er zijn mensen kriegel omdat er niet tijdig gereageerd wordt. Of ik kan je niet bereiken of weet je,
dus... Ik denk dat de kunst in samenwerken is, verbinding zoeken. Elkaar opzoeken met elkaar dat
doen. Daar ben ik ook heel erg van. Maar ja, daar heb je niet altijd de tijd voor."
"Hoe zorg jij ervoor dat de andere disciplines op de hoogte zijn van wat jij doet?"
"Haha mailen. Oh wat erg! Ja, ehm ja ik vind eigenlijk ook wel dat datgene wat ik doe dat dat dus ook
wel via de mail kan, eerlijk gezegd. maar ja dat zal de ander misschien niet vinden. Oh dat is grappig."
"Maar bijvoorbeeld een behandelplan wat je gemaakt hebt, die hang je wel in User en toch?"
"Ja mijn centrale communicatiesysteem waar ik veel informatie uit haal, is uit dat vervelende
usersysteem. Alle behandelplannen hang ik daarin, ik probeer altijd een seintje te geven dat iets erin
hangt. Ik probeer ook nog wel een seintje te geven van lees even de decursus want dit heb ik gedaan.
Dus dat is, mijn communicatiesysteem zeg maar. Dus ik probeer er op die manier voor te zorgen dat
anderen mensen ervan op de hoogte zijn van wat ik aan het doen ben. En ik hoop ook dan andere
mensen ook nog weleens de rapportage inlezen zeg maar. Ik hoop dat, als ik wil weten wat Stephanie
doet dan ga ik in haar rapportage lezen. En ik hoop dat andere mensen dat ook doen als ze willen
weten wat ik doe."
"Maar dan lees je aparte rapportages of ..."
"Ja je kan zeg maar in User, kan je selecteren ik wil nu alleen de rapportages zien van Stephanie en
dan kan ik precies zien wat de ouderbegeleider heeft gedaan. En zo zou de groep ook alleen maar,
precies zien, wat heeft Maartje rondom dit kind gedaan? Maar goed, ik weet niet of de groep dat doet.
Omdat de scholing in het gebruik van User, dat dat heel erg verschild zeg maar. In hoe wij ermee
moeten werken en hoe de groep ermee werkt, denk ik."
"Heb je tot slot nog opmerking of aanmerkingen die je kwijt wil, die wij mee kunnen nemen? Nu komt
er nog een hele waslijst..."
"Haha, kort en bondig he, dat was mijn leerdoel. Ehm ja, nou ja ik ben benieuwd naar wat eruit komt.
Omdat het zo enorm is. Want jullie hebben wel een hele grote vraag zeg maar. Ik weet niet of dat ook,
en dat ik denk jeetje dat is, ook heel erg. Ik vraag me af of je dat met een aantal echt veranderingen in
logistiek of je dat oplost. Volgens mij is het ook heel erg, zit het ook heel erg in denken van mensen en
in visie en in, hoe wil je met elkaar werken? Dus ja, ik ben wel heel nieuwsgierig naar concrete
adviezen, hoe je dat zou kunnen verbeteren. Los van dat mensen zich weer moeten gaan houden
aan, een nieuw formatje of aan een nieuw, weet je. Hoe zorg je nou met elkaar dat je een
gezamenlijke visie hebt en dat je met elkaar daaraan kan werken. En met elkaar daar ook op terug
kan fluiten."
"Heb je het idee dat het Tangoproject daar wel een bijdrage aan levert?"
"Nee, want Tango is een prachtig project maar voor ons niet de, in mijn beleving is het ook eilandje.
Want de trainingsdagen zijn niet gezamenlijk.
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De behandelcoördinator heeft een cruciale rond in Tango, zeg men. Ik word helemaal niet
geïnformeerd over de trainingsdagen. Ja, en dan wordt het mij kwalijk genomen dat ik daar niet bij
ben. Dus wat mijn betreft is Tango, moet nog heel erg, is nog heel veel werk voor nodig om dat te
implementeren en dat mensen ook, ik weet niet of mensen weten ja... er is geen concreet beeld bij,
wat dat nou precies is. Oh ja moeten we weer die vragenlijst... ach ja die vragenlijst die heb ik vijf
maanden geleden weleens gehad. Maar dan moeten we nu met leerdoelen, ik weet niet meer wat mijn
leerdoelen waren. En da moeten we aan de slag in groepjes. Weet je het is. De systeemtherapeut
heeft heel helder voor ogen wat dat is en hoe dat moet zijn maar dat is in mijn beleving op de groepen
niet zo waardoor het zonde is. Want dan is het draagvlak om dat te gaan doen en daarop in te zetten
is ook, veel minder. En ook bij mij. Ja...terwijl ik het idee heb, Tango is voor mij heel erg, hoe zorg je
nou met z'n alle dat je systeemgericht, meer systeemgericht gaat werken. Maar ja dat is voor mij niet,
voor mij heeft Tango daar nog niet heel erg, ja dit is lullig... komt dit ook in een dingetje of... het leeft
voor mij nog niet heel erg als zijde dat ondersteund het systeemgerichte werken. Ik vind dat nog meer
vanuit onszelf komt en dat, wat wel heel erg heel bijgedragen aan systeemgericht werken,
bijvoorbeeld die AB-ers die naar huis gaan. En die voortdurend in hun hoofd hebben oh denk aan het
systeem, denk aan ouders. Ik denk dat vooral in onze eigen hoofden moet komen. En dat dat nog niet
heel erg door Tango is. Omdat dat een doorbroken proces is. Maar zou wel meer uit te halen zijn
hoor. Absoluut! Maar dat gebeurd nog niet helemaal.
En als je namelijk ook, wat Tango doet zeg maar, dan zitten we, dan moet je als team. Want in mijn
beleving is een team van een groep, is ook een systeem daar gebeurd ook van alles in. Maar dan
moeten we met z'n allen systeemgericht werken maar dan gaan die groepen door elkaar. Ja, dan ben
je dus weet het systeem van dat team kwijt. Of je moet het een systeem vinden als je door elkaar
heen werkt. Maar goed dat is weer een andere discussie. Dus daar zou ook nog wel veel winst te
behalen zijn. Er zijn heel veel winstpuntjes."
"Aan ons te bepalen waar dat gaat liggen, haha."
5.2.2

Interview Manager behandelzaken

"We wilden nog wel een paar vraagjes voorschotelen." "Oke." "Voor onze deelvragen. Ehm, nou om te
kijken welke verschillen en overeenkomsten zijn in het hele proces met opstellen, evalueren en
implementeren van alle doelen. Eh, vroegen wij ons af; zie jij heel duidelijk verschillen of
overeenkomsten in het proces van doelen opstellen, per discipline of per groep?"
“Volgens mij zit het grootste verschil in eh eh werken ze in het vermogen om op meerdere niveaus
tegelijk te werken. En op het moment, ik verwacht niet van een sociotherapeut dat die in de gaten kan
houden eh, dat als je een doel hebt gesteld binnen een eh, moet het misschien anders uitleggen. Stel
je vind op een bepaald moment vanuit je intake dat, dat er iets zou moeten gebeuren rondom
zelfbeeldverbetering omdat er stemmingsproblemen zijn. Dat is een heel breed doel. Stel dat je ook
zegt; ja een klinische opname is gerechtvaardigd om nog andere dingen maar dit ene doel blijft staan.
Dan verwacht ik van een behandelcoördinator dat die in staat is dat doel te vertalen naar; hé jullie
daar op de groep, sociotherapeuten, om het zelfbeeld te verbeteren wil ik dat je in ieder geval
aandacht besteed aan succeservaringen. Hoe kan het kind met complimenten omgaan? Eh, kan het
de dag afsluiten door drie goede dingen te noemen, die, die op die dag gedaan heeft. Ik verwacht niet
van die sociotherapeut dat die dat doel vertaald naar psycho-educatie die het kind krijgt van de
gedragstherapeutisch medewerker. Of als hij PMT krijgt dat de sociotherapeut dat doel dan om kan
zetten naar, en wat betekend dat doel dan voor zelfbeeldverbetering binnen PMT?”
"Nee, oké. Maar er is dan een kleiner doel gemaakt, zeg maar voor op de groep en die
sociotherapeuten gaan daarmee aan de slag, verwacht je dan wel van alle sociotherapeuten dat ze
daar ook echt mee aan de slag kunnen? Of is dat dan ook weer af..?”
"Ja dat verwacht ik wel." Want stel dat je af zou spreken het is een heel belangrijk stuk voor dit kind
dat bij het naar bed gaan eh, dat je aan het kind vraagt van, goh, noem nou eens drie dingen waarvan
je echt helemaal top tevreden bent, die echt goed gegaan is, ja ik verwacht wel dat sociotherapeut
één dat doet en dat sociotherapeut twee, die de tweede avond er is dat ook doet. En dat
sociotherapeut drie dat ook doet. En niet dat je laat afhangen van of die mentor misschien een keer ’s
avonds”
“Dus eigenlijk zeg je, elke discipline heeft zijn eigen stukje waaraan hij werkt met de doelen, maar per
discipline vind je wel dat ze allemaal hetzelfde moeten doen.”
"Ja, ja."
"Maar gebeurd dat ook wel per discipline dat ze hetzelfde doen?"
"Ehm nja ja kijk, die PMT'er zal niet meer gaan zeggen, en wat ging er vandaag nou goed? Maar ik
kan me wel voorstellen dat de PMT'er zelfbeeldverbetering vertaald in;
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hij durft van de ruimte gebruik te maken in de zaal. Of hij durft hard te gooien met een bal. Of hij durft
hard te schieten met een voetbal. Of hij durft hard te slaan met een tennisballetje.”
"Maar hoe jij het noemt, werkt het ook echt zo hier? Gaat het zo ook?"
"Ja, maar dan is zelfbeeldverbetering zegmaar het grote doel, maar iedere discipline zal dan moeten
kijken, en is dat ook iets wat ik ga omzetten en hoe dan?”
"Valt er ergens nog winst te behalen, volgens jou?"
"Ja dat denk ik zeker. Want ik vraag mij af; namelijk of er op behandelplanniveau, de zaak goed
uitgezet wordt."
"En dan, doel je dan ergens specifiek op?"
"Ja nja daar zit een behandelcoördinator die de zaak zal moeten stroomlijnen. Laat je namelijk
zelfbeeld alleen maar over aan groepsleiding? Want dat zou kunnen als dat een bewuste keus is. Het
kan ook zijn dat je heel bewust een therapie erop zet zodat, en dan moet er ergens therapie en de
groep zullen samen op moeten trekken zodat het zelfbeeld verbeterd. Nou en dan is het interessante,
van stel je voor, dat er een ouderbegeleider of er is een brughulp, pak die hetzelfde deel nou,
hetzelfde doel van zelfbeeldverbetering, nu ook op met ouders? Wat kunnen ouders dan doen om het
zelfbeeld van hun kind te verbeteren? En misschien moeten ouders van leren om complimentjes te
maken en moet het kind leren om die te accepteren."
"En daarin zou de behandelcoördinator zegmaar", "Ja die in principe", "dan de coördinerende zijn en
zorgen dat", "ja die in de spin in het web."
"Ja, ja dat ieder zijn taak krijgt en uitvoert. Ja."
"De vraag is of er op die manier ook nagedacht wordt door de verschillende behandelaren. En niet
alleen op je eigen stukje daarover na te denken. Maar ook, wat je dus zou kunnen verwachten, van de
ander.”
"Ja"
"Een PMT'er, want als ik het kind hard leer schieten eh wat betekend dat voor ouders, wat zouden
ouders voor een vaardigheden moeten hebben, omdat proces bij het kind te ondersteunen?”
"Ja"
"Snap je?" "Ja". "Want daar zit volgens mij de kern van systemisch werken."
“Waar valt volgens jou nog winst te behalen in, om meer samenhang en integratie te krijgen binnen
een behandelplan”
“Nou dat is wat ik zei, op een gegeven ogenblik in iedere psychiatrische stoornis zitten een soort
kerncomponenten. He, als je het hebt over een stemmingsstoornis dan gaat het over stemming en
gaat het over gevoel van somberheid bijvoorbeeld. Maar je weet ook dat er zelfbeeldproblematiek is.
Als het gaat over oppositioneel opstandig gedrag dan weet je dat openlijk ongehoorzaam gedrag een
rol speelt. En dat betekend aan de andere kant dat ouders moeten kunnen begrenzen of dat in ieder
geval moeten verdragen en passende maatregelen moeten kunnen nemen. Nou dat soort dingen
gaan natuurlijk hand in hand. Als je ouders bent van een kind met een stemmingstoornis met een
ontzettend laag zelfbeeld eh zal je extra alert moeten zijn op hoe je complimenten geeft of hoe je in
ieder geval het zelfbeeld positief kan beïnvloeden. Nou dat zijn weer andere vaardigheden zegmaar
dan dat je moet begrenzen. Bij de één, bij oppositioneel opstandige gedragstoornis moet je gewoon
echt zeggen van; ja, tot hier en niet verder. Terwijl je bij stemmingsstoornissen moet zeggen, nou je
hebt het al ontzettend goed geprobeerd, maar je mag echt niet verder gaan."
"Ja"
“En wat je zegt, waar zit nou de winst in, ehm, behoor je je echt te realiseren wat de kerncomponenten
zijn en daar je behandeling op verschillende lijnen, of verschillende gebieden op uit te zetten. Je moet
weten dat je dus het zelfbeeld moet verbeteren, en op de groep en hoe je dat daar wil gaan doen. Hoe
je daar je PMT voor kan gebruiken. En je kan daarbij zeggen van; nou zelfbeeldverbetering.
Vervolgens is de vraag hoe vindt de vertaalslag plaats. En zit er een lijntje dan, naar wat je van ouders
gaat verwachten aan complementair gedrag? Want zolang je op de groep bezig bent met
zelfbeeldverbetering of bij PMT bezig bent met zelfbeeldverbetering maar er veranderd bij die ouders
vervolgens niets en dus daar moet die winst terecht komen.”
"Ja dat het allemaal op elkaar aansluit eigenlijk dan."
“Jaaa, en dat je als het gaat om ongehoorzaam gedrag het kind leert luisteren maar dat de ouder leert
begrenzen. En dat een kind leert dat eh, dat als het alleen maar negatief over zichzelf praat, dat het
daar niet vrolijk van wordt. Ehm dat moet je niet ouders hebben die het nog eens een keer gaan
bevestigen. Dat je gewoon lelijk bent en dat je nooit wat kan. En dat het altijd een mislukking is. Want
anders kan je binnen de gymzaal nog zo hard je best doen om eh allerlei vaardigheden te leren of in
de CGT anders over jezelf te gaan denken. Van het valt eigenlijk wel mee want iedereen heeft wel
wat, of ik ben eigenlijk niet zo lelijk als dat ik dacht, van als je vervolgens thuis komt en iemand zeg je
hebt zo lelijke blauwe ogen dan is alle behaalde winst alweer verdwenen.”
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"Ja, dus de doelen van ouders worden afgestemd op de doelen van het kind dat ze samen eigenlijk
aan één gezamenlijk iets werken?"
“Ja, en en dat je doelen op elkaar afstemt. In die zin dat als het kind iets doet, doet de ouder ook iets.
En dat moet goed sporen.”
"Hoe zou dat tot uitwerking gebracht worden dan?"
"Op een gegeven ogenblik als je bij een oppositioneel gedragsstoornis opschrijft eh het kind moet
leren om autoriteiten te accepteren of moet leren luisteren naar moeder. Of moet leren luisteren naar
leerkracht. Dus he, dat het leert te luisteren naar groepsleiding. Het leren luisteren is bij voortduring eh
eh dat wat het kind moet leren. Voor ouders betekend dat, op een gegeven moment, dat kind gaat
natuurlijk niet naar hun luisteren omdat het leert luisteren naar groepsleiding en dat het leert luisteren
naar de leerkracht. Maar ouders zullen daarin ook iets moeten veranderen want anders was het kind
nooit hier terecht gekomen."
"Maar.."
"Zij moeten dus leren om regie te nemen en het kind te laten luisteren."
"En wordt, maar hoe wordt dat vormgegeven dan? Wel gewoon ouderbegeleider en een
sociotherapeut?"
“Kijk leren luisteren naar de sociotherapeut is leren luisteren naar de sociotherapeut en dat zal op de
groep plaatsvinden. Leren luisteren naar moeder dat zal dus vanuit thuis moeten plaatsvinden. Het
kan zijn dat je of ouderbegeleiding op inzet of IPG. Maar dan moet je dat wel in het behandelplan van
die ouderbegeleider of IPG'er opnemen, dat het kind leert luisteren en dat de ouder leert om de regie
te nemen.... Begint het te dagen?”
"Ja, ik snap wel wat je bedoeld. Alleen ik vraag me of hoe, zou je het dan vormgeven, is de ideale
situatie dan dat die behandelcoördinator het plan opstelt en dat die dan de taken concreter
bijvoorbeeld uitdeelt zodat het toch op elkaar aansluit, of gaan die die mensen, gaat een
sociotherapeut in gesprek met een ouderbegeleider om een goed plan.."
"Nee nee, ik denk ik principe een behandelplan eh eh maakt wel de de behandelcoördinator, dat die
hij gewoon hier in de computer hè. Daar zitten gewoon een aantal blokjes in waar je zegt van, kind
moet leren luisteren. Dat doet het op de groep. Eh, ouder moet leren regie nemen, door IPG." "Ja." En
in het opstellen ervan moet je ook zoeken naar wat complementair is. Als je zegt van, kind moet
zelfbeeldverbetering en ouder moet echt leren om complimenten te geven dan grijpt het in elkaar”.
"Ja, dat het op dat moment al aansluit op elkaar. Ehm even kijken... wat vind je van belang voor een
goede onderlinge afstemming met betrekking op het gehele systeem?"
"Goede patiëntbespreking en eh ehm een goed opgeschreven behandelplan. Het behandelplan is
echt het uitgangspunt van alles." "Gebeurt dat nu al?" "Jawel op zich wel denk ik. Maar ik denk dat
daar nog meer winst te behalen valt, doordat je je meer moet realiseren van als ik niet alleen maar, we
moeten bij dat kind van zelfbeeldverbetering doen, hij moet leren om succeservaringen. Dan ook je
realiseren dat betekend voor ouders dat ze na moeten denken waar, ze complimenten over kunnen
geven.” "Ja." “Een ander voorbeeld: Stel je hebt een kind met een ongelofelijk dwangstoornis ofzo,
handen wassen. Zit er nou ééntje op de groep die eh” "Ik zag hem ja." " hele handen zijn kapot. Ik zeg
tegen dat jochie van hé eh; vinden je ouders dat eigenlijk wel gewoon als je zo twintig keer op een
avond je handen wast. Hij zegt, ja dat zijn ze wel gewend van mij. Ik zeg, nee vinden ze het gewoon?
Ja die vinden dat wel gewoon. Nou dat is nog maar de vraag. Stel nou eens voor dat die ouders
zouden zegen van neeeuh...maakt ons het uit.. als hij dat wil moet hij dat doen... Nou dan die je dan
heeft hij geen motivatie om op te geven, dan maar kapotte handen. maakt het uit." "Ja." "Dus op het
moment dat ik daarvan als therapeut zoiets heb van joh, dit jong moet eigenlijk van zijn
handenwasdwang af. Ehm maar wat betekend dat eigenlijk voor ouders? Ik moet me realiseren Dat
op moment dat het me zou lukken, dat dat voor die ouders iets betekend. Maar ook dat het me nooit
gaat lukken als ouders niet dat proces gaan ondersteunen." "Ja." " En misschien ten opzichte van het
verleden iets echt anders moeten gaan doen. Misschien hebben ze wel altijd gereageerd met van, Ga
nou maar snel handen wassen en dan je bed in en slapen. Ja, zonder dat ze ooit hebben gezegd
tegen hem, nou je hebt nu al tien keer je handen gewassen, die zijn nu echt wel schoon. Nu is het
klaar en nu mag je je bed niet meer uit. He, dus ook daarin zal misschien iets moeten gebeuren met
regie nemen of in ieder geval een ander eh denkbeeld hebben over wat normaal is, als je eenmaal in
je bed ligt." "Ja" "Dus die gedragsverandering bij het kind heeft heel erg sterk te maken ook met de
opvattingen van ouders en hoe ze daar dan vorm aan geven." "Ja, dus eigenlijk samenvattend, de
begeleiding van patiënt en gezin moet draagvlak gecreëerd worden zodat ze allebei werken aan
complementaire doelen waar ze dan samen iets aan hebben. "
"Ja, ja dat is wat er moet gebeuren." "Ja, ik heb volgens mij een duidelijk beeld,willen jullie daar nog
iets aan toevoegen? Nee, nee."
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5.2.3

Interview ouderbegeleider

“Wij hebben de deelvraag; welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het proces van het
opstellen, evalueren en implementeren van behandeldelen, per discipline, binnen de huidige
werkwijze van Karakter Ede cluster LVB? Voor Kei en Bron.”
“Ja, nog een keer.”
“Oke, de vraag die wij daar onder stellen aan jou is hoe kom jij tot jouw behandeldoelen zeg maar.”
“Euh, mijn behandeldoelen die worden in eerste instantie vanuit de intake en de opnamebesprekingen
euh opgesteld door de behandelcoördinator, in dit geval Maartje. Euh en dat is dan vaak de hulpvraag
die ouders hebben, en heel vaak begint de hulpvraag van ouders met als ze hier met hun kind komen,
met euh er is al zoveel gebeurd met mijn kind, dit is zover uit de hand gelopen, dat ik nu tot een
klinische opname kom, wat gaan jullie allemaal doen met m’n kind, waar gaat het gebeuren, waar ben
ik in terecht gekomen en hoe moet ik nou verder en waar ben ik zelf zo schuldig aan. Dus in eerste
instantie houdt, is mijn eerste doel vaak ouders begeleiding in het opname proces van de eerste
maanden. Hoe gaat de behandeling, wat gaan we doen, ouders horen, euh, uitvragen, euh hoe doen
jullie het thuis, hoe ging het thuis, wat voor gezin zijn jullie, wat neem je zelf mee uit je geschiedenis.
Dat is het eerste en vervolgens als we dus een eerste behandelplanbespreking hebben gehad hé, dus
na drie maanden een evaluatie hebben gehad met, euh nou dit hebben we gezien van het kind en hier
gaan we mee verder, dan ben ik ook al met ouders in gesprekken geweest, en dan destilleer ik zelf
vaak al wat dat ik denk nou hier hebben ouders nou echt psycho- educatie nodig of deze ouders
hebben eerst nog acceptatie, euh euh, problemen hé, dus moeten we daar mee aan de slag en dan
kom ik vaak zelf euhm schrijf ik in mijn verslag van de ouderbegeleiding voor de
behandelplanbespreking op wat de doelen zijn voor de periode daarna en wat het advies zou zijn. En
negen van de tien keer neemt de behandelcoördinator ze zo over.”
“En alles wat jij dan dus euhm, aan informatie verkrijgt uit dat soort gesprekken zeg maar, dus wat
voor soort gezin is het, lever je dat ook aan dat het meegenomen kan worden in het behandelplan zeg
maar?”
“Ja, ik zorg dat alles wat ik heb gedaan staat gerapporteerd in ons User systeem, euh als ik een
genogram heb gemaakt hangt dat in ons User systeem, als ik een intake gesprek, met van de
ouderbegeleiding. Ik doe altijd een intakegesprek waarmee ik even met ouders, en dan heb ik het
dossier gelezen, en ook nalees van nou waar is het kind in de hulpverlening allemaal al geweest, wat
hebben jullie al gedaan, wie is jullie netwerk, nou bij onze doelgroep is het netwerk van ouders vaak
heel erg beperkt, maar dat schrijf ik allemaal in het intakeverslag dat hangt ook in User, dus daar kan
de systeemtherapeut bij, daar kan de behandelcoördinator bij, daar kunnen euh de mentoren bij, de
groepsleiding bij en noem het allemaal maar op. En in euh mijn behandelplanverslag wat ik voor ieder
behandelplan moet schrijven, euh behandelplanvergadering, schrijf ik dan de samenvatting op van
wat er is gebeurd en daarnaast rapporteer ik van ieder huisbezoek wat ik gedaan heb, waarom ik het
gedaan heb, hoe ik het gedaan heb.”
“Dat wou ik net vragen, zijn die gesprekken op locatie of hier?”
“Dat is heel erg verschillend, ik probeer altijd m’n eerste gesprek na de opname bespreking bij ouders
thuis te doen, zodat ik een beeld krijg van hoe ziet het erg thuis uit, hé, in wat voor straat wonen ze,
euh hoe ziet het huis eruit, want dat geeft vaak ook al heel veel informatie. En voor ouders is het vaak
prettig om vanuit hun eigen veilige omgeving met jou al eerste het gesprek aan te gaan euhm, maar er
zit helaas ook een kosten plaatje aan hé, want het kost meer geld voor de organisatie als ik daar naar
toe moet, dus meestal komen ouders daarna bij mij. Euhm, maar sommige ouders hebben we ook die
in de schuldhulpsanering zitten of die absoluut geen mogelijkheden hebben om hier te komen en dan
proberen we altijd of dat ik de ene keer op huisbezoek ga en dat ze de andere keer bij mij komen of in
sommige gevallen ga ik alleen maar op huisbezoek. Ja, maar we proberen zoveel mogelijk altijd één
keer op huisbezoek en daarna zoveel mogelijk bij Karakter, maar dat heeft gewoon met de financiën
te maken.”
“En, de doelen die je opstelt zijn die dan gericht op het gehele systeem of op delen van het systeem?”
“Dat ligt heel erg aan hoe het systeem eruit ziet, want euhm wij hebben ouders die euh bijvoorbeeld
euh, wij hebben wel een vader die in beeld is of althans waar wij wel een telefoonnummer van hebben
en contact mee hebben, maar die vader heeft geen gezag en moeder geeft geen toetstemming voor
informatie delen, dus dan is het heel leuk dan kun je echt iets willen met die vader en die vader kan
zelf ook wel hulpvragen hebben, maar daar mogen we niks mee. Dus dan is het alleen op moeder
gericht. Euhm ik heb laatst nog dat, euh dat ouders zeiden goh maar bij onze eigen ouders, dus de
grootouders van het kind snappen niet waarom het kind is opgenomen en ja dan betrek ik grootouders
erbij. Euh als er met broertjes en zusjes iets niet goed gaat, ja dan ga ik ook wel eens thuis spelen
met de kinderen, hé spelobservatie om te kijken,
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maar ja wat gebeurd er dan tussen dat broertje en dat zusje of die broers en hoe kun je dat dan
begeleiden. Dus ik, in eerste instantie is mijn hoofdtaak is ouders samen met het kind, het opgenomen
kind, maar de visie van Karakter en ook mijn eigen visie ja is meer dan alleen de ouders en dat
opgenomen kind, wat ik er bij kan betrekken, betrek ik er bij. En dan is het voornamelijk nog in familiair
als je het echt hebt over de buurvrouw die een belangrijke rol speelt, die komt nog weinig voor. Of de
school, of de juf, of de kleuterjuf die nog altijd wel in beeld is die heb ik weinig.”
“Je beschrijft wel heel erg ouders en kind zijn de behandeling, maar hoe ziet dat er dan uit, hoe betrek
je het kind zeg maar, omdat je eigenlijk de ouders hebt?”
“Ja, maar het kind komt hier voor opname, dus het kind staat laat maar zeggen wel centraal, euh,
soms euh, ga ik ook wel eens met ouders de groep op hé om even te zien hoe dat, wat daar allemaal
gebeurd, ouders verwachten van mij ook dat ik weet wat er door de weeks gebeurd met hun kind,
ondanks dat ik niet de gene ben die direct met hun kind werkt. Ik probeer wel wekelijks even op de
groep binnen te lopen, om te kijken van wie is het kind, wat doet ie, ik probeer ook de dagrapportage
mee te lezen voordat bijvoorbeeld op een huisbezoek ga, om ik probeer wel informatie van een kind
mee te nemen, want dat is waarom het thuis mis is gegaan. Dat kind zit hier.”
“Ja, maar verder gaat ie niet in behandeling mee met jou?”
“Euh, ja dat ligt ook een beetje aan wat de leeftijd is. Echt we hebben nu bij Kei echt hele jonkies vijf,
zes , ja die hebben echt de concentratie van een goudvis om het maar even zo te zeggen, ja dat heeft
geen nut dat ik die meeneem. Maar als ik richting de pubers ga, ja de Bronners, euh de kinderen van
elf, twaalf jaar, ja daar ga ik echt wel mee thuis mee spelen en dan heb ik toch een rol als
ouderbegeleiding. Ja en spelen dat klinkt dan euh alsof ik een potje scrabbel zit te doen met dat kind
en die moeder, dat is ook zo, maar het gaat om wat ik dan zie gebeuren en wat ik daarna met moeder
evalueer hé. De tips en de trucs die ik haar geleerd heb die ze toepast en waar ik dan daarna weer
feedback op geef.”
“Want, zorg je dan ook nog op een speciale manier voor samenhang daarin, tussen de begeleiding
van het kind en ouders?”
“Ik probeer dat wel zo, euh het is lastig want het blijven twee aparte dingen laat maar zeggen, maar ik
probeer natuurlijk wel de behandeling van de groep door te zetten naar de thuissituatie. Vooral in een
verder stadium. In heb begin ben je echt vooral nog bezig met de ouders te leren accepteren en wat
houd de behandeling in en noem het maar op, maar hoe verder een kind en hoe meer wij het kind ook
in beeld hebben binnen de groepen laat maar zeggen, probeer ik ook wel dingen die op de groepen
goed gaan, maar je moet altijd wel uit kijken dat je niet één op één overneemt hé, want het is natuurlijk
niet de bedoeling dat ouders thuis een prikkel arme ruimte gaan nabouwen, maar probeer ik wel
dingen die het kind geleerd heeft op de groep mee te nemen in de thuissituatie naar ouders toe. Daar
probeer ik wel een vloeiende lijn in te maken, maar die is nooit helemaal vloeiend, niet zoals we
zouden wensen. Nee, omdat het aparte, het blijven aparte schrijven.”
“Oké, nee oké. Maar wat zou de winst kunnen zijn?”
“Nou dan zouden, maar dat is hele dure hulpverlening. De wens zou kunnen zijnd at je ouders en kind
samen opneemt. Dan ben je integraal bezig, dan moeten die ouders veel meer op de groep en of dat
een beetje Idefix model, ik weet niet of jullie daar al iets over gelezen hebben, maar dat is veel meer,
dat is nog systemischer als dat we het nu doen.
Ik denk dat de behandeling zoals die nu is vormgegeven, 24uur klinische dat we die wel zoveel
mogelijk systemisch proberen te maken.”
“Ja, en als je daarna kijkt waar zal er dan nog winst te behalen vallen, als je daar vanuit blijft gaan en
niet van die hele mooie toekomst droom?”
“Nou Idefix is niet ver weg, euhm ja wat daar nog in zou kunnen veranderen? Ja.
Ja dat zit hem heel erg in hoe je vergaderingen vorm geeft. Ik vind dat er hier heel erg veel vergaderd
wordt, maar dat is echt mijn mening hé dames! Ik vind dat er hier heel veel vergaderd wordt en heel
veel zinloos vergaderd wordt dat ik denk er gaat heel veel tijd kwijt aan afstemming omdat ik eerst iets
met jou heb afgestemd en dan ga ik het daarna nog met jou afstemmen en dan heb jij het gemist en
dan moet ik het daarna ook nog met jou afstemmen, dan denk ik al die club in één keer en in één keer
een plan neer zetten of in één keer iets doen en we hebben hier binnen karakter hele mooi
hulpverlening en we hebben heel veel en soms denk ik wel eens we hebben soms te veel. Als ik kijk
alleen al naar waar ouders soms al mee te maken kunnen hebben, de systeemtherapeut, de
ouderbegeleiding, de ambulant begeleider, de ipg-er, nou ja ik vind dat heel veel poppetjes en al die
poppetjes moeten lekker met elkaar afstemmen en al die ouders moeten lekker langs al die poppetjes,
niet letterlijk hé, maar dat vind ik zonde, maar goed dat is mijn mening.”
“Als er dan een overleg vorm zou zijn tussen al die disciplines hoe zou dat dan eruit moeten zien, op
wat voor manier?”
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“Ja, ik denk dat euh, zoals we het nu doen is het, laat maar zeggen we hebben één keer in de twee
weten voor een kliniek groep hebben we een patiënt bespreking. Bij de patiëntbespreking zit de arts,
de behandelcoördinator, de ouderbegeleider en de coso-er, of je werkt met het woord teamleider.
Geef het een naam. En die vier mensen, soms de systeemtherapeut als die betrokken is, maar die is
niet altijd betrokken, maar die is ook niet altijd aanwezig. Maar die vijf mensen laat maar zeggen die
bespreken dan die 7 of 8 cliënten die op de groep zitten met hoe het gaat. En, maar die mentor moet
dan zijn ideeën en zijn vragen op papier aanleveren, maar die mentor wil eigenlijk ook gewoon graag
mee sparren, graag meedenken, maar die krijgt het via de coso-er terug op z’n bordje dat moet er
gebeuren zo gaan we het doen en dan zegt die mentor leuk, ik heb er over nagedacht maar we
moeten nog dit of dat. Ja leuk, maar dat heb ik niet opgeschreven. Gaat er weer twee weken over en
ondertussen zitten we met z’n alle iets te doen. Niemand wil er twee weken overheen laten gaan, dus
wat er gebeurd is dat die mentor die gaat naar die behandelcoördinator, die gaat zelf even
overleggen, daar komt een besluit uit, maar daar had die arts ook iets mee gemoeten als
eindverantwoordelijke dus dan moet die behandelcoördinator weer met die arts gaan overleggen.
Terwijl ik denk en dan is een patiëntbespreking misschien niet altijd even efficiënt, maar ik denk dat je
in teamvergaderingen het minder over ketchup moet hebben zoals wij dat hier altijd zeggen, met
hoeveel ketchup mag ik bij m’n tosti, daar moet het allemaal niet over gaan, maar dat je in z’n
teamvergadering anderhalf uur moet bomen over dit kind, oké hoe gaan we dat doen. We zijn al bezig
met casuïstiekbesprekingen, maar ja de opzet mag nog anders.”
“Gaan we opschrijven. Euhm, als je dan ook euh kijkt naar dus nu de onderlinge afstemming dan zeg
jij dus dat het wenselijk is dat, dat meer alles tegelijk bij elkaar is en in één keer goed.”
“Ja.”
“Hoe vaak zou dat dan moeten zijn? 1x per maand, 1x per week?”
“Je hebt één keer in de twee weken een teamoverleg met je team, ja ik denk dat, dat voldoende moet
zijn. En soms moeten we misschien met z’n alle ook iets minder snel willen. We zijn allemaal van die
hulpverleners die denken, ow er is nu een probleem, nu en oplossing. Ja weet je kunt ook gewoon
nog twee weken door observeren en er is over nadenken en sommige problemen lossen zich gewoon
op in de tijd.”
“Ik heb heel even het stukje wie zitten er bij een teamvergadering?”
“Bij een teamvergadering zit het hele team, dus alle mentoren.”
“Dus ook behandelend staf?”
“Behandelend staf zit daar deels bij.”
“Oké, dus dat zou in principe euh efficiënt moeten zijn want iedereen is daar aanwezig.” “Ja.”
“Oké dan heb ik een helder beeld.”
“Ja, en ik denk dat als je efficiënter vergaderd, en wat wij ook allemaal doen en wat logisch is want ik
snap dat heel goed, is heel erg onze emoties ook willen vertellen, met hoe het toen wat met dat kind
en wat jij toen hebt gedaan. Dat doet er allemaal niet toe, maar wat is de hoofdlijn en dat is een
bepaalde manier van vergaderen die wij niet kennen binnen Karakter.”
“Is het bijvoorbeeld euh een voorzitter aanwezig tijdens z’n vergadering?”
“Ja, daar is ook altijd gesteggel over wie de voorzitter is, daar zijn geen definitieve afspraken over. We
hebben voorzitters, maar dat is per onderdeel wisselend en eigenlijk weet de voorzitter zelf niet dat hij
voorzitter is.”
“Oké en is er bijvoorbeeld een agenda?”
“Ja, maar vaak niet op tijd hoor. Casuïstiek bespreking is vaak een beetje op natte vinger werk. En
casuïstiek bespreking, is de bespreking over de patiënt. En dat kan best zijn dat, dat ’s ochtends wordt
bedacht, oh weetje we gaan het over deze cliënt hebben, soms wordt het ook wel twee weken van te
voren gemaakt hoor.”
“En als het twee weken van te voren wordt bedacht, wie bedenkt het dan wie er aan bod komt of?”
“Ja, vaak doet in een patiëntbespreking het behandelend team laat maar zeggen. Dus dat je zegt nou
dit kind is nu net nieuw opgenomen, dat is nu een beetje geland, daar hebben we nu we wat
informatie over, weet je wat laten we deze met z’n allen dat systeem in kaart brengen, euh laten we is
kijken wat de hulpvraag is, laten we is kijken wat de behandeldoelen zijn waarop we gaan observeren.
Dus het is niet zo dat het altijd ongeorganiseerd is, maar ik vind dat je dat strakker mag doen en meer
mag organiseren.”
“Ja, zou die taak bij alleen bij het team moeten liggen of zou daar de voorzitter naar voren moeten
komen of ergens anders vandaan of?”
“Ja, ik denk dat de, euh ja het maakt niet zoveel uit. Als je maar van te voren hebt besloten is wie de
voorzitter is en dat die gene ook de voorzitters rol op zich neemt en weet wat er bij een voorzitters rol
hoort. Tijdbewaking, afbakening van het onderwerp en dat is wat er nu, waardoor er nu niet efficiënt
vergaderd wordt laat maar zeggen.
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Omdat de voorzitter, ja wie is de voorzitter en wie bakent dan die tijd af. En dat is hé we werken met
mensen dus we praten ook graag over mensen en het is allemaal vanuit goedheid, iedereen heeft
liefde voor z’n vak dus wil daar ook graag over vertellen, maar soms denk ik kom op.”
“En dat zou een voorzitter dan als een taak op zich kunnen nemen”.
“Ja, en dan kunnen wij ook veel efficiënter vergaderen.”
“Heb je verder nog opmerkingen of aanmerkingen die wij mee zouden kunnen nemen als het gaat om
systemisch werken?”
“Ja, want jullie willen laat maar zeggen, binnen Karakter dat er systemischer gewerkt wordt op euh, op
alle lagen laat maar zeggen.”
“Er lijkt in de hele cyclus ergens winst te behalen zijn. “
“In het sytemische werken?”
“Ja, we zijn aan het kijken waar is die winst te behalen, vooral in het opstellen, het evalueren en het
implementeren van de doelen. Waar in die hele cyclus van wat iedereen aan het doen is.”
“Ik denk dat als helder is wat iedereen aan het doen is, en soms denk ik dat er binnen Karakter nog
teveel op eilandjes wordt gewerkt. En ik snap ook wel waar dat uit voort komt. Karakter is hele oude
psychiatrie, en in de hele oude psychiatrie heb je te maken met hiërarchie. En dan moet ik je zeggen
dat al we het hebben over de kliniek Bron en Kei dat nog minimaal is, want het is een euh, jij weet het
wel want je bent er vrij in het begin bij gekomen, maar euhm euh Karakter Oosterbeek noem ik dat
nog even. Bron en Kei zijn van Oosterbeek is nog maar drie en een half jaar geleden opgericht, dus
dat is nog een hele jonge afdeling en in een jonge afdeling is er nog niet zoveel sprake van hiërarchie,
maar als je gaat kijken naar Karaker in de totaliteit, waarbij de dan dus ook te maken hebben met
vlam en golf, met de groepen van Ede om het maar even het onderscheid te maken. Ja daar zit veel
oudere hiërarchie in en in een hiërarchie is het zo dat de psychiater bepaald terwijl dat niet systemisch
is gedacht, waarom zou een psychiater bepalen wat de beste behandeling is. Systemisch gedacht is
dat de ouderbegeleiding de inbreng doet van ouders en de systeemtherapeut en dat de psychiater
vanuit zijn kennis de psychiatrische inbreng doet en dat de sociotherapeut van de werkvloer de
inbreng doet en dan ga je veel systemischer werken. En ik denk dat daar nog een achterstand zit bij
Karakter, met de nieuwe groep die ook qua opleiding veel meer, als je kijkt naar de sph-ers en de
pedagogen, veel meer in dat systemische zijn opgeleid dan de psychiaters. Daar zit een kloof en dat
zul je bij elkaar moeten brengen. En ik denk dat je dat gaat bereiken door wat ik net zei. Door op een
andere manier met vergaderen om te gaan en niet meer vanaf bovenaf zeggen wij wat er moet
gebeuren.”
“Maar meer de krachten bundelen eigenlijk?”
“Meer op ieder vanuit zijn eigen vakkennis en dat doet er niet toe dat jij de psychiater bent en dat jij in
de hiërarchie hoger staat, uiteindelijk is dat zo en ik vind dat, dat ook moet blijven, hé als uiteindelijk
iemand een beslissing moet nemen als wij met z’n vieren zitten en als wij alle vier iets heel anders
zeggen, zal uiteindelijk één moeten zeggen alle leuk en aardig, maar we gaan deze weg nu in en dan
gaan we dan evalueren en dan kijken we of het lukt. Dat kan nooit met allemaal gelijkgestemde en
dan zal één van ons een hiërarchische functie moeten hebben en een psychiater heeft die
verantwoordelijkheid, dat is weggelegd in functie eisen, en in salaris en in opleiding en noem allemaal
maar op. Dat is goed dat het er is, alleen als je echt systemisch wilt gaan werken moet je eerst met
elkaar met gelijken aan tafel gaan zitten en moet je eerst allemaal vanuit je eigen vakkennis gaan
vertellen wat het is. En moet je niet gaan zeggen, ja maar ik ben de psychiater dus ik bepaal en je
gaat alleen maar bij vergaderingen zitten. Daar heeft het natuurlijk ook mee te maken, met centen
kwesties. Nou doen jullie het voor de kliniek, maar op de polikliniek is dat heel erg aan de orde dat ze
dan zeggen dat 80/ 82 % van je werk, dus als je een 36 uurs contract heb, dan moet 80% daarvan
cliënten contact zijn. Telefonische, face to face, iets uitzoeken met school, het moet allemaal cliënten
contact zijn. De andere 12% mag dan voor vergaderingen zijn of een cursus, wat niet echt perse cliënt
gebonden is. Dat betekent dat je veel meer keuzes moet maken, dat je ook niet bij iedere vergadering
moet zijn. Dat is meer een cultuur, alleen als je echt belangrijk bent moet je bij die vergadering zijn.
Dat betekend dat je een ander deel uitsluit, laat maar zeggen. En dat je die input ook mist uiteindelijk.
En dat is mijn visie, maar dat is heel leuk als je 82% aan cliënten contact haalt, maar niet aan
effectiviteit. Want vervolgens gaan al die poppetjes onderling weer af lopen stemmen.”
“Is het dan een beetje als een groot eiland met allemaal eilandjes er om heen en iedereen bouwt zijn
bruggetjes wel, maar nog niet naar elkaar?”
“Allemaal juist naar elkaar, maar met veel te veel bruggetjes. Ik denk als je nou gewoon eens met z’n
allen op dat ene eiland gaat werken.”
“Ja, precies. Met z’n allen een brug naar dat eiland.”
“Ja, precies. Als je op dat ene eiland de bespreking doet en dan ieder weer terug naar zijn aandeel.”

Onderzoeksrapport

[64/109]

2013

Onderzoek en Innovatie

“Maar kijkend naar al die procenten, is het haalbaar om de overleggen te doen, wekelijks of
tweewekelijks?”
“Ik denk, ik heb hiervoor ook op een andere setting gewerkt, ik heb hiervoor bij het dr. Leo Kannerhuis
gewerkt, dat is ook kinder- en jeugdpsychiatrie. Die hebben een iets andere hiërarchie en een iets
andere vergaderstructuur. Ik ga even vertellen hoe het er uit ziet hé.
Nu is het maandagochtend, groep Bron en dan hebben we anderhalf uur patiëntbespreking met de
coso-er, de behandelcoördinator, de arts, de systeemtherapeut en de ouderbegeleider. Ander half uur
gaan we die 7 á 8 kinderen bespreken, hoe gaat het nu, hoe is het nu. Dan hebben we ’s middags
hebben we ook anderhalf uur teamvergadering met team bron, één keer in de twee weken. Dan gaat
het een half uur over de ketchup, het geld en het activiteitenbudget en de vakantieplanning. Daarna
gaat het een uur lang over dat ene kind met z’n gezin, waarvan ik vind dat het niet altijd efficiënt
gebeurd. We hebben Pietje Puck, wie is Pietje, wat is z’n systeem, wat gaan we doen. Terwijl ik denk
daar hebben we ’s ochtends ook als over gesproken met die club. Als je die patiëntbespreking van ’s
ochtends van anderhalf uur nou eens verplaats naar ’s middags, dan kort je dat uur wat je ’s middags
hebt in tot een half uur dan heb je twee uur de tijd om met dat team te bespreken hoe gaat het met
Pietje Puck, hoe gaat het met Lotte en wat spreken we nu af.
Maar dat vraagt een bepaalde manier van vergaderen, die heel consequent is, die heel directief, dan
lijkt het alleen weer alsof we in de hiërarchie gaan zitten met iemand erboven, maar wel dat je, je er
allemaal aan houdt dat dit moet er gebeuren, dit moet besproken worden en niet allemaal gaat
uitweiden over hoe leuk hij is, wat voor leuk grapje hij had gemaakt en over welke anekdote ik nog
heb, nee je gaat het hebben over de behandeling waar het over gaat. Richting die behandelplan
bespreking die je over drie maanden hebt met ouders waar je gaat vertellen dit zijn de conclusies die
we hebben getrokken, deze diagnose hebben we gesteld, dit medicatieplan hebben we ingesteld en
deze werkdoelen hebben gewerkt en de komende periode willen we daar aan werken.”
“Denk je ook dat als je zo zou vergaderen, zoals je nu schets, dat de behandeling van het kind op de
groep ook effectiever wordt, omdat dan gelijk het hele team op de hoogte is van, oké zo gaat het met
dat kind en zo gaan we het concreet doen. Anders moeten ze dat allemaal weer terug lezen.”
“Ja, dat denk ik wel en dat interpreteert één ieder op wat hij denkt dat er staat, want dat gebeurd ook
nog wel eens. Met de allerbest bedoelingen, het is wat er ’s ochtends besproken wordt in de
patiëntbespreking, daar maakt een coso-ers aantekeningen van, die schrijft dat op in de decursus, ik
ga dat dan niet meer lezen, ik ga er dan vanuit dat hij dat goed heeft gedaan. Dat kost te veel tijd, dus
notulen worden niet daarna nog een keer door iedereen bekeken en dan is het akkoord. Die heeft dat
opgeschreven en probeert dat zo zakelijk mogelijk te doen, maar er zit altijd een persoonlijke mening
achter. En dat leest een ieder en dat interpreteer jij anders dan dat jij dat doet. “Ja.” Dus jij geeft daar
een andere uitvoering aan. En dan is het nog zo, dat de werkdruk op de groep heel groot is, en als jij
in dienst komt heb jij niet altijd tijd om nog even de patiënt bespreking te lezen en dan heb je ’s
middags al iets gedaan, waarvan ’s ochtends is afgesproken dat we dat niet meer zouden doen,
bijvoorbeeld dat er vanaf vandaag een medicatie stop is en jij hebt de medicatie er al in gestopt. Dat is
dan wat er gebeurd, terwijl als iedereen erbij zit, ja dan wordt het lastig want dan heb je erbij gezeten.”
“Ja, precies want nu heb je het behandelplan en op de groep heb je het begeleidingsplan en jij hebt
dan je ouderbegeleidingsplan en dat plan van de groep is handig voor het overzicht, maar het zou dan
al minder nodig zijn want die worden niet door elke sociotherapeut gelezen.”
“Wat bedoel jij precies met het begeleidingsplan, bedoel je het signaleringsplan of echt het
begeleidingsplan?”
“Echt het begeleidingsplan.”
“Ja, maar ik denk niet wat wij hier de begeleidingsplannen op de juiste wijze schrijven. Want het
behandelplan is leidend, dat is waar het over gaat en mijn doel met ouders is een klein stukje van dat
behandelplan en ik kan dat nog een beetje uitbereiden. Want de behandelcoördinator zegt dat,
ouderbegeleider helpt ouders in de eerste periode van de behandeling en ik ga dat natuurlijk nog
meer onderverdelen in subdoelen, want dat is een heel groot doel en daar kan ik niet acht keer aan
werken, dat is een beetje raar. Dus nou ik begin dan met een genogram tekenen de eerste keer
samen met ouders. Zo doe ik dat in deel stapjes, maar het is eigenlijk al het behandelplan. En z’n
begeleidingsplan is gewoon een vertaling, ik denk dat de kei-ers het niet eens nodig hebben, het is
een vertaling van het behandelplan voor het kind, dat het kind weet wat ben ik hier nou eigenlijk aan
het doen. Maar dat geld denk ik eigenlijk al niet voor de kei-ers, wat moet z’n kind van vijf nou met wat
hij hier aan het doen is, dat snapt hij toch niet. Ja ik ben hier omdat ik hier moet zijn, ja dat klopt en dit
gaan wij jou leren dat, dat in een begeleidingsplan staat, voor die pre pubers, ja die willen weten wat
ze hier aan het doen zijn.”
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“Maar hebben de fasering en het begeleidingsplan dan niet heel veel overlap. Want ook in de fasering
kan een puber terug lezen wat hij hier aan het doen is?”
“Ja, dus daarom denk ik dat het begeleidingsplan is nog een beetje een achterhaald iets. Het is
vertaling van het behandelplan, omdat daar altijd hulpverlenerstaal in staat, naar het kind toe en dat
gebruik je in je mentorgesprekken, maar daar kun je ook de fasering voor gebruiken. Want op de
faseringskaart staan de hele tijd je doelen. En als die mentor maar bij dat behandelplan blijft. Want dat
wil ook nog wel eens gebeuren dat je in je enthousiasme van de hulpverlening, de faseringskaart
helemaal laat afglijden van wat er in het behandelplan staat. Puur uit enthousiasme, dit is ook leuk en
dit ben ik ook nog tegen gekomen. Dat is wel leuk, maar we hebben dit doel.”
“We moeten daar zijn, ja precies.”
5.2.4

Interview systeemtherapeut/manager IPG team

“Waar het vooral om gaat, ehm, is om te kijken waar er winst te behalen valt om meer samenhang en
integratie te krijgen in een behandelplan” “Ja” “door alle disciplines die er mee werken” “Ja” “dat te
zorgen dat daar meer samenhang in komt” “in komt” “waar wij gaan onderzoeken waarin het proces
waar in iedereen doelen opstelt, evalueert, implementeert te kijken waar in het proces de winst te
behalen valt en of er winst te behalen valt”
“Ja oke, en hebben jullie ook al geanalyseerd hoe dat nu gaat?” “Daar zijn we nou mee bezig” “Oh
daar ben je mee bezig”
“Ja” “wat de werkwijze is, hoe doet iedereen het? En door de verschillen en overeenkomsten daarin te
bekijken, is het de bedoeling dat we uiteindelijk kunnen zeggen van hé daar zit heel veel verschil in of
daar zit juist heel veel overeenkomst en zij zouden moeten doen wat zij doen, dat je daar..” “Ja ja”
“..een koppeling in kan gaan maken”
“Oke, en en, want jullie noemen het systemische ook, wat wat is de rol van het systemische in wat
jullie doen? Of hoe jullie kijken of wat?”
“Ik denk voor al het stuk hoe we kijken omdat het toch mee te nemen omdat Karakter toch die kant
aan het opgaan is, om dat er ook in mee te nemen” “Ja” “en juist dat we uitgaan van een
behandelplan die op het gehele systeem gericht is, om dat er bij te betrekken”
“Hmm, ehm, en ja hebben jullie ook al, maar goed, misschien voedt dat nu te veel maar, ik ben er
nieuwsgierig naar. Hebben jullie er een bepaalde visie zeg maar op of gebruik je er bepaalde theorie
bij? Of of of”
“Wat we daar van vinden of hoe het zou moeten?”
“Dat je bepaalde uitgangspunten hebt zeg maar?”
“Nou in ieder geval dat als het hele systeem aan bod komt, dat er gekeken wordt naar wat er in het
systeem gebeurt, dan kan je naar mijn idee meer bereiken dan dat je iedereen van het systeem apart
behandelt, door allemaal verschillende disciplines” “Ja” “als daar meer, ehm, afstemming” “Ja ja” “en
samenhang in is je dan ook meer kan bereiken” “Ja ja” “Dat is een beetje het uitgangspunt” “Ja oke”
“En, en, en jullie doen hbo he, wat was het ook alweer?”
“pedagogiek” “Pedagogiek, en dat in?” “Nijmegen” “Nijmegen, oke” “Ja” “Oke steek van wal”
“Ehm, allereerst waren we benieuwd, wat je, we hebben eigenlijk vragen voor jou als
systeemtherapeut maar ook onderdeel van het IPG team, dus eigenlijk een beetje” “Ja” “in tweeën”
“Ja” “ehm, het eerste zal gaan over het stukje wat jij als systeemtherapeut doet” “ja” “en we zijn
eigenlijk wel heel benieuwd wat zijn jou taken, wat doe je precies, wat eh houdt je werk in?”
“Ja ja, als systeemtherapeut, ja als systeemtherapeut ben je lid van een eh eh eh multidisciplinair
team, poli, kliniek, ook deels een beetje IPG maar dat heet tegenwoordig supervisor en ehm dus de
rollen , de taken zeg maar, de rollen zijn ook wat anders. Maar in een gewoon multidisciplinair team
van van bijvoorbeeld een kliniek, dan ehm, schat ik in, taxeer ik zeg maar het gezin, en alles wat daar
om heen zit, een systemische taxatie” “Ja” “gezinsonderzoek om te kijken waar, welke dingen goed
gaan, waar dingen lastig zijn , waar krachten zitten, welke oplossingen mensen al gevonden hebben,
wat voor vragen zijn, wat wat zeg maar onderhoudende factoren zijn, die het mee in stand houden en
waar mogelijkheden voor verandering liggen. Dus daar probeer ik een beeld van te schetsen en dat
breng ik in in het team om zo een beleid naar het gezin uit te zetten” “Ja” “En zo doet een euh, laten
we zeggen, een PMT’er, kan observatie doen met het kind, een psychiater kijkt naar psychiatrisch
beeld. En ik kijk wat meer naar, altijd naar klachten en vragen in een context. Door wie worden ze
gesteld, welke betekenis hebben ze, waarom komen ze nu aan de orde. Ik kijk altijd, ik zoom altijd wat
uit zeg maar.” “Ja” “Terwijl anderen wie focussen op één aspect of op medisch aspect of op de euh”
“Zijn de, zijn de de euh dingen die je dan uitzet naar andere disciplines zijn die dan soms ook
individueel gericht op gezinsleden?”
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“Ja ja ja, dat kan wel ja” “Oke” “Dat je denkt van nou”
“Maar dat komt wel vanuit die systemische taxatie?”
“Ja vanuit de samenhang, zeg maar, de klachten met elkaar of de gezinsleden met elkaar. Ik gebruik
altijd het beeld van een mobiel, jullie zijn niet op mijn kamer geweest?” “Nee nee” “Nee we hebben
elkaar even in het portaal gesproken, ik heb zo’n mobiel met allemaal van die kikkertjes daar hangen,
kikkertjes, van die hefboompjes die dan zo bewegen, dat is eh een beeld van een gezin maar ook van
een organisatie, die met elkaar, waarvan de leden met elkaar verbonden zijn. En als de één iets doet,
betekent dat meteen iets voor de ander. Dus dat geldt in een gezin, maar dat geldt ook voor in een
team waar in jullie dingen onderzoek naar doen. Als de een heel hard gaat draaien of die gaat die kant
op dan voelen die anderen dat ook he” “Ja” “Dan ga je niet met elkaar dezelfde kant op” “Nee” “Dus
dat is een beetje de manier waarop ik kijk”
“Maar euh, ja hoe kom jij tot die taxatie?”
“Door eh, door eh, gesprek of door dingen te doen met een gezin, door eh te luisteren wat anderen
daar al over vertellen, ehm, ja.”
“Dus geen vaste werkwijze?”
“Nou ja, in die zin wel, doe altijd twee contacten. Één gesprek met het hele gezin, zou ook in de zaal
kunnen zijn, samen met de PMT’er, doen we dat ook wel, psychomotoriek systeemtherapie, en dat is
dan een ontmoeting met het gezin maar altijd daarna nog een gesprek met ouders. (06,02)
“Oke” “Dat is eigenlijk de basis, zorgen altijd voor drie contacten. Maar dan zou je kunnen zeggen,
oke, gaan we nou verder nog therapie doen? Of is dit alleen maar de taxatie, ehm, die weer in het
team meegenomen wordt om de rest van de behandeling uit te zetten.”
“Dus hangt er een beetje vanaf wat er op dat moment..”
“Ja, nou en mijn rol in het IPG team is eh, mijn collega Jolanda heeft dat ook, we zijn dan supervisor.
Wat wij doen is de IPG’er zeg maar coachen, eh, adviseren in hun behandeling van de gezinnen. En
die gezinnen kennen wij doorgaans wel goed. Die hebben we één of twee keer gezien. Dan proberen
we met hun mee te kijken wat hun inzet oplevert.” “Ja” “Dus dat is een wat andere rol”
“Ja” “En als systeemtherapeut, stel je dan zelf ook doelen op voor het gezin?” “Ja”
“En daar werk je zelf ook aan met het gezin?”
“Ja” “En maak je die juist van uit een format, of vanuit de taxatie of?”
“Nou ja er zijn formats voor, ik heb niet zoveel tijd om die formats in te vullen moet ik eerlijk zeggen. Ik
zet wel dingen in de decursus neer maar in feite kun je in het EPD ook je deelplan doelen stellen he,
en die ook evalueren.”
“Ja oke, dus er niet echt een vast format waar in jij alles hebt staan of”
“Nou ja er is, wel een format voor het GO verslag, zitten een aantal hoofdjes in waarin je dingen
beschrijft op verschillende niveaus of aspecten, dus dat is er wel. Dus in die zin is het er wel, wordt het
ondersteund door een format.” “Ja” “Misschien nog één ding toevoegen, systeemtherapeut is ook,
daarom heten we ook systeemtherapeut en geen gezinstherapeut, eh we kijken ook altijd naar, eh, het
geheel van de behandeling dus ook naar ons zelf. Dus wij als systeemtherapeut moeten eigenlijk ook
toestemming hebben en dat vragen we soms ook nadrukkelijk, aan leidinggevende of anderen in de
behandelorganisatie, om ook iets te mogen zeggen over hoe wij het samen doen. Wij zijn ook een
systeem. Als behandelstaf zijn wij ook een stelletje kikkertjes aan een touwtje. Ja wij moeten ook en
dat is eigenlijk het onderwerp van jullie onderzoek, wij moeten ook goed afgestemd zijn, wil je
optimaal kunnen werken. En een systeemtherapeut, kijkt dan ook..kijkt dan daar ook nadrukkelijk
naar. Dat heet dan dat je naar larger systems kijkt. Niet alleen naar het systeem van zo’n gezin maar
ook er om heen, iedereen die om zo’n systeem heen werkt. Maar wij zijn en dan kom je bij het Tango
project uit, dat wij hebben, wij zijn onderdeel van dat systeem om het moment dat wij contact krijgen
met een ouder of een gezin. Dan stappen wij er in en dan verandert er al wat” “Ja ja ja” “Dus dan
worden wij een kikkertje in dat kikker geheel. En wij hebben zelf ook zo’n kikkerverhaal hoe wij dat
met behandelaars met elkaar doen.” “Ja” “Daar kijkt een systeemtherapeut ook naar en die doet daar
ook interventies of meedenken in.”
“Zijn er dan met de disciplines waar mee jij samenwerkt veel verschillen of overeenkomsten qua
werkwijze en werken aan doelen?”
“Nou er zijn, we hebben een wel wat andere invalshoek maar er zijn zeker overlappingen, zeker nu
mensen meer systemisch gaan kijken en werken, gaan die dat ook meer doen. Die gaan ook denken
als ik dit ga doen, wat breng ik te weeg bij die ouder, he, van mijn deel van wat ik doe heeft invloed op
die ouder en hoe werkt dat van die ouder weer door op mij, dat is systemisch denken zeg maar, niet
alleen kijken naar die cliënt buiten je. Je beschouwt jezelf als actief deel van het nieuwe geheel wat
komt op het moment dat een kind hier komt. En dat is wat anderen ook meer gaan denken. Dus je
krijgt steeds meer overlap.”
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“Dus dat is eigenlijk een duidelijk een overeenkomst die steeds meer..” “Ja ons doel is dat, dat
iedereen circulair kan denken he en dat iedereen ook zich realiseert dat ie onderdeel wordt van het
nieuwe geheel. Ik weet niet of jullie me kunnen volgen”
“Ja ja ja, maar merk je dan bijvoorbeeld ook per discipline dat er een bepaalde discipline is die dat nog
minder doet?”
“Het is wisselend per, de één doet het meer dan de andere en eh, dat is net zo lastig als een bepaalde
psychiater als voor een sociotherpeut die, daar zit ook iets in van visie, eigen werkwijze, persoonlijke
invulling, he dus he, je mag denken dat mensen die meer geschoold zijn het makkelijker opnemen,
van de andere kant, sommige sociotherapeuten hebben het gewoon in zich. Die zijn, dat is het doel
van tango project, dat iedereen betrekkingsdeskundige wordt. Dat hebben jullie vast wel eens gehoord
of niet?” “Ja” “Dus die eh, dat je deskundig bent in het taxeren hoe je samenwerkingsrelatie is met de
client en wat je moet doen om die te verbeteren. Dat is het doel voor iedereen, wat voor werk je ook
doet, dat je daar goed in bent.”
“Ehm, de doelen die jij opstelt he, voor de zon systeem he, zijn die op delen van het systeem gericht
of op het hele systeem?”
“Dat kan allebei. Delen hebben ook invloed op het geheel, ja, dus ja dat kan breed zijn. Naar ouders
toe, naar kind toe, naar ouders en kind”
“Komt het dan uiteindelijk weer neer op het systeem, op het hele geheel of kan het zijn dat het alleen
op een kind gericht is bijvoorbeeld?
“Altijd in samenhang met ouders en anderen ja. Omdat ik een kind niet geisoleerd zie, maar altijd
verbonden met..jaja.”
“Ja oke, en ehm het evalueren van doelen, die jij ook geloof ik, houd je dan met bepaalde factoren
rekening, met het EPD, M of M geweest zijn hier of?”
“ik probeer wel zo veel mogelijk de informatie die ik van anderen dan weet ook mee te nemen in de
beeldvorming, en dat zit hem vooral in het teamoverleg denk ik, dat het bij elkaar moet komen.”
“Is dat sowieso de grootste factor van informatie uitwisseling?”
“Nee, EPD is heel belangrijk, daar kan je alle dingen terug vinden, zon grote rode lijn. Maar als het
gaat om lastige zaken moet je toch dingen uitwisselen met elkaar. Het kan soms ook kort ook maar
dat heb je wel nodig om het af te stemmen. Even zien of je met de neuzen dezelfde richting in staat of
je het zelfde beeld hebt, dezelfde doelen hebt.”
“En als je kijkt naar de verschillen of overeenkomsten in het hele proces van opstellen, evalueren en
implementeren, denk je dan dat er nog ergens winst te behalen valt, bij welke discipline dan ook?”
“Nou ik denk dat wij, we zitten gewoon administratief in een rottig keurslijf, het is heel, user is heel
gebruikeronvriendelijk. En dat kost heel veel tijd en veel frustratie. Terwijl het EPD dat je alles er zo in
zet dat is zo’n gemak, anders moest je altijd het papieren dossier halen en kijken wat iedereen er
ingeschreven had. Dus dat is wat heel erg de communicatie bevorderd maar eh, we zijn heel veel tijd
kwijt aan registreren en bijhouden terwijl ik denk dat je, ik denk dat de samenspraak dat die eh, te
uitgebreid is, maar dat ie wel heel belangrijk moet blijven, dan misschien maar wat korter, maar dat je
wel echt afstemt met elkaar in een team. Je moet weten dat je elkaar tegen komt, je kan het niet
alleen maar schriftelijk doen. Als je heel goed weet hoe de ander werkt, heb je aan een half woord
genoeg, snap je wel wat ie bedoelt of wat er gebeurd en dan kan je een beetje blindelings varen, dan
weet je wel als hij als dit, als het dan bij mijn collega terug komt, die weet wel dat dat tegen die ouder
gezegd is van ooooh ik snap u wel maar u kunt toch beter het er met Marcel over hebben. Dan hoef je
het er niet over te hebben he want dan heb je dezelfde werkwijze. Dan weet je van he wat ik zeg dat
heeft ook invloed op wat er bij de collega gebeurt, dan ben je dus verbonden. Dan weet je van dat wat
jij doet of wat je na laat dat dat invloed heeft. Als je dat doet, heb je al minder overleg nodig.”
“Ja ik snap wel wat je bedoelt, maar ik vraag me af of het ook haalbaar is?”
“Ik denk dat het doel is van het systemisch werken dat we met z’n allen vanuit een eensgelijke visie
opereren. En als het goed is moet dat wat opleveren.”
“Ja dat wel, maar ik bedoel de werkwijze waar tot je samenhang gaat creëren, dan hoor ik jou zeggen
dan gaat mijn voorkeur uit naar mondeling afstemmen.”
“Die momenten moet je wel hebben, je kan daar niet zonder. Je moet die momenten wel hebben en
die moet je effectief gebruiken.”
“Maar hoe zou het dan volgens jou eruit moeten zien?”
“Nou misschien hetzelfde als dat het nu is, alleen soms wat puntiger of eh, meer to the point of
meer..er is heel veel..de polibespreking is het wel anders, is het vaak wat zakelijk, maar soms is er
wel ruimte om wat meer de diepte in te gaan. En dan is het wel goed, want dan krijg je een
eensluidend beleid. Dan zit je met elkaar met de neuzen in dezelfde richting. En eh, ja eh binnen de
kliniek is er vaak nog wel heel wat gewauwel zeg maar, vind ik zelf. Dat er veel…”
“Dat zou efficiënter kunnen?”
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“veel tijd kwijt gaan aan eh dingen die eh minder relevant zijn zeg maar.”
“Eh wat je net beschrijft, is dat ook wat je van belang vindt wat betreft een goede afstemming over
patiënten of het hele systeem?”
“Ja, Ja af en toe moet je met elkaar het er over hebben hoe werk je met elkaar samen, werkt dat?
Gaat het goed? Dat is ook van belang. Je kan allemaal wel werken maar ik denk dat we moeten stil
staan bij hoe werken we nu he, dat is denk ik in deze tijd van grote productie druk doen we een beetje
omdat we nou die tango cursus hebben, sta je natuurlijk met z’n allen stil en daar hebben we het in de
cursus ook weer over, de leergroep of een soort intervisie is wat wij doen heb je het daar ook over.
Dus dan sta je wel stil bij hoe doen we dat nou? En dat heb je ook nodig en los van het werkoverleg
wat je over een cliënt hebt, heb je ook nodig dat je reflecteert en bekijkt van doen we het goed samen,
werkt dat?”
“Het is wel mooi dat je dat nu benoemt want wij wilden inderdaad nog vragen hoe je er voor zorgt dat
andere discipliners op de hoogte zijn van waar je mee bezig bent? En dat sluit dan inderdaad wel aan
bij stilstaan van waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? Zijn er nog andere dingen die jij doet om andere
disciplines op de hoogte te brengen?”
“Persoonlijke contact doe je het wel, mensen tegenkomen, ik denk dat ik eh daar ook in te kort schiet.
Dat is het lastige, je staat onder zoveel tijdsdruk, ik vergeet weleens iemand te informeren en dan
denk ik ja van dat had ik moeten doen, dat moet ie weten. Dus telkens als ik iets doe, wie moet het
dan ook weten, dat is iets he wat je eigenlijk continue bewust moet zijn. En zo’n EPD als je het daar in
zet, dan kan iedereen het ook lezen. Dat is heel belangrijk he, het is heel belangrijk om het telkens
daar in te zetten, al is het maar een verwijzing, dat mensen weten van oh hij is daar mee bezig, even
kijken wat dat is he” “Ja” “Ja ja ja ja”
“Ehm, even kijken volgens mij hebben we dan alles over afstemming gehad, of niet? Ja. De laatste
vragen gaan over het IPG team, die zijn daar weer op gericht. Waar we als eerst benieuwd naar zijn is
wat echt de werkwijze is binnen het IPG team, wat doen zij voornamelijk?”
“De module?” “Ja” “Anders moet je eens kijken of je daar iets over kan lezen” “We hebben al wel wat
geloof ik, een foldertje die bij de receptie ligt.”
“Ik kan het heel kort stellen, het is een module die in een half jaar, ga daar maar even vanuit, is niet
altijd, want we werken daar flexibel mee, wordt afgewerkt, de eerste zes weken is de kennismaking en
doelen stellen, dan heb je drie maanden actie, de uitvoering van die doelen. En dan heb je een
consultatie en eruit gaan, dan zijn de laatste 2 maanden ja. En uh nou ja dan heb je een werkwijze
van dat je met iedereen in gesprek gaat over wat die van belang vindt in het gezin, dat koppel je met
elkaar gezamenlijk terug en dan kijk je samen met de supervisor in een evaluatie met de ouders of het
passende hulp is of er aansluiting is met de werk en of mensen zich begrepen voelen. Nou dan ga je
de actie fase in, behandelplannen eh werkplannen worden uitgewerkt he en dat evalueer je dan weer
naar drie maanden en zo heb je op het einde nog een evaluatie als afsluiting. Is een heel kort bestek
wat je doet. Je werkt ook niet alleen met doelen van het hele gezin maar ook met school, buurt,
familie, vrienden, financiën, wonen, alles kan aan de orde komen. Want alles kan belangrijk zijn, als
mensen in een krot wonen of ze hebben ruzie met de buren he dan moet je eerst kijken wat is…first
things first zeg maar”
“Is het contact dan bijvoorbeeld wekelijks of?
“Tweewekelijks. De eerste vier maanden is twee keer in de week, een uur tot anderhalf uur en de
laatste is het een keer in de week.” “En dat is altijd op locatie?” “Ja ja doorgaans, evaluaties zijn hier,
maar ook wel eens thuis als het niet anders kan, dus dat is in het eerste half jaar. Het tweede half jaar
is nog volle wup drie keer waarin er meestal een bezoek is, maar soms kan het ook telefonisch
contact zijn.” “Oke” “En in die tijd kunnen ouders dus nog vragen stellen”
“Eh, je je zei je zei net he dan betrekken we het gehele systeem, de buurt, dan kan van alles zijn, wat
er op dat moment nodig is en hoe zorgen jullie er voor dat het ook mogelijk gemaakt kan worden, wat
werkt daar in? Wat zijn succesfactoren of eh?”
“Ja, uh in ieder geval eh, is het heel erg op maat, het is dichtbij, het is concreet, het is eh op vraag..we
gaan uit van de vraag van de klant, ook van het kind he. Dat kan bij wijze zijn je moet daar en daar en
daar aan werken, nee we werken aan waar ouders aan willen werken en waar het kind aan wil werken
en het is dus in de thuissituaties zeg maar, dat is zo een aantal factoren die eh die het succes bepalen
zowel als kantoorwerk. Het gaat echt over de dingen die zich voor doen thuis en die probeer je zo
concreet mogelijk te maken.”
“Ik probeer me daar nu een voorstelling van te maken maar dan als een ouder aangeeft ik zou graag
hier en hier hulp bij willen, wordt daar dan een plan voor op gesteld, een doel?”
“Je hebt gewoon een deelplan, je hebt het grote behandelplan dan heb je een deelplan en daar staan
gewoon alle doelen in van alle gezinsleden. Ik wil beter eh ik wil duidelijker instructie kunnen geven of
ik wil duidelijker, ik wil minder boos worden naar m’n zoos of ik wil hem beter willen begrijpen, ik wil
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beter met mijn man samen werken, ik wil eh dat ze eh minder ruzie maken die kinderen van mij. Wat
moet ik daar voor doen? Zulke dingen staan er in over doelen en mijn doel is dat je ruzies beter kan
aanpakken of eh..”
“Ik kan me bij dit cluster ook wel voorstellen dat ouders deze week aan dit doel willen werken en een
andere week weer iets anders belangrijk vinden, terwijl ze het vorige doel nog niet helemaal af
hadden”
“Ja, maar ja dat is dan de kunst van het begeleiden dat je wel eh dat je consistent blijft, als er
gezwabber is van het een na het ander, dan is juist het vast houden, brengt meer lijn en dat is soms
nog wel een klus ja. Mensen hebben een verhaal, elke keer is er wel wat he, dus daar zit ook het
probleem, ze vliegen alle kanten op. Daar moet je dan iets mee doen.”
“Ja het is dus ook de begeleiding en het traject” “Ja”
“Zit er bijvoorbeeld ook eh samenhang tussen die doelen, dat een ..dat de doelen van vader
aansluiten op de doelen van moeder of andersom?”
“Ja, daar zoeken we wel naar he van eh soms zijn ze wat apart maar ze grijpen altijd in op het geheel
en dan zoek je ook, wat is een gemeenschappelijk doel van de ouders en wat is een
gemeenschappelijk doel van een ouder en het kind. Die vindt het ook niet leuk, dus jullie zorgen
samen dat het beter gaat. Dus ja dan zoek je die verbinding, het zijn niet allemaal losse segmenten.
Het moet wel ergens in elkaar vallen.” “Het sluit wel allemaal op elkaar aan zal ik maar zeggen” “Ja”
“Ehm, even kijken, dan hebben we ze allemaal gehad volgens mij, ja. Zijn er tot slot nog opmerkingen,
aanmerkingen..dingen waarvan je denkt dit moet je echt meenemen in je onderzoek?”
“Ehh, nou ik ben ik ben er benieuwd naar wat zijn nou factoren die afstemming, waar jullie naar
zoeken he, die afstemming bevorderen en wat zijn nou factoren die dat belemmeren? Dus ik ben wel
benieuwd waar jullie op uit komen. Nou wat jullie zeiden is van de integratie, de samenhang, de
samenwerking, hoe kom je tot een zo optimaal mogelijk en afgestemde behandeling toch?
“In één plan inderdaad” “Ja, ja, in één plan waarmee iedereen aan het werk gaat. Iedereen gaat er
mee aan het werk he, maar het moet ook weer bij elkaar komen en daar heb je momenten voor. Dus
ik ben wel benieuwd waar je op uit gaat komen, wat zijn helpende factoren en wat zijn nou
belemmerde factoren? Ik zei bijvoorbeeld user is een ramp he, de overvolle agenda’s, de werkdruk is
ontzettend groot, productiedruk waardoor er ook minder tijd is om af te stemmen en zo zijn er
misschien nog wel meer dingen. Dus ja ik ben wel benieuwd wat daar uit gaat komen.”
“Ja wij ook, met jou”
5.2.5

Interview sociotherapeut 1

"Wij hebben namelijk de deelvraag; welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het proces van het
opstellen, evalueren en implementeren van de behandeldoelen? En dan per discipline. Over de
werkwijze hoe die nu is zeg maar.
"Oke, parallellen wat wij bijvoorbeeld met Kei doen of met andere groepen?"
"Wat jij als een mentor zijnde hebt met een Maartje, Stephanie..."
"Oh echt andere disciplines."
"Dus hoe kom jij eventueel tot je behandeldoelen voor een mentorkind? Werk je dan vanuit een format
of krijg je dan er feedback op van iemand? Wat doe jij zeg maar?"
"Ehm wij krijgen een behandeldoel van de behandelcoördinator. Geen behandeldoel maar een groot
doel. Een lange termijnsdoel noemen ze dat ook. En wij gaan daar zelf korte termijnsdoelen van
maken. Maar dat doen we ook in overleg met Maartje, dat is de behandelcoördinator. Ehm dat
evalueer je zelf maar ook met elkaar. Maar dat ligt er een beetje aan of je zelf het voldoende kan dan
doe je het gewoon zelf. En anders dan vraag je advies bij Maartje zeg maar."
"Wat hoe kom jij dan tot je doelen zeg maar als je een groot doel hebt gekregen? Wat doe jij dan?
Hoe kom jij dan tot die kleine doelen zeg maar?"
“Ehm ja nja je hebt vaak een behandelplanbespreking dus dat doe je eigenlijk samen. En soms zegt
Maartje, oh dan zou je dit kunnen doen. En soms denk je zelf, oh ik denk dat ik dit ga doen. Dus dat
wordt vooral in de behandelplanbespreking afgesproken."
"En je werkwijze met betrekking tot het evalueren van de door jou opgestelde doelen? Wat doe je dan
precies?"
"Ehm dat doe je eigenlijk zelf maar je vat het samen in het groepsverslag, wat je weer inlevert voor de
behandelplanbespreking. Dus eigenlijk zeg je zelf al. Nou ik vind dat het zo en zo en zo is gegaan En
als je daarover twijfelt kan je daar nog altijd met je team naar kijken. Uiteindelijk doe je het zelf
samenvatten. En dan schrijf je een groepsverslag en die doe je in de postmap en alle collega's die
lezen daar ook overheen. Dus die kunnen dan ook zeggen van nou, ik ben het er helemaal niet mee
eens. Dat gebeurd gelukkig nooit. Maar wel van bijvoorbeeld, dit kan je misschien meer uitleggen.
Of dit is te lang uitgelegd."
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"En gebruik je ook het EPD, de M&M's of de MIPjes die er zijn over je mentorkind?"
"Ja want dat moet ook in het groepsverslag. En dat is natuurlijk ook een ander middel om ook
informatie te verzamelen. Dus dat is wel heel belangrijk. Ja."
"Zie jij, want je ziet ook uiteindelijk het uiteindelijke behandelplan, van je mentorkind zeg maar..waarin
alles is samengevoegd, ook van de andere disciplines. Zie jij dan veel of verschillen of
overeenkomsten in het proces zeg maar?
“Nou wat Maartje vaak doet is dat ze qua groep, jou verslag letterlijk kopieert en die zet ze er dan in.
Dus dat is hetzelfde, dus dat is heel fijn. Ehm maar het is niet zo dat het elkaar tegenspreekt of zo.
Het is meer dat het aanvult omdat dan bijvoorbeeld school er ook nog iets over te vertellen heeft. Of
dat de therapeut er ook iets over te vertellen heeft. Maar het is bijna nooit dat het niet klopt dus dat zie
ik niet."
"Nee maar in het verhaal, zie je wel verschillen in hoe mensen tot de doelen komen of hoe mensen
hun evaluaties doen zeg maar?"
"Ja ik denk dat de ene persoon misschien wat meer feedback vraagt van collega's of van Maartje en
de andere meer het zelfstandig allemaal doet. Ik denk dat daar wat nuanceverschillen in zitten."
"Denk je dat er ergens in dit proces zeg maar, in het opstellen, evalueren en implementeren van alle
doelen van een kind en zijn systeem, winst te behalen valt? En zo, of zo nee, waar denk je dan?"
"Ehm of daar iets in moet veranderen?" "Ja. Of daar ergens winst te behalen zit."
"Ja ik denk het wel. Ik denk dat we het veel vaker in het teamoverleg moeten bespreken. Wat we nou
vaak doen is dat we casusbespreking hebben, dus één keer in de zoveel tijd doen we één kind, dus
de andere kinderen dan heel lang niet. Die bespreken we dan eigenlijk niet zo in het team. En dat
doen we wel in de rapportages en via de postmap. Ook via de mondelinge overdracht. Maar nooit zo
in het hele team dat je dat uitgebreid kan bespreken, dus dat mag wel meer."
"En wij hadden ook nog als deelvraag , wat vinden de betrokken disciplines, dus de mentoren,
sociotherapeuten, Maartje, Stephanie, Hanneke, of andere therapeuten Marcel bijvoorbeeld, van
belang in de onderlinge afstemming met betrekking tot het behandelen van het gehele systeem van
een cliënt zeg maar. Dus dat je dan dus ook ouders erbij betrekt. Wat vind jij dan van belang dat er
moet zijn voor een goede onderlinge afstemming, als het gaat om een patiënt en zijn gehele
systeem?"
"Nou wat ik doe, maar dat hebben we eigenlijk nooit zo afgesproken. Is dat ik het begeleidingsplan
ook laat lezen aan ouders. En dat je checkt van he, zijn we het ermee eens? En op zich is er ook de
vrijheid om dat niet te doen. Om dat gewoon aan ouders te melden en dat je heel erg in de
deskundige positie zit zeg maar. En ik denk dat we dat veel minder moeten leren. En dat komt wel, we
werken steeds systemischer, we hebben ook een systeemtherapeut die vaak mee komt kijken. Maar
dat begint nu pas allemaal te komen, dat zit er nog niet heel erg in bij ons."
"Hopelijk kunnen wij daar een bijdrage aan leveren." "Ja." "En als je dan ook kijkt naar afstemming
tussen bijvoorbeeld een mentor, en een ouderbegeleider en een behandelcoördinator. Wat vind je dan
belangrijk dat er moet zijn? Om te zorgen dat je dus ook naar het hele systeem kijkt zeg maar?"
"Ehm dat er aandacht in die vergaderingen, die er dus vrij weinig zijn, dat daar aandacht voor is. Dat,
dat ook een puntje is. In een casusbespreking, hebben we nu voor de eerste keer, de vorige keer, ook
een heel genogram gemaakt. Nou dat zou dan bijvoorbeeld standaard gedaan kunnen worden."
"Je noemt elke keer, dat er wel meer vergaderingen kunnen zijn. Maar wat zou daar dan voor een
vorm moeten zijn? Zou dat wekelijks, maandelijks?"
"Ehm ik zelf, vind dat er wat meer sociotherapeuten bijvoorbeeld bij de patiëntbespreking kunnen
zitten, want dat gebeurt nu niet. En in plaats van een casusbespreking over één kind zouden we
bijvoorbeeld alle kinderen even kort kunnen bespreken. Ik vind het wel verstandig dat als er net een
kind is, dat die na de eerste twee weken, echt besproken is. Dus één keer in de zoveel tijd een
casusbespreking en dan die andere vergaderingen gewoon over de verschillende kinderen maar dan
iets korter. En dan kunnen ook alle mentoren even zeggen, nou ik ben hiermee bezig, hebben jullie
nog feedback hierop."
"En als je dan ook kijkt naar dat het ook duidelijk is, wat de andere disciplines doen met dat
gezin/systeem. Vind je het dan belangrijk dat zij daarbij zitten of dat zij juist, dat jij met hun
afstemming zoekt, maar dat zij ook met de groep afstemming zoeken?"
"Ik denk in ieder geval de behandelcoördinator en qua arts en ouderbegeleider en zo, misschien
indien nodig. Ja."
"En als je nu naar dit hele systemisch werken kijkt, heb je dan nog op of aanmerkingen, of iets wat je
belangrijk vindt dat we mee kunnen nemen?"
"Ehm nou ik denk dat we eigenlijk wel de goede kant op gaan. En wat ik heel leuk vindt, is dat de ABJ
zeg maar nou ook meer komt. Ik weet niet of jullie daar nog iets in kunnen doen,
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maar volgens mij gaat dat nu gewoon starten. Ik denk dat het verstandig is dat sociotherapeuten ook
gewoon naar huis toe gaan zodat die lijn van groep en thuis ook veel kleiner wordt."
5.2.6

Interview sociotherapeut 2

“Wij hebben de volgende deelvraag opgesteld; welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het
proces van het opstellen, evalueren en implementeren van behandeldoelen, per discipline, binnen de
huidige werkwijze van Karakter Ede cluster LVB.”
“En euh, dan is de vraag aan jou; hoe kom jij tot de behandeldoelen van jouw mentorkind?”
“Via de behandelcoördinator, je kan natuurlijk ook, je bent euh, ik heb een behandelkind die euh, wat
meer op de achtergrond is. Even kijken de achtergrond van het behandelkind is euh, is een jongetje,
is wel makkelijk toch om te weten?” “Is een jongetje, het is nu 10 jaar, of 9 jaar is ie, hij komt uit euh,
hij heeft bij zijn ouders gewoond, waarbij zijn vader vrij snel weer weg is geweest, en hij euh, zit vanaf
zijn vijfde in een pleeggezin, en dat is vier jaar oke gegaan en toen is hij naar Kei gekomen. Euhm,
zijn pleegmoeder staat heel erg achter de behandeling, dus dat is heel fijn en daar hebben we heel
veel samenwerking mee. En zelfs moeder komt gewoon één keer in de maand op de groep, waar we
ook heel veel samenwerking mee hebben. Dus dat is wel echt heel fijn, dat we daar heel systemisch
mee om kunnen gaan. En de behandeling en de behandeldoelen, hoe we daar toe komen. Je
observeert en je kijkt waar de knelpunten zijn. Daarin is de fasering ook heel makkelijk, dus je hebt de
fasering, ik weet niet of jullie dat ooit wel eens gezien hebben, maar je begint bijvoorbeeld in de
groepsstructuur, als je ziet dat ie iedere keer geen ster heeft gehaald in een bepaalde structuur, kun je
daar al een behandeldoel van maken. Bij mijn mentorkind was het zo dat hij het bijvoorbeeld heel
lastig vond om snel aan te kleden, dus daar hebben we een behandeldoel van gemaakt, van euh je
leert om was sneller aan te kunnen kleden of in ieder geval wat minder vragen te stellen, want hij
kwam heel vaak van z’n kamer af om te vragen of hij z’n broek aan moest doen of z’n hemd aan
moest doen en uit eindelijk zijn we er achter gekomen, hé hij vindt het ook gewoon heel eng op z’n
kamer, dus komen wij ook veel vaker op z’n kamer. Maar zo kijk je en kijk je continu naar het kind en
kijk je ook via de dagstructuur, hoe jij het kind het makkelijkst een behandeldoel kunt geven en waar
die op uit valt daar ga je kijken waar je doelen liggen. En dat is eigenlijk niet zo competentiegericht,
maar je probeert het wel weer zo competentiegericht te maken.”
“Ja precies, en euh als je, je doelen hebt gesteld zorg je dan dat je nog feedback krijgt van iemand of
krijg je dan zo wie zo nog feedback van iemand?”
“Nou ik probeer altijd bij mijn mentorkind euh de behandeldoelen ook heel erg praktisch te maken en
dus ook in z’n faseringskaart te zetten, dus als daar vragen over zijn krijg je het altijd terug van
collega’s, wat bedoel je daarmee, bijvoorbeeld; één van de doelen is nu of je zet bijvoorbeeld in user,
één van de doelen nu is bijvoorbeeld, hoe bouwt mijn mentorkind een band op met euhm euh de
sociotherapeut en doet ie dat überhaupt dat is natuurlijk een heel groot doel, dit vraagt ook heel veel
vragen dit stelt ook heel veel vragen, ook heel veel collega’s vragen wat bedoel je daar nu mee en
dan leg je het natuurlijk uit en probeer je het nog praktischer te maken, maar dat doel is natuurlijk wel
lastig om dat praktisch te maken. Want ja hoe is er een band, dat is vaak gevoel hé dus, maar dat
gevoel ik graag dat ze omschrijven, want dan wil ik weten of hij zich nog kan hechten of niet, dus
vandaar.”
“Ja, en wat is jouw werkwijze met betrekking tot het evalueren van de doelen jij zeg maar dan hebt
opgesteld? Als je dan gaat evalueren maak je dan ergens gebruik van of euh?”
“Nee ik maak niet zo zeer gebruik van een methode, ik doe het vaak euh, ik ben zo wie zo wel echt
een praktisch mens, want theorie, waarschijnlijk doe ik het wel heel allemaal, maar ik kan niet
praktisch zeggen van euh dat is de theorie ik gebruik. Ik doe het en dan hoor ik later dat het de
wegrem methode is. Dan denk ik ja het zal wel, dat weet ik echt niet.”
“Maar gebruik je bijvoorbeeld praktische dingen als het EPD of de m of m’s die geschreven zijn.”
“Euh het EPD gebruik ik wel, de m of m’s lees ik, maar die zijn er niet zo veel van mijn mentorkind dus
dat scheelt. Ik gebruik de fasering wel om te evalueren en ik luister vooral heel erg goed euhm, euh,
naar collega’s en ik check het ook bij collega’s van oh ik hoorde wat van die collega klopt dat bij jou
dan ook. En ik ben meer van de mondeling evalueren als echt schriftelijk evalueren.”
“Ja, en als je zeg maar naar dat proces kijkt hé, van het opstellen van een doel het evalueren en
daarna wordt het weer geïmplementeerd in een nieuw behandelplan, zie je dan ook verschillen en
overeenkomsten in dat proces als je ook kijkt naar de disciplines op het behandelhuis zeg maar, dus
een Maartje en Stephanie?”
“Ja, een Maartje is zorgt natuurlijk een beetje voor het algemene gedeelte dus, en Stephanie zit heel
erg op de ouders van hé betrek je die er ook in. Dat is bijvoorbeeld bij mijn mentorkind best wel
belangrijk ook.
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Die doet daar wel een stukje in en euh ja, Clemens vindt weer iets anders heel belangrijk en weer een
andere collega vindt dat weer heel belangrijk, maar dat is ook het mooie om samen te werken.”
“Ja, zie je ook duidelijke overeenkomsten dan?”
“Ja, wij zitten op Kei wel op heel veel dingen op één lijn, maar ik vind het juist ook het mooie dat je
met zoveel collega’s bent, want je kunt ook van elkaar leren. Ik ben iemand die eigenlijk heel graag
medicatie er in stopt, omdat ik echt denk dat het euhm, dat kinderen daar rustig van kunnen worden.
Bijvoorbeeld een andere collega is daar helemaal niet van en dat is heel mooi om daar een discussie
over te doen en ik ben nu zo ver dat ik daar de mening ook echt wel over bij in of bijgesteld wordt, dat
ik zo denk van ja het is niet altijd heel makkelijk om daar medicatie in te stoppen, want bijvoorbeeld
mijn vorige mentorkind was het helemaal niet handig terwijl ik daar heel toen voor gestreden heb,
maar uiteindelijk heeft ie medicatie gehad en het werkte helemaal niet.”
“En denk je dat er ergens in dit proces zeg maar zo van het opstellen en het evalueren en het
implementeren nog winst te behalen valt?”
“Ja ik denk ja dat denk ik wel, maar dat is vooral dat ligt in de communicatie, omdat Maartje,
Stephanie en Hanneke, zie gewoon maar één keer in de twee weken. De afstand is letterlijk groter
geworden als in Oosterbeek en dat merk je gewoon heel erg. Daarnaast is het ook gewoon zo, euh, je
hebt heel veel mailcontact, ik ben persoonlijk niet zo goed in mailcontact, omdat ik gewoon, euh, niet
zo goed schriftelijk ben en omdat ik mond op mond veel handiger ben, dan kan ik mezelf ook nog een
beetje bijstellen enzo, maar dat is vaak niet schriftelijk. Ik denk dat er in de communicatie nog heel
veel te halen is en in de afstand, dus dat je gewoon eventjes hup in het kantoor kan binnen lopen en
kan zeggen nou dit werkt dus helemaal niet, kunnen we daar nog iets aan doen. Dit doe ik vooral nu
met collega’s. Dus ja.” “Met je directe collega’s?” “Ja Maartje, Stephanie, Eddie en Hanneke vallen
daar een beetje buiten en vaak doe je al eerst de discussie met je collega’s aangaan en dan
uiteindelijk kies je er uiteindelijk voor om dan een hele concrete vraag aan Maartje of aan Stephanie of
aan behandelend staf euh te doen. Wat hun ook wel weer zo prettig vinden, want dan hoeven hun niet
in de discussie.”
“En zou dat overleg er al eerder moeten zijn, voordat je met alle collega’s hebt gebrainstormd over
hoe het kan?”
“Nee want dan denk ik dat je ook heel veel ideeën niet bij, euh niet er bij hebt omdat je, als je
discussieert/ brainstormt komen er veel meer ideeën los, een beetje niet euh, als het niet officieel is
dan hoeft het ook niet allemaal officieel vastgelegd te worden en mensen op het behandelhuis hebben
ook gewoon hun tijd heel hard nodig dus als ze ook nog eens mee moeten doen in de brainstorm kost
het wel heel veel tijd. Ik denk wel dat het heel leuk is en heel makkelijk is en ook dat je dan met z’n
allen op één lijn zit, maar dan kun je nog wel uren doorgaan.”
“Dus in principe zeg je qua haalbaarheid is discussie op de groep met je collega’s om concrete
vragen uit te zetten naar waar het heen moet wel prima?”
“Ja.”
“Ja want je krijgt wel je antwoorden en ook de discussie.” “Dat sluit wel mooi aan op onze volgende
deelvraag want dat ging bijvoorbeeld zeg maar euhm wat de betrokken disciplines ook de mensen op
het behandelhuis van belang vinden voor een of ja in de onderlinge afstemming met betrekking van
het behandelen van de patiënt maar ook het gehele systeem van de patiënt zeg maar. Dus ja wat vind
jij heel belangrijk in de onderlinge afstemming?”
“Nou concrete vragen dan en communicatie en natuurlijk ook wel heel belangrijk dat ze ook kleine
dingetjes horen die goed gaan. Dus ik ben ook wel iemand die Maartje een mailtje kan sturen van goh
ik heb de afgelopen tijd verteld dat mijn behandel of mentorkind behoorlijk vaak euh het niet zo goed
ging, maar vandaag ging het toch is eventjes goed, bijvoorbeeld. Maar dat doe ik eigenlijk veel te
weinig. Daar vind ik nog wel winst in te behalen voor mij. Dat ik gewoon echt kleine dingetjes ook
gewoon mail van vandaag ging het echt top met hem.”
“Ja, en euhm dus dan heb je eigenlijk jouw huidige bijdrage in de onderlinge afstemming al wel mee
beschreven. En heb je verder nog opmerkingen aanmerkingen die je kwijt zou willen, die wij mee
zouden kunnen nemen? “
“Ja en dan vooral in het systemisch contact dus?”
“Ja.”
“Dus wat we vooral doen met ouders, met het systeem?”
“Ja, vooral de patiënt zien in zijn gehele systeem zeg maar.”
“Ja ik denk ja, ja het zou nog toffer zijn om gewoon bij je mentorkind thuis te komen ene daar te zien
wat er nu echt misgaat, want ik krijg nu bijvoorbeeld heel erg vaak te horen dat het bij Kei allemaal
fantastisch goed gaat en thuis dat ie schopt en slaat en scheld en dat ik denk ja waar ligt het dan aan
thuis.”
“Ja.”
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“waar ligt het dan aan, want kijk je kunt het kind wel uit de omgeving halen, maar de omgeving kan
niet zo snel veranderen als het kind hier. En euh ik denk ook dat het zo is dat het kind in een bepaalde
rol zit thuis. En dat als ie er uit gehaald wordt het heel goed is, maar dat zodra die terug komt kost het
alleen maar veel meer tijd om weer in die euh, ja je valt wel weer even terug in die rol. Het kost heel
veel moeite en tijd, vooral voor ouders, vooral voor de broertjes en zusjes, vooral voor z’n gezin om
die rol ook te mogen laten veranderen. En het is ook wel gewoon zo bij onze kinderen zijn er heel veel
LVB ouders, dus die kunnen ook gewoon niet vaker leren, dus daar moet gewoon eigenlijk een, euh ja
wat we nu al doen met de IPG, daar moet gewoon eigenlijk iemand naast kunnen staan en die moet
gewoon uitleg kunnen geven. Maar dit is wel, maar dat is heel veel geld en tijd en dat kan allemaal
niet. Ja en daarbij is het ook nog zo en dat is ook niet geheel onbelangrijk, kijk ik heb maar 24 uur in
de week, soms werk ik 36 uur, maar dat is de max. en euh die ouders hebben daar gewoon 24 uur
zeven dagen in de week mee euh mee bezig, dus ja als je een keertje niet zo consequent bent, deze
kinderen zijn daar heel erg happig voor, ja maar gister mocht het wel dus vandaag mocht het ook. Ik
zeg na acht uur jongens doei, naar m’n collega’s zeg ik van nou hij heeft de hele tijd geprobeerd naar
die tafeltennis tafel op te gaan staan, ik heb gezegd dat, dat niet mag, dus zorg jij dat je dat de
komende acht uur ook doet, dat is dan wel fijn, want dan zijn we consequent en maken we dezelfde
boodschap. Maar als ouder is dat gewoon kei moeilijk. En dat is natuurlijk ook weer iets, maar ja valt
daar nog iets in te halen, ik denk dat, dat zo wie zo de ontwikkeling is die Nederland wil aangaan.
Maar ik vraag me af of daar geld en tijd voor is. Ik denk het namelijk niet. Want het zou wel
rozenkleurig en fijn zijn, ook voor jullie project dat je dan kunt zeggen van nou dit hebben we bereikt
en we hebben allemaal een mannetje die 24 uur bij die ouders kan zijn. Ja dat kan niet, dat is gewoon
niet haalbaar. Zou dat fijn zijn, ja dat zou wel fijn zijn.”
“Klopt.”
“Ja, zouden die ouder dat nodig hebben, ik denk het wel en de meeste ouders en zeker deze ouders
van deze doelgroep, ik denk het wel. Is het mogelijk, nee.”
“Maar wat is dan haalbaar en de beste optie?”
“Nou haalbaar vind ik wel en dat zou wel vaker mogen gebeuren, dat ouders bijvoorbeeld naar de
groep zouden komen. We hebben nu bij mijn mentorkind dat die ouder euh op een woensdagmiddag
twee en een half uur op de groep is. Ik vind het echt heel fijn voor het mentorkind.”
“En is dat dan ook een soort van begeleiding of vrije invulling?”
“Nee dat is vrije invulling van haar, zij komt, ze gaat iets doen met haar kind, een computerspelletje
doen. We proberen wel te begeleiden, dus we kijken soms om de hoek. We zitten er niet continu op.
Dat zou wel heel fijn zijn. Zij zei ook wel eens van ik zou zo graag een keertje mee willen eigen. Dan
zei ik nou dan doe je dat toch een keertje. En dan proberen we dat of dat mogelijk wordt gemaakt. En
daar doet mijn team helemaal niet moeilijk over, die zeggen van ow leuk dat die moeder komt. Maar ik
weet ook dat er collega’s zijn die zeggen pff jeetje vervelend komen er weer ouders op de groep. Dat
is toch weer hard werken. Je moet wel een euh professionele glimlach opzetten van oh wilt u een
kopje koffie mevrouw en als het niet goed gaat met het kind dan moet jij, dan ben jij de gene die moet
ingrijpen dat kun je niet verwachten van ouders, want dat kunnen ze ook niet in het weekend of
daarvoor. Ik denk wel dat het heel fijn zou zijn dat de ouders wat meer op de groep kunnen komen,
maar ik denk ook dat het vraagt om extra personeel, om extra handen. Want soms kun je ouder er
gewoon niet bij hebben. Heel soms proberen we op een zondagavond ook te zeggen tegen een gezin
van goh wat gezellig dat jullie er zijn, eet maar lekker mee. We hebben het wel eens gedaan, maar
die ouders bleven uiteindelijk zo lang dat we echt kei hard hebben moeten werken om de rest van de
kinderen in de structuur te moeten krijgen, want het is anders, er zijn ouders op de groep. Als het
vaker zou gebeuren dan zou het heel fijn zijn, maar dat zit er gewoon niet in.”
“Ook als daar vaste afspraken over gemaakt worden bijvoorbeeld?”
“Ja dat zou bijvoorbeeld kunnen, euhm vaak gebeurt het nu spontaan. Dus je kijkt je collega’s aan je
zegt zou het mogelijk zijn, we hebben genoeg boerenkool, hup we laten die ouders euh eten. Maar
vaak kan het ook niet spontaan. Bijvoorbeeld de afgelopen, ik heb ook wel eens een keertje gewerkt
en dat één collega het vroeg en dat ik zei nee echt niet, de kinderen zijn al zo druk, laten we het maar
niet doen, we kunnen het gewoon niet trekken anders. Kijk als daar concrete afspraken over gemaakt
worden, dus als we ook echt zeggen van er komt iedere woensdagmiddag komt er een ouder
bijvoorbeeld. Dan zou je daar, euh dan zou je daar ook op ingesteld zijn als personeelslid en dan weet
je dat ook gewoon.”
“En de groep weet dat dan ook gewoon, van elke woensdagmiddag is er een ouder.”
“Iedere woensdag is er een ouder.”
“Anderzijds weet je natuurlijk niet wat er gaande is op en groep en wordt er natuurlijk wel vanuit
gegaan dat jij je daar ook aan houdt en stel dat jij dan denkt het komt op de groep niet ten goed nu
dan moet je dat wel door laten gaan.”
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“Dat is dan ook weer een beetje vervelend, maar wat, wat jij ook zegt Mariëlle, dat is ook wel zo. Dat
als alle kinderen weten hé op woensdagmiddag komt er een ouder op de groep, maar aan de andere
kant zeggen collega’s en dat is ook weer heel erg terecht, wanneer kunnen die kinderen spelen. Ze
moeten al zo veel. Ze moeten naar school, ze hebben om half 4 komen ze terug, hebben ze een
drinkmoment, hebben ze daarna nog net een uurtje.”
“Maar dat betekent wel dat er misschien één keer in de zes weken komt er bijvoorbeeld jouw ouder en
in de andere vijf weken kun je wel spelen.”
“Bijvoorbeeld, maar je kunt ook niet. Ja dat klopt dan kun je wel spelen, maar het is natuurlijk ook
bijster interessant dat er ouders zijn.”
“Sommige komen dan niet meer tot spelen.”
“Nee, en het is ook bijvoorbeeld euh zo van dat je kinderen op of dat je personeelsleden moeten wel
ook bij de ouders zijn. Sommige ouders zet je neer bijvoorbeeld. Mijn mentorkind die zet je neer, dat is
geen probleem en daar heb je niets mee te doen, maar we hebben ook ouders die dan continu komen
vragen.”
“Ja en dan ben je er wel weer meer tijd mee bezig en heb je meer handen nodig.”
“Maar je kunt niet zeggen van ja jouw ouder mag wel en jouw ouder mag niet.”
5.2.7

Interview sociotherapeut 3

“Wij onderzoeken eigenlijk hoe er meer samenhang kan komen in één behandelplan. Van
verschillende disciplines en van ouderbegeleider, zodat alles in één plan komt en wij zoeken eigenlijk
naar waar de winst te behalen valt. En nou hebben wij deelvragen opgesteld en voor een paar
deelvragen gaan we de sociotherapeuten ondervragen, waaronder welke verschillen en
overeenkomsten er zijn in het proces van opstellen, evalueren en implementeren van behandeldoelen
en dan kijken we per discipline, zien jullie verschillen in je eigen discipline en bij anderen? En nou was
onze eerste vraag, ehm, wat jou werkwijze is van hoe je tot de behandeldoelen komt voor jouw
mentorkind?”
“Eh, nou dat gaat sowieso vaak in samenspraak met Maartje, de behandelcoördinator, zij eh, stelt zeg
maar eh, de begindoelen op en vanuit daar ga je kijken, een kind komt hier eerst in de wenfase. Want
we hebben verschillende fases waarin ze dan sterren kunnen verdienen en eh de eerste fase is zeg
maar, dat ze de eh dagroutine moeten aanleren en op basis daarvan kun je vaak al snel bepaalde
punten zien waar een kind gewoon eh, bijvoorbeeld de sterren niet voor haalt doordat het gewoon een
punt is wat heel lastig is. Bijvoorbeeld het slapen gaan kan voor een kind een obstakel zijn of aardig
zijn voor hun groepsgenootjes, en dat zijn dan vaak doelen die ik er uit pak om te kijken van dat we
daar wat harder aan gaan werken. Maar daarnaast zijn er ook doelen die vanaf begin af aan, vanuit
Maartje zeg maar, meegegeven worden. En dan zijn dan wat meer de grotere doelen en ehm, eh, die
geven dan aanvulling tot een geheel.”
“Ja oke en maak je dan van die grotere doelen van Maartje, daar weer kleinere doelen van?”
“Ja inderdaad, ja”
“Oke” “ En vaak vallen dan die doelen, net zoals eh dan eh gescoort worden op de faseringkaart, vaak
zijn dat dan toch weer kleine doelen van de grote doelen die Maartje gegeven heeft. Ja.”
“En als je die opstelt, vraag je dan nog aan iemand feedback daar op?”
“Eh, nou ja, eh je stemt het wel af met collega’s van goh ik heb dit gezien en eh zie je dat ook? En eh,
vanuit daar wordt het dan weer bij Maartje voorgesteld en zij geeft dan weer akkoord dat het goede
doelen zijn om aan te werken met het kind samen.”
“Ja. Oke. En als je ze gaat evalueren, zijn er dan nog dingen waar je rekening mee houdt?”
“Nou, sowieso hebben wij één keer in de twee weken een patiëntenbespreking en we eh rapporteren
elke dag specifiek op de doelen ook, en ehm in die twee weken doet dan het hele EPD, waar dan op
gerapporteerd wordt, scroll ik dan door en kan ik van oke hier is de eh ontwikkeling nu en dan kun je
dan in de patiëntenbespreking weer terugkoppelen en eh op basis daarvan wordt het tussentijds de
hele tijd een beetje geëvalueerd van hoe staat een kind er voor en eh na een behandelplanbespreking
wat om de drie maanden is, doe je het dan binnen eh, de verschillende disciplines. Een Maartje, een
Hanneke, de arts en daar eh doe je het dan evalueren ook samen met ouders.”
“Ja, dus zoals je het nu zegt, wordt het vooral mondeling geëvalueerd?” “ Ja, ja en via het rapportage
systeem dus daar doe je vooral zeg maar, eh de input hoe het ervoor staat en op basis daarvan
evalueer je dan. Maar het zijn inderdaad vooral evaluaties binnen de vergaderingen, binnen de
patiëntenbespreking, in de overdracht, daar vinden de meeste evaluaties onderling plaats.”
“Dus als ik aan jou vraag hoe je vooral afstemming vindt met collega’s over de doelen, dan is het
vooral mondeling, in vergaderingen?” “Ja, maar aan de andere kant ben ik, stel ik mezelf ook wel op
de hoogte door die rapportages eh, te lezen. Want daar vind ik wel mijn informatie.
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Dus dat is dan ook wel weer een vorm van afstemming. Op basis daarvan weet ik weer he van in die
twee weken, oke hoe ontwikkelt een kind zich op dat doel en eh dan vervolgens wordt het besproken
in de patiëntenbespreking en vanuit daar merk je dan van oh oke eh, een kind moet hier nog harder
aan werken of hier doet ie het juist wel heel goed in. Dus dat is toch ook wel weer via het
rapportagesysteem wat dan op de computer is, is het toch ook weer afstemming”
“Is het zo dat als je het rapportagesysteem leest dat je dan volledig op de hoogte bent van hoe het
kind ervoor staat?”
“Eeh, als er voldoende en goed gerapporteerd word en er concreet op de doelen, dan is het wel eh
een methode om je daar van op de hoogte te stellen, jawel. Dan kun je wel goed merken van hoe een
kind ervoor staat.
“Ja” “En daarnaast zijn er ook je eigen ondervindingen en die afstemming met je collega’s, dus het is
eigenlijk heel veel dingen. In de overdracht kom je heel veel informatie te weten, door middel van het
rapportagesysteem kom je heel veel te weten en zo’n patiëntenbespreking dan geef ik informatie,
vervolgens wordt dat weer besproken met de disciplines en dan wordt het weer teruggekoppeld , wat
wordt vanuit daar dan besloten. Dus eigenlijk is het wel een heel euh rond euh gaand systeem” “Ja”
“waar je je informatie vandaan haalt”
“En als je eh, ehm, groepsverslag moet schrijven, schrijf je dan vooral vanuit user of vanuit EPD zeg
maar en dan nog met je eh collega’s of waar baseer je die op?”
“M’n verslag maken doe ik inderdaad tussentijds, dus ik doe inderdaad alles vanuit de
patiëntbespreking wat ik daar in zet, sla ik meestal op en wat daar dan weer uit komt, dat sla ik dan
ook in een document op en dan eh doe ik vervolgens User helemaal door scrollen en haal ik daar de
highlights eruit en dat doe ik allemaal in één document om vervolgens op de doelen er een passend
verslag van te maken.” “Ja” “dus, het is wel inderdaad belangrijk ehm, dat je naast je eigen mening
enzo dat je ook inderdaad, je maakt een verslag, vervolgens wordt het neergelegd en met de vraag of
iedereen daar naar wilt kijken. Soms heb je er toch een bepaalde kijk op omdat het jouw mentorkind is
en andere mensen zien dan juist soms bepaalde dingen wel of bepaalde dingen niet, dat maakt dan
wel dat aanvulling ook heel goed is om daar dan nog feedback over te vragen.”
“Ja, want zie jij dan veel verschillen met collega’s?” “Hoe bedoel je” “Met opstellen en evalueren en
hoe zij het er neer schrijven of?” “Ja, iedereen heeft daar wel een eigen methode in ja, en niet eh,
sowieso de één die kiest er voor om heel kort dingetjes te beschrijven en een ander gaat juist weer
heel veel voorbeelden geven dus eh iedereen heeft daar wel heel erg zijn eigen stijl in ja, maar dat is
juist wel leuk dat je daar dan weer feedback op kan geven, met die aanvulling kan je juist weer
kritische vragen opstellen.” “Ja en heb je ook zicht op hoe de andere disciplines doelen opstellen en
evalueren, zijn daar nog verschillen?” “Nee, ja daar heb ik niet zoveel zicht op, volgens mij komt dat
gewoon echt vanuit de eh, bij de opname zeg maar dat daar bepaalde behandeldoelen en ook vanuit
de overdracht van een andere organisatie, dat zij op basis daarvan dan weer doelen opstellen maar
weet ik niet helemaal zeker, nee.”
“Denk je dat er ergens in dit proces nog wel winst te behalen valt? In doelen opstellen, evalueren?”
“Nou ja, waar jullie nu natuurlijk mee bezig zijn, om het in die zin ook breder naar de gezinnen toe te
trekken om ook te kijken, ik denk wel dat iets heel goeds is. Dat je nu merkt, van je bent hier heel
intensief bezig met de kinderen terwijl vervolgens gaat het kind in het weekend weer naar huis en je
merkt dat de die schakeling toch wel heel erg groot is. En dan denk ik dat het wel heel goed is om
daar die afstemming ook met ouders te vinden. Want ouders hebben net zo goed een proces wat ze
door moeten lopen, dus nee ik denk wel echt dat daar nog winst in te behalen valt en dat vind ik ook
wel eh, dat dat ook gewoon iets heel positiefs heeft om breder te kijken naar het systeem. Het kind
hier opnemen is heel leuk, maar het gaat verder dan alleen het kind. Je hebt natuurlijk het hele
systeem er om heen en euh en ik denk dat daar echt heel veel in mogelijk is.”
“Heb jij, vind jij eh genoeg eh, eh, eh, te maken met ouders om die ook een beetje te begeleiden of ligt
dat echt helemaal bij iemand anders?”
“Nou bij ons is het wel zo, kijk, als mensen heb je contact met de ouders van het kind he, en daarin
bespreek je wel van he hoe gaat het met het kind, wat is er allemaal gebeurd in die week en eh waar
werkt ie aan, wat gaat goed en wat moet ie nog leren. Dat bespreek je wel, maar vervolgens is
bijvoorbeeld een Stephanie als ouderbegeleider er voor om de problemen waar ouders in de
thuissiutatie tegen aan lopen om daar gericht met ouders over in gesprek te gaan. Maar dat punt ligt
zeg maar niet bij ons, niet binnen onze functie.”
“Maar ben je wel op de hoogte waar zij aan werken?” “Ja, die communicatie loopt wel goed en
sowieso kun je altijd lezen in User als bijvoorbeeld een Stephanie thuis is geweest is bij ouders, dan
kun je dat altijd terug lezen in het systeem.”
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“Ik denk dat wij op de eerste vraag wel antwoord hebben. Heb jij nog aanvullingen? Ja ik zit even te
denken, want je zegt van ja er is winst te behalen in dit proces vooral als het gaat om als kinderen in
het weekend naar huis gaan, maar heb jij een idee ja hoe over het zou kunnen gaan, op wat voor een
manier daar winst te behalen valt, hoe dat er uit zou moeten zien?”
“Ja wat ik wel heel graag zou willen is dat ehm, volgens mij wordt dat ook al wel gedaan binnen
Karakter is dat eh ouders gewoon veel meer betrokken zijn bij het proces, dat ouders gewoon zo nu
en dan is hier mee eten lekker en zien hoe dat dan gaat of het kind naar bed brengen en kijken hoe
het bedritueel dan verloopt, ik denk dat dat gedurende een week heel goed is maar dat het ook
gewoon goed is, we hebben nu dan wel ambulant begeleider die dan thuis in het systeem gaan kijken,
maar dat dat ook gewoon, dat is dan bij bepaalde kinderen zo maar ik denk dat dat bij elk gezin wel
goed is, dat daar gewoon die afstemming veel meer plaats vindt. Als een kind in het weekend dan
weer naar huis gaat dat je dan als ambulant medewerker gaat kijken, van oke hoe verloopt dat dan en
waar valt de winst dan juist nog op te behalen. Nu is daar heel vaak geen zicht op en dat is best wel
heel erg jammer. En dan heb je inderdaad wel een overdracht van kinderen worden gebracht of
kinderen komen zelfs met de taxi, dat je eventjes twee minuten belt, ja dat is zo beperkt, dat is
gewoon hartstikke zonde.
“Zou er dan iemand echt de taak moeten hebben om op huisbezoek te gaan of jullie of?”
“Ik denk dat vanuit ons ook wel kan, als je ons omschoolt, dat dat best wel een optie is ja. Want we
hebben nu sowieso al collega’s die dat traject hebben gevolgd, die dan in de gezinnen thuis gaan
meekijken. En ik denk dat als je al je sociotherapeuten omschoolt, dat je zowel als ambulant als op de
groep kan werken.”
“Dat je er een combinatie van maakt?”
“Ja juist omdat je veel ervaring op de groep hebt en daardoor praktisch werkt kun je dat praktische
juist ook weer toepassen binnen het gezin.”
“Waar ouders juist misschien ook wel veel aan hebben” “Ja”
“Van die handvatten van ja hoe doe je dat nou?”
“Ja, ja, want je hebt ervaring op de groep dus dan weet je ook wel waar je het over hebt want je ziet
de kinderen door de weeks ook op de groep. Ik denk dat daardoor de vertrouwensband ook wat groter
is en je ook wel wat meer kan bereiken want ouders kennen je al binnen de groep.” “Ja precies.”
“Dan hadden wij nog een vraag ehm, wat jij als discipline van belang vindt voor een goede onderlinge
afstemming met betrekking tot de behandeldoelen voor het gehele systeem? Het heeft wel wat
overlap met de andere vragen, maar toch stel ik hem nog even voor de zekerheid.”
“Ehm, ik denk dat daarin gewoon wel de communicatie heel erg belangrijk is. Dat als inderdaad een
Stephanie op huisbezoek is geweest of als Maartje een gesprek heeft gehad met ouders of eh wie
dan ook, dat dat allemaal gewoon goed gerapporteerd wordt of eventueel via de mail of de telefoon
afgestemd wordt. Dat iedereen ook op de hoogte is van oke dit is nu gaande. Ik ben vooral gefocust
op het kind en minder natuurlijk op het systeem daar buiten. En ik denk dat dat voor mij net zo goed
belangrijk is. Dat wanneer ik met ouders een telefonisch gesprek heb gehad en daar in zijn
bijzonderheden dat ik dat dan ook eh eh weer goed vermeld.”
“Ja, gebeurt dit nu al?”
“Het gebeurt wel, maar ik denk dat het wel meer kan. En dan denk ik voornamelijk wel vanuit ons
omdat wij uh ja toch wel vaak een beetje met tijdsgebrek zitten, dat je dan vergeet om even te
rapporteren gericht op het gesprek wat je hebt gehad met ouders. We proberen het wel en ik denk ook
wel dat we het al veel doen maar kan wel meer.”
“Is het haalbaar?”
“Ja tuurlijk, het is altijd haalbaar. Maar je moet er wel de tijd voor hebben. Dus, de tijd moet dan wel
gemaakt worden.”
“Ja, wat is jou bijdrage bij de onderlinge afstemming van jou eh, over de patiënten zeg maar, wat
draag jij er aan bij, wat doe jij speciaal zodat er goed afgestemd kan worden?”
“Met andere disciplines?” “Ja” “Wat denk ik wel een belangrijk punt is dat eh dat je natuurlijk wel
iedere week het contact hebt met ouders, ik heb bijvoorbeeld nu een moeder die ontzettend goed mee
denkt in de behandeling van haar kind. Die zegt van oh heb je dit al eens geprobeerd, heb je dat al
eens geprobeerd. En ook dingen zegt van ik loop hier heel erg tegen aan en ehm dat vind ik heel erg
moeilijk en dat ik dan merk dat dat inderdaad op de groep is een punt is waar we heel erg tegen aan
lopen en door die afstemming met moeder, kan ik dat wel weer terugkoppelen zeg maar binnen een
patiëntenbespreking, of eh eh binnen een overleg met Maartje en op die manier kun je de doelen zeg
maar wel eh specifiek houden maar ook actueel houden. Daardoor kun je ook steeds, ben ik ook
steeds aan het kijken hoe betrek ik haar erbij en zo kun je haar er ook bij betrekken. Op het op die
manier echt passend bij het kind te maken.”
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“Is het daarvoor van belang dat de doelen waar ouders aan werken samen gaan met de doelen waar
het kind aan werkt?”
“Ehm, ja, en dan de doelen waar ouders inderdaad met kind aan werken. Ik dacht dat je bedoelde de
doelen waar ouders aan moeten werken. Ehm ja, ik denk wel dat het heel erg goed is om de doelen
waar wij hier aan werken, om die thuis ook in te voeren. Aan de andere kant is dat misschien ook wel
weer iets wat heel hoog gegrepen is. Kijk wij zijn er voor geschoold en weten hoe het moet. Maar ja,
die verwachting kun je natuurlijk niet bij ouders neerleggen. Maar dan zou je dus inderdaad iemand in
het systeem moeten hebben die daar de ondersteuning in biedt. Want dan heb je een jaar lang zowel
op de groep als thuis die begeleiding en ik denk dat je dan voor het langere termijn gewoon meer
resultaat behaald.”
“Zo als jij het nu beschrijft zou je dus wel echt inzetten op brughulp?”
“Ja, dat zou ik heel graag willen zien.”
“Zijn er nog dingen waarvan je denkt, neem dat mee in je onderzoek?”
“Eigenlijk niet, volgens mij, nee, nee”
5.2.8

Interview sociotherapeut 4

“Hoe kom jij tot de behandeldoelen van jouw mentorkind?”
“Die krijg ik aangeleverd via het behandelplan”
“Ja, die krijg je aangeleverd en dan?”
“En dan euuh, dan maak ik daar een euuuh, hoe heet dat ook alweer, euh, een begeleidingsplan van
en in dat begeleidingsplan daar euh, ga ik dan kijken van hoe zouden we die doelen praktisch neer
kunnen zetten, hoe we er aan kunnen werken.”
“Dus kleiner maken?” “Uhh, eh, specifiek maken ja.”
“En eh, krijg je daar nog feedback op op het geen wat jij hebt opgesteld zeg maar?”
“Ja, altijd.”
“Ehm, en als je kijkt naar jouw werkwijze met betrekking tot het evalueren van die doelen die jij dan
specifieker hebt gemaakt, wat is dan je werkwijze?”
“Ehh, als ik de doelen specifiek heb gemaakt dan vraag ik feedback vanuit het team, de directe
collega’s en het behandelend staf en dat krijg ik terug, dan is het goed, dan euh zet ik die doelen in de
rapportage en ik maak kenbaar naar het team hoe er aan gewerkt dient te worden en euuh dan is het
de bedoeling dat de collega’s rapporteren op die doelen en euh daaruit lees ik terug van of euh de
doelen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.”
“En daaruit stel je je evaluatie op die je weer aanlevert bij behandelend staf?”
“Ja, ja en bij de collega’s.”
“Ja, en gebruik je dan dus het EPD, want je gebruikt de dagrapportage, gebruik je dan nog andere
dingen? Fasering? M of M’s?”
“Euhh, vanuit de doelen die vanuit het begeleidingsplan komen, ehhh, met het kind ga ik zitten voor
een euhh voor de fasering, daar maak ik samen met kind maak ik plannen, van wat moet je hier nog
leren en die koppel ik aan de plannen…euhh.. aan de doelen in het begeleidingsplan. En eh, dat is in
dialoog met het kind.”
“Dus basseer je je evaluatie dan ook op wat je in de fasering hebt gezet en kijk je dan dus ook terug
van eh nou daar heeft ie van zijn lang zal zijn leven geen ster voor gehaald of die heeft ie altijd
gehaald?”
“Vaak werk ik net andersom, van dan lees ik terug in de rapportage of zie ik op de groep het gedrag of
hoor ik het direct van de collega’s terug en dan inderdaad pak ik wel eens de faseringskaart erbij en
dan kijk ik terug. En dan zie ik inderdaad dat ie op die doelen minder scoort. Dus dan blijk het ook
weer te kloppen zeg maar. En dan weet ik ook, de doelen zijn allemaal goed op elkaar afgestemd
vanuit het behandelplan, begeleidingsplan en faseringskaart. Ja.”
“En als je dan ook kijkt naar de disciplines op het behandelhuis zeg maar, zie jij dan verschillen of
overeenkomsten in dat proces van zeg maar het opstellen, evalueren en weer implementeren van de
nieuwe doelen? Dat mag ook hier onderling met sociotherapeuten zijn.”
“Nee eigenlijk is het..ehh..als er een behandelplan is geweest, komen daar nieuwe doelen uit die we
verwerken, hier op de groep implementeren in het werken met het kind en eigenlijk pas bij de
evaluatie, twee of drie maanden verder, krijgt, komt pas feedback terug op de doelen waar aan
gewerkt is. Dus wat dat betreft is er een hele grote vrijheid in, hoe dat vorm krijgt in die drie maanden.”
“Zie je daar in dan duidelijk overeenkomsten terug of duidelijke verschillen? Als jij het totale
behandelplan terugziet, krijgt zeg maar van je mentorkind. Staat er bijvoorbeeld ook een evaluatie van
de ouderbegeleiding in. Zie je dan hele duidelijke verschillen of hele duidelijk overeenkomsten?”
“Overeenkomsten tussen de uitkomsten?”
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“Tussen de manier van werken zeg maar, of zie je hele duidelijke overeenkomsten in de doelen zeg
maar, dat de doelen die jij hier in het begeleidingsplan hebt gemaakt dat die ook overeen komen met
de doelen die de ouderbegeleider voor ouders heeft gemaakt?”
“Euuh..vaak wel, die liggen vaak wel in het verlengde. Alleen ze zijn wat anders geformuleerd
bijvoorbeeld naar de ouders toe. Want zij zijn meer bezig om de condities bij de ouders zo te creëeren
dat een kind bijvoorbeeld z’n ontwikkeling toch weer goed oppakt. En dat sluit wel aan bij wat wij doen
alleen wij gaan direct op het kind en bij ouders is er meestal wat anders nodig om dezelfde doelen op
het kind van toepassing te kunnen laten zijn. Dus er zit wel een overlap maar die is niet heel letterlijk.”
“En als je naar dat proces kijkt he van het opstellen, evalueren en het weer implementeren tot nieuwe
doelen denk je dan dat er ergens in dat proces nog winst te behalen valt en zo ja waar dan? En hoe
zou dat dan eruit zien?”
“Ja, daar valt wel winst te behalen. Ik denk dat er..ehm..het zou denk ik wenselijk zijn om van
behandelend staf..eh..vaker evaluatiemomenten te hebben met ons van hoe de doelen in de praktijk
worden gebracht en ..eh.. hoe dat werkt. En wat er gebeurt of hoe dat gaat zeg maar. Eh..eh..eh..die
zou ik nog wel beter willen zien of wat vaker dus toch wat meer controle, wat meer afstemming. Ook
vanuit ouderbegeleiding zeker, meer dat die ook precies weet hoe wij hier aan het werk zijn, hoe dat in
de praktijk ook gebeurt. En als er eventueel fouten in zitten dat dat opgespoord wordt. En als dat wel
goed gaat om dan ook te overleggen ..eh..meer nauwere samenwerking om af te stemmen van wat
kunnen we naar ouders toe brengen. Dat het zeg maar hetzelfde gaat. Of juist net andersom, dat
ouders zo iets hebben van dat werkt heel goed, dat dat ook weer mee kan worden genomen naar de
doelen die we op de groep gebruiken. Binnen de doelen van het behandelplan.”
“Ja.” “Dus wat meer regie voor ouders, daar zou ik wel voor zijn.”
“En dan ook ouderbetrokkeheid zeg maar, vind je dat ouders hier meer betrokken zouden moeten
worden met de behandeling op de groep of?”
“Sterker nog, ik vind eigenlijk dat als kinderen een poosje hier zijn en de situatie is wat stabiel, want
vaak komen ze toch in wat crisis binnen. Dat ouders veel meer betrokken zouden kunnen worden hier
op de vloer, dat ze mee draaien, dat ze zien wat wij doen. Dus die doelen die we allemaal hebben hoe
we daar aan werken, dat ze dat ook in de praktijk zien. Dus met het naar bed brengen, met het
opstaan, met het eten, gewoon met het spelen, met schakelmomenten en..eh..zou het wat mij betreft
heel wenselijk zijn dat ouders ja dat daarbij zijn. Veel bij zijn.”
“Dus hogere ouderbetrokkenheid hier echt op de groepen?” “Ja”
“En als je dan de volgende deelvraag zeg maar, wat vinden de betrokken disciplines van belang voor
een goede onderlinge afstemming met betrekking tot het behandelen van het gehele systeem van de
patiënt zeg maar, en eh wat vind jij dan echt van belang voor een goede onderlinge afstemming?”
“Een goede planning, een goede verslaglegging en euh toch regelmatig fysiek bijeenkomsten met
elkaar waarin dat geëvalueerd wordt, waarin ook gesproken kan worden. Dus niet alleen schriftelijk.”
“En hoe zou dat eruit zien zeg maar, als je meer fysiek bij elkaar bent?”
“Eh, gewoon in een kamertje aan tafel met alle disciplines, het liefst één keer in de week of één keer
in twee weken met z’n allen rond de tafel, de behandeldoelen erbij pakken. Hoe heeft iedereen die
uitgeschreven, hoe gebeurt dat en sterker nog, nog soms liever met ouders erbij. Dus bijvoorbeeld
ouders zouden hier op een dinsdagmiddag komen meedraaien, dat er dan toch tijd wordt gemaakt om
een half uur of driekwartier even bij elkaar te zitten met alle disciplines en te bespreken wat gebeurt er
nou en daarbij uit te gaan vanaf de praktijksituatie van de ouders.”
“En als je dat al wil bereiken, even los van dat ouders er elke keer bij zijn, is het dan ook al haalbaar
binnen de overlegstructuren die er nu al staan zeg maar?”
“Nee daar moet de overlegstructuur wel voor aangepast worden.”
“Maar de overlegmomenten als je daar even vanuit gaat?”
“Ja die moeten extra gecreëerd worden of de momenten die er al zijn moeten omgebouwd worden.”
“Anders ingevuld?”
“Ja”
“En wat is daar in nu jouw huidige bijdrage, hoe zorg jij nu dat anderen op de hoogte zijn van wat jij
doet voor jouw mentorkind zeg maar?”
“Ehm, voornamelijk het EPD, dat is het belangrijkste communicatieorgaan. Dus daar schrijf je in wat er
gebeurt, wat er actueel is. Ehh daarna is het veel, euhh..mail. Dus je doet voorstellen of dingen die
echt belangrijk zijn, die je onder de aandacht wilt brengen, moet via het EPD maar dan gebruik je toch
mail om er tussendoor te komen. Dus net iets meer aandacht te trekken. Ehh..drie is over het
algemeen bellen en vier is eigenlijk pas persoonlijk contact in dezelfde ruimte dat je in gesprek kunt.”
“Ja”
“En die route zou ik eigenlijk het liefst andersom willen zien. Dan kun je beter op elkaar afstemmen.”
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“Heb je tot slot nog opmerkingen/aanmerkingen, dingen die je kwijt wil, die we zouden mee moeten
nemen volgens jou?”
“Ehm, bij Astrix werken ze eigenlijk al een heel eind op die kant, dus daar loopt zowel klinische
behandeling als deeltijd door mekaar, er is een grote betrokkenheid van ouders op de groep.
Groepsleiding gaat ook mee naar huis dus je houdt de lijnen heel kort. De afstemming is heel kort en
dat is vanuit hun uit ook een wens van de verzekeraar. En die data of wat zij doen, zou je kunnen
gebruiken in je onderzoek.”
5.2.9

Interview sociotherapeut 5

“Ehm want onze deelvraag welke verschillen en overeenkomsten er zijn in het proces van opstellen,
evalueren en implementeren van de behandeldoelen per discipline binnen de huidige werkwijze. En
dat is de vraag aan jou, hoe kom jij tot jouw behandeldoelen voor jouw mentorkind?”
“In principe in overleg met de behandelcoördinator naar aanleiding van de behandelplanbespreking,
ehm..mocht het verslag er daarvan nog niet zijn dan doe ik telefonisch contact en anders zet ik er
eerst algemene doelen in en specificeer ik ze later ehm, naar aanleiding van het behandelplan.”
“Ja, en als je ze dan hebt opgesteld zorg je dan nog voor feedback of voor een check zeg maar?”
“Ja ik geef hem sowieso aan de schaduwmentor en als het kan ook nog in de postmap zodat iedereen
heeft gecheckt en ehm..ik mail hem altijd naar Maartje van dit heb ik er in gezet, sta je hier achter.”
“Gebruik je dan een format waar je dat inzet?”
“Nee”
“Gewoon, je werkt ze uit?”
“Ja”
“En wat is dan je werkwijze met betrekking tot het evalueren van die doelen die jij hebt opgesteld zeg
maar?”
“Ehm, ik denk sowieso, veel nagaan bij collega’s van zie jij dat ook of eh klopt dat. Of is het van ik heb
echt geen idee waarom dat doel er in staat. En sowieso kijken wat er al op gerapporteerd is, want als
ze er niks neer zetten dan denk ik ligt het er dan aan dat het doel niet helder is of dat het doel niet
ehm, nodig is voor het kind. En bij Maartje afstemmen van nou ehm denk je dat het geholpen heeft en
of ouders ook het probleem herkennen dat ze dat thuis ook hebben. Is het bijvoorbeeld thuis zo dat ie
thuis laat zien dat ie schreeuwt want wij zien het hier wel.”
“Ja precies, en maak je dan nog ergens gebruik van ofzo? Het EPD, de geschreven M of M’s of
fasering als je dan gaat evalueren?”
“Ja sowieso EPD, wat er gerapporteerd is door iedereen en wat er door Maartje overheen is gezet. M
of M’s alleen als het heel erg veel is zeg maar als het elke dag is. Wat gebeurt er dan.”
“Filter je dan de situatie kenmerken of?”
“Nou eigenlijk kijk ik dan de doelen die ik daar echt al in heb gezet zeg maar, dat ik per doel bekijk of
er per doel überhaupt gerapporteerd is en of dat steeds hetzelfde of iets anders is.”
“Ja, bij de M of M’s, filter je dan wat steeds weer terug komt?”
“Ja, bijvoorbeeld of ie iedere keer hetzelfde gedrag laat zien ja. En zoals bij mijn vorige mentorkind,
heb ik toen op een gegeven moment bij de sterrenkaart gekeken want hij kreeg iedere keer minder
sterren bij hetzelfde gedrag om dan te kijken of daar nog een doel voor nodig is.”
“Ja ehm, dat proces he, je stelt ze op, evalueert ze en implementeert ze weer tot nieuwe doelen en
daar volgt weer een behandelplan uit, zie je daar in dan ook verschillen of overeenkomsten als je kijkt
naar hier de sociotherapeuten en ook als je kijkt naar de disciplines op het behandelhuis zeg maar?”
“Ehmm..ik denk dat in die zin dat het verschil daar in zit dat je soms als mentor ook actief moet zijn om
de doelen te vragen en daar feedback op te vragen want dat krijg je denk ik minder snel vanuit het
behandelhuis. Ehm, terwijl je hun visie zeg maar wel nodig hebt. Ik denk dat je rol als mentor daar in is
hoe actief je feedback vraagt op wat er in staat en ehm wanneer je ze gerealiseerd wil hebben om
nieuwe doelen te hebben. Ehm dat er ook aan ligt hoe snel je doelen iedere keer worden geëvalueerd
en er opnieuw er in gezet worden.”
“Ja”
“Want je kan het zeg maar elke keer bij een behandelplanbespreking houden maar het kan ook zijn
dat je tussendoor als mentor zelf tussendoor opmerkt van he dit werkt niet, wat ga je er dan
vervolgens mee doen? En ga je ze dan tussentijds evalueren of wacht je gewoon tot aan de
behandelplanbespreking.”
“Dus je zegt dat het er een beetje aan ligt, dat het een beetje persoonseigen is of er verschil in zit of
niet?”
“Ja”
“Maar qua format of qua werkwijze komt het dan wel redelijk overeen?”
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“Ehm, ik denk dat er wel heel veel verschil in is hoe gedetailleerd iemand te werken gaat, of die heel
veel middelen erbij haalt zoals MofM of EPD of wat je ook maar..een sterrenkaart..of wat je er
allemaal nog meer bij kan halen of dat je alleen eventueel puur in EPD kijkt en dan het dan daar bij
houdt of dat je dat je een vergadering pakt met de mogelijkheid te evalueren. Ik denk dat per persoon
wel heel verschilt hoeveel informatie je er in wilt stoppen. En dat daarom een verslag ook heel divers
kan zijn hoe dat uitpakt.”
“Ja, ja precies ehm..en als je kijkt naar dat proces he en ook met de disciplines van het behandelhuis
in je achterhoofd zeg maar, denk je dat er dan ergens in dit proces nog winst te behalen valt?”
“Ja zeker, ik denk dat eh..sowieso in de consequentie of in de frequentie je eh..de doelen evalueert.
Want soms zit er een best wel lange tijd tussen een behandelplan en maakt een kind een grote groei
door. Of juist niet. En ehm..en dat er gelijk na een behandelplanbespreking nieuwe doelen worden
samengesteld en opgesteld want anders duurt het soms nog heel lang voordat je echt weer aan de
nieuwe doelen verder gaat. En dan zit je zeg maar alweer een maand voor de volgende
behandelplanbespreking. En dan heb je dan pas de doelen echt goed staan.”
“Ja precies, en ehm..wat je zegt van de frequentie van het evalueren van doelen, hoe zou dat er dan
uitzien zeg maar?”
“Bijvoorbeeld, halverwege tussen de behandelplanbesprekingen. En ook daar in is het wel aan de
mentor om te signaleren van nah de doelen komen niet overeen met wat er werkelijk gebeurt met het
kind, dus ik denk dat dat bij de taak van de mentor ligt maar dat je wel vast kan leggen dat er al echt
een evaluatie halverwege plaats vindt.”
“Ja…ja precies, eh…en we hebben dan de deelvraag wat de betrokken disciplines van belang vinden
in de onderlinge afstemming met betrekking tot het behandelen van het gehele systeem van een
patiënt zeg maar. En wat vind jij dan van belang voor een goede afstemming als je de het gehele
systeem van een kind wilt behandelen?”
“Ehmm, meer ouders op de groep hebben.” “Grotere ouderbetrokkenheid?” “Ja, want wij, we hebben
zelf kinderen die met de taxi worden opgehaald, en dan heeft de ouderbegeleider wel contact met hun
maar wij zien ze zelf heel weinig en we hebben nu een jongetje waarvan hij nu al een maand of
twee..drie bij ons zit en ik zie voor het eerst zijn broertje en zijn zusje en hoe die met hem omgaan.
En ik denk als je daar een stukje kan pakken met behulp van begeleiding van de ouderbegeleider op
de groep, zij ook fftjes een uurtje langskomt en hetzelfde doet als wij, dat je dat kan evalueren, dan
denk ik dat je de betrokkenheid onderling wel heel erg kan vergroten.”
“Ja inderdaad. En wat is daar in nu jouw huidige bijdrage in die onderlinge betrokkenheid? Wat doe jij
daar nu in zeg maar?”
“Zoveel mogelijk afstemmen met behandelcoördinator en ouderbegeleider. En wekelijks contact met
ouders.”
“Ja en heb jij verder nog opmerkingen of aanmerkingen die we mee kunnen nemen, die je heel
belangrijk vindt?”
“Ehm..ff denken hoor, ja ik denk wel eh..ik merk ik dat eh moeite heb zeg maar ook met tijd om
gesprekken in te plannen met ouderbegeleider en dat ik soms vanwege tijd ook nauwelijks weet
wanneer ouderbegeleider ouders ziet en dat ik eventueel eventjes binnen zou kunnen lopen of dat ik
even met ouderbegeleider zou kunnen afstemmen van he waar zitten we in het proces, en hoe gaan
we zorgen dat we allebei in een paralel proces gaan lopen zeg maar. Zodat het hetzelfde gebeurt in
een gezin als dat ik op de groep mee bezig ben. Daar zou meer afstemming kunnen.”
“En is het dan ook belangrijk dat de doelen die het kind hier op de groep heeft en de doelen die de
ouderbegeleider met de ouders heeft, op elkaar afgestemd zijn?”
“Ik denk dat dat vaak van groot belang kan zijn. Misschien is het niet altijd mogelijk maar dat je dat in
ieder geval afstemt indien het niet mogelijk is. Dan weten we in ieder geval wel aan twee kanten waarr
we mee bezig zijn. Dat is denk ik het belangrijkste wat nu realistisch is wat nu zou kunnen
veranderen.”
5.2.10 Interview sociotherapeut 6
“Want de eerste deelvraag die wij op hebben gesteld is; Welke verschillen en overeenkomsten er zijn
in het proces van het opstellen, evalueren en implementeren van de behandeldoelen?” “ Ja” “Per
discipline zegmaar.” “Ja.” “ En dan is onze vraag aan jou, hoe kom jij tot je behandeldoelen voor je
mentorkind?”
“ Ehm, die haal ik vanuit de behandelplannen zoals Maartje die opstelt, daarin staan de doelen heel
breed, vaak nog uitgeschreven. Die maak ik concreter door werkpunten op de groep te maken. En dat
zit hem dan in, en in observatiepunten voor ons als collega’s en in concrete werkpunten waar het kind
zelf aan werkt. Maar ik haal het gros, zegmaar de basic komt vanuit Maartje. “ Ja.” Vanuit het
behandelplan. En als ik niet weet hoe en wat dan ga ik of afstemmen met CoSo of met Maartje zelf.
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Zo van; joh ik heb dit stukje nu afgerond, wat wil je hier verder nog mee? Hoe kunnen we dat uitzetten
of wat zijn je ideeën?
“Dus dat je dan een groot doel, weer kleiner maakt voor op de groep.” “ Ja, ja precies.”
“Dus als je dan ook zo’n doel gesteld hebt, zorg je dan ook nog dat je daar weer feedback op krijgt?
Of…doe je er niet veel mee of hoe breng je het tot uitvoering?”
“Ja, meestal blijft het daarbij. Ehm Alhoewel, je som wel, maar dat is denk ik een beetje ook wel hoe
het hier in het team gaat, zegmaar. Denk ik. Als ik een punt zie op een sterrenkaart van een ander
kind, dan spreek ik ook de mentor weleens aan van; joh he, moeten we dat misschien iets anders
formuleren? Is dat nog wel überhaupt een doel? Heeft hij dat niet allang behaald? Misschien kunnen
we van dat idee nog wel een doel maken als dat er nog niet is. Dan spreek je elkaar daar wel op aan
zegmaar. Dus het is niet zozeer dat ik er concreet feedback op vraag ehm maar je krijgt het wel door
het er met elkaar over te hebben.
“Ja. En wat is dan jouw werkwijze met betrekking tot het evalueren van de doelen die jij dan hebt
opgesteld voor hier op de groep?”
“ Wat ik doe is regelmatig even de sterrenkaart inkijken. Om te kijken hoe het staat met die doelen en
of hij bijvoorbeeld altijd een doel niet haalt of juist wel haalt. Dus de sterrenkaart nakijken is sowieso
wel iets en de rapportage nakijken maar die hou je eigenlijk automatisch bij, doordat je de
kindbespreking invult elke twee weken. Dus blijf je in de rapportage ook wel op de hoogte. En ehm ja
daardoor zie je ook wel dingen die soms wel heel goed lopen of klaar zijn, behaald zijn. Of juist nog
meer aandacht verdienen.”
“Dus van al die informatie samen maakt jij voor t doel dat jij gesteld hebt, een evaluatie zegmaar?”
“Ja precies, want uiteindelijk kom je per ehm, punt wat je de in rapportage zet, zegmaar dat zijn dan al
meer concrete punten dan de behandeldoelen die Maartje opstelt. Dus die concrete punten waar je op
rapporteert die komen ook weer terug in de patiëntenbespreking om de twee weken en die komen
uiteindelijk ook in je behandelplanverslag. Dus zo kun je het wel elke keer weer koppelen zegmaar en
kom je aan het eind als het goed is, tot een samenvatting, die alles dekt. Ofja dat zou moeten, in ieder
geval.”
“Welke verschillen en overeenkomsten in dat proces zie jij als je ook kijkt naar andere disciplines? Of
andere mentoren zegmaar. Zie je dan verschillen? Of overeenkomsten in, of mensen die het allemaal
op de dezelfde manier doen?”
“Ehm ik denk over het algemeen dat mensen het wel op dezelfde manier doen. Alleen zitten er wel
detailverschillen in denk ik. Ehm bijvoorbeeld in hoe belangrijk vind jij het om een sterrenkaart in te
kijken? Of vind je dat helemaal dat helemaal niet belangrijk en trek je er een stapel uit en gooi je die
zonder te kijken bij het oud papier? Bedoel die mensen heb je ook. En dat ligt er maar net aan, hoe
belangrijk vind je iets zelf. En welke waarde hecht je daaraan om daar weer punten uit te halen? Ja
maar ik denk over het algemeen dat de grote lijn, zegmaar, voor de verslaglegging vanuit rapportage
dat die wel hetzelfde is.
“Ja. En als je kijkt naar zo’n proces ook al je dan andere disciplines, dat je in je achterhoofd houdt dat
de andere disciplines ook wat met het kind doen, zegmaar. Denk je dan dat in dat proces nog ergens
winst te behalen valt?”
“Ehm ja dat denk ik wel. Ik denk dat er heel veel zit in afstemming en ehm, en in op de hoogte blijven
van elkaar zegmaar. Ik heb nou een met mijn mentorkind ook te maken met een gezinsvoogd. En ehm
dat is een extern iemand, van de willem schikkersstichting. En dan heb je nog ouders zijn zelf ook
zwak, verstandelijk beperkt. Dus die krijgen zelf ook begeleiding. Daar zit dan weer iemand die is van
Pluryn. Dus dat is nog weer een andere instelling. En dan heb je Stephanie, die zit erin als
ouderbegeleider. Ik bel ouders regelmatig. Dus er zijn heel veel mensen die zich met eigenlijk alles
bemoeien, zeg maar. En ehm dat is ook wel het punt waar wij nu op, in de laatste
behandelplanbespreking, over gehad hebben. Van we moeten ook juist voor deze ouders, die zelf
zwakbegaafd zijn, zeg maar zorgen dat er niet zoveel mensen zijn. En dat we van elkaar goed op de
hoogte zijn want anders zijn zij de spil en zij kunnen de spil niet zijn want zij kunnen dat niet begrijpen
zeg maar. “ “ Ja” “ Dus ehm moet je heel veel lijntjes kort houden en daar zijn we nu heel bewust mee
bezig. Ik bedoel laatst dan probeert Maartje contact te zoeken met voogd en dan stuurt ze uiteindelijk
een mailtje, en die krijg ik dan op de CC, zodat ik ook weet, van oke er is wel contact. En als ik ouders
dan weer bel, kan ik zeggen ja, dat klopt. We zijn ermee bezig en dat mailtje ligt bij voogd en we
moeten even afwachten. Maar zo kun je ook wel dat teruggeven aan ouders en kan je dat wel met
elkaar, ja dan blijf je op de hoogte zeg maar.” “Ja,.” “ En dat is wel echt heel fijn maar ik merk dat dat
nu wel wat bewuster gebeurd bij deze casus ehm maar ik denk dat er over het algemeen bij alle
casussen nog meer winst te behalen valt.”
“Ja, dus de onderlinge afstemming van alles poppetjes die met een systeem wat doen zeg maar?”
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“Ja inderdaad wat je zegt bij de, je hebt een behandelplan en daar doen allemaal mensen wat in. Je
hebt dingen die op de groep gericht zijn en je hebt doelen met een arts en je hebt doelen met
ouderbegeleider. En ehm als dat allemaal verschillende doelen zijn maar het heeft allemaal te maken
met hetzelfde kind. En je allemaal uiteindelijk hetzelfde bereiken. Namelijk dat het met het kind weer
goed gaat En dat het uiteindelijk weer door kan naar huis of door kan naar een andere instelling, zeg
maar. En dan is wel echt, dat ik denk, daar moet, in die afstemming zit nog wel winst te behalen, denk
ik.”
“En ehm hoe zou dat er dan uitzien denk je, zeg maar. Er is een behandelplan maar die rafelt op een
gegeven moment uiteen, omdat iedereen er voor zich iets mee gaat doen zeg maar. Jij gaat hier op
de groep aan de slag met het kind. De ouderbegeleider gaat daar weer aan de slag met de ouders. En
dan komt het dus wel weer samen. Maar…moet dat er dan anders uitzien om te zorgen dat het echt
allemaal vanuit een lijntje komt? Of moet dat dan ergens anders al…anders gaan zeg maar. Meer in
communicatielijntjes.”
“Ja ik denk dat er heel veel in de communicatie zit, ehm maar ja, als je zo’n behandelplan hebt en
iedereen werkt aan zijn eigen doelen. Weet je, uiteindelijk, stel je hebt bijvoorbeeld, bij bijna alle
kinderen heb je een doel over, dat het kind goed ingesteld is op medicatie. Of zoiets in die trant. Dat is
eigenlijk altijd waar de arts mee bezig is. Maar de arts heeft ons weer nodig om te laten weten, goh
hoe gaat het nou op de groep? En op wat voor een momenten is het moeilijk? Of is dat altijd ’s
ochtend of ’s avonds of altijd bij het douchen of altijd bij.. weetje daar heeft de arts ons weer voor
nodig dus ehm in die zin in het wel een doel van de arts, officieel gezien. In het behandelplan staat er
bij dat de arts dat doet. Maar wij moeten daar ook iets in doen. Ik denk dat je bijvoorbeeld met het doel
van de ouderbegeleider, ook wat meer afstemming zou kunnen zoeken.”
“Dus dat de doelen zeg maar meer met elkaar samen hangen?”
“Ja want nu heeft de ouderbegeleider in die zin een beetje een losstaat doel. Maar ik denk dat als je
bijvoorbeeld ouders, dat wij die doelen die ouderbegeleider stelt, wel terug zouden kunnen laten
komen. Bijvoorbeeld als je het weekend nabespreekt. Of als je, of als ouders een keer hier op bezoek
zijn. Dat je dan specifieke aandacht nog hebt voor die doelen die ze ook al bij de ouderbegeleiding
hebben.”
“Maar bedoel je daarmee dat jij op de hoogte bent van waar ouders aan werken? En waar andere
disciplines met het kind bijvoorbeeld aan werken?”
“Ja dat denk ik al ten eerste, want bijvoorbeeld nu zou ik echt niet weten wat de ouderbegeleider aan
het doen is. En welk doel die bij welke ouders heeft.”
“Maar denk je dat dat helder kan worden als, ja hoe zeg je dat, als het behandelplan centraler gaat
staan, zeg maar? Dat ehm dat het plan wat een ouderbegeleider, ja dat wat jij ziet of wat hier op de
groep gezien wordt, ergens ingeschreven wordt en dat dat constant het vertrekpunt blijft. Niet dat je
elke keer, want nu, schrijf jij een evaluatie, Stephanie schijft een evaluatie en Maartje voegt dat ergens
samen en dan pas, ziet elke discipline dat zeg maar. “
“Ja dat klopt ja maar wat je nog wel, je kan het natuurlijk wel teruglezen he. Dat ligt ook wel een puntje
vanuit ons. Dan denk ik, ehm bijvoorbeeld een speltherapeut die rapporteert wel. Ik weet niet of
Stephanie ook echt rapporteert, soms in twee regels ofzo, die rapporteert niet zo veel, echt op inhoud.
Tenminste niet in User laat ik het zo zeggen. En dus dat kunnen wij in principe niet teruglezen. Maar
bijvoorbeeld speltherapie kunnen we wel teruglezen. En ik denk ook, dat daar nog wel iets ligt van ons
qua tijd, om daar echt de tijd voor te nemen. En dat soort dingen terug te lezen. Want ik doe dat
bijvoorbeeld wel omdat mijn speltherapie heeft, maar van andere kinderen hou ik dat allemaal niet bij.
Dus daar, ja dat zou wel een goeie zijn denk ik. Als je dat soort dingen ook meer terug kan lezen van
elkaar.”
“Of dat het concreet aan bod komt in vergaderingen ofzo?”
“Ja bijvoorbeeld, dat je meer op de hoogte bent.”
“En wat je net zei, dat als je arts werkt aan ehm medicatieregulering. Heeft hij ook input nodig van de
groep hoe het gaat, is daar een vast protocol voor, wordt er aan jou gevraagd hoe het gaat, of
rapporteer jij ergens ook over dat doel.”
“Ja wij rapporteren dat eigenlijk, wij rapporteren bijvoorbeeld, de arts geeft aan van joh, ik heb een ticstoornis waar ik mijn vraagtekens bij heb. En ADHD waar ik mijn vraagtekens bij heb. Rapporteer daar
een op. Dus die punten staan in onze rapportage, daar rapporteren wij ook op. Ehm en die komen dan
ook weer terug in de patiëntenbespreking. Dus dat is ook een moment waar de arts weer bij zit. Ehm
dus daar wordt ook wel veel van zulke informatie uitgewisseld en dat zijn ook de momenten dat we
zeggen er is een medicatiewijziging of het gaat heel goed, of het gaat minder goed. Dat we dat op dat
moment beslissen zeg maar. En daar zit iemand bij van de groep, dat is onze CoSo eigenlijk bijna
altijd. En de arts en Maartje en de ouderbegeleider, zie zitten er allemaal bij. Dat zijn eigenlijk de
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momenten waarop die afstemming plaatsvindt. Maar daarnaast heeft Hanneke soms ook nog wel een
extraatje. Dat ze even vraagt van joh, willen jullie even deze week, dit en dit invullen of eh…”
“Maar als er afstemming geweest is, is dat dan altijd terug te lezen in het plan? Wat er af is gestemd.”
“Er is altijd terug te lezen wat er af is gestemd in de patiëntenbespreking. En dat staat in de
rapportage van een kind.” “Oke.” “ En daar krijgen wij een, elke twee weken als dat is, krijgen wij op
KEI-dagen daar gewoon een Worddocumentje van met alle kinderen onder elkaar. Dus dan is dat
anderhalf A4-tje waar van alle kinderen de bijzonderheden op staan. Dus dan ben je weer even van
alle kinderen op de hoogte. En dat zelfde staat in de rapportage maar anders moet je alle zeven
kinderen apart aanklikken en nu heb je even… dus tijdswinst.”
“En ehm onze volgende deelvraag waar wij dan voor jou een vraag voor hebben is; Wat vinden de
betrokken disciplines van belang voor onderlinge afstemming voor het behandelen van het gehele
systeem van een patiënt? En dan is de vraag aan jou; wat vind jij nou echt van belang om te zorgen
voor een goede onderlinge afstemming? Waar door je dus het hele systeem pakt zeg maar.”
“Ehm alle disciplines, bedoel je, of het hele systeem van een kind?”
“Het hele systeem van het kind. Je wil het hele systeem van een kind behandelen, daar willen we
naartoe zeg maar. Het systemisch werken. En wat vind jij dan van belang in die onderlinge
afstemming, zodat je ook het gehele systeem kan behandelen?”
“Ja, ik denk dat ehm ik denk dat het vooral in die afstemming zit. Ehm soms krijg je mailtjes, dat je
denkt; wat moet ik ermee?! Maar op dit vlak, zou ik denken, hier mogen we nog wel meer, ik zou
daarin wel mee geCCt willen worden. Dat Maartje contact heeft met de gezinsvoogd of gecontact
heeft met de ouderbegeleider van Pluryn. Weet je, dat je daar, in die zin iets meer op de hoogte bent
van waar iedereen mee bezig is. En wat iedereen afspreekt.”
“ Wat is daarin nu jouw bijdrage, zeg maar? Hoe draag jij nu bij aan die onderlinge afstemming?”
“Ja wat ik ehm, ik heb heel veel contact met Maartje over mijn mentorkind. En met Stephanie eigenlijk
wat minder. Ik weet dat er nu een vraag ligt, van Stephanie en die ligt bij voogd en we moeten
wachten op antwoord. Het gaat over uitbreiding van de bezoeken. Dus dat is even afwachten. Maar ja,
ik denk dat we, dat ik daar in het algemeen, nog wat meer contact met Stephanie over zou kunnen
hebben. Om ook ouders goed te kunnen begeleiden en ouders goed hun te woord te kunnen staan.
En goed te kunnen weergeven wat de afspraken zijn. Ja.”
“Maar in principe zou het zo moeten zijn dat de afspraken terug te lezen zijn in het plan.”
“Ja ik denk dat die, dat de echte belangrijke afspraken, dat ook wel zijn. Maar juist omdat we te maken
hebben met deze doelgroep heb je ook vaak te maken met laag niveau ouders. En ehm ik merk
gewoon, dat de ouders met wie ik nu te maken heb, maar ook de ouders van alle vorige mentorouders
ehm heel veel behoefte hebben aan herhaling en hoe zat het ook alweer? Ik merk dat ik, bijvoorbeeld,
een keer iets afspreek met hun. Bijvoorbeeld over, laatst was er bijvoorbeeld een vraag over of, hij
nog kleren nodig had. Toen heb met hem zijn hele kast doorgepast, alle kleren, en dat wat te klein
was eruit gehaald en in een plastic zak gedaan. Tegen ouders gezegd; oke ik heb nog T-shirtjes met
korte mouwen nodig en nog sokken ofzo. Vervolgens belt hij, in zijn belcontact, drie dagen later met
ouders, en dan gaan ouders aan mijn collega navragen; Ja wat was het ook alweer, T-shirtjes en nog
iets toch? En dan ben ik er op dat moment niet, maar ja ik ga niet aan al mijn collega’s doorgeven van
joh; als ouders nog bellen dan hebben ze…
Maar deze ouders hebben wel nog een keer die bevestiging nodig. En misschien daarna wel nog een
keer zeg maar. Dus dat soort kleine dingen, heb je ook al heb je ook al afspraken over met ouders.
Ehm en die zet je niet altijd ergens neer. Maar deze laagniveau ouders hebben dat wel nodig zeg
maar. En dat maakt het lastig, soms. Want daardoor moet je juist die lijntjes kort houden en
afstemming goed hebben, met elkaar.”
“Heb jij tot slot nog opmerkingen of aanmerkingen, dingen die we mee kunnen nemen?”
“Nee, ik ehm, als ik zou terug denk, denk ik dat ik heel veel gezegd heb dat ook wel te maken heeft
met tijd en ehm dan, ja, weet je, van de ene kant, dit is heel belangrijk, die afstemming denk ik, en
überhaupt jullie onderzoek, centraal gaan werken. Maar ik hoop dat we daar een goed iets voor
kunnen vinden. Want ik merk nu, er zit heel veel in tijd en in tijd die mensen niet hebben. Ja, dus ik
hoop dat er iets goed uit komt, dat we het haalbaar kunnen maken.”
“Daar gaan wij ons best voor doen.”
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5.2.11 Interview sociotherapeut 7
“Ehm, de deelvraag waar we antwoord op willen hebben is welke verschillen en overeenkomsten er
zijn in het proces van opstellen, evalueren en implementeren van de behandeldoelen, per discipline
zeg maar, zoals er nu gewerkt wordt. En dan is onze vraag aan jou, hoe kom jij tot de behandeldoelen
voor jouw mentorkind?”
“Oke, eh ik kijk dan altijd naar het eh..behandelplan zeg maar wat Maartje dan doet en vanuit daaruit
ga ik kijken oke hoe kan ik dat onder verdelen sowieso in deelvragen om observatiepunten te noteren.
En vanuit daaruit, ja die observatiepunten kun je dan bij een, hoe zeg je dat, bij een
behandelplanbespreking of patiëntenbespreking kun je daar een doeletje van maken. Dus ik maak ze
heel klein als observatiepunt maar vervolgens de observatiepunten zijn onderdeel van de
behandeldoelen.”
“En, eh…zorg je dan nog voor feedback ofzo op de doelen die je gesteld hebt, krijg je daar nog
feedback op?”
“Eh..ja je zou het kunnen vragen aan uh…ik heb het wel eens gevraagd aan mijn tweede mentor zeg
maar, mijn schaduwmentor en als ik echt twijfel in overleg met de behandelcoördinatrice, van wat wil
je dan precies wat wij observeren zeg maar.”
“Ja en wat is dan jouw werkwijze met betrekking tot de evaluatie van de door jouw opgestelde doelen?
Maak je dan ergens gebruik van of eh…?”
“Euuh…bedoel je voor het evalueren voor een behandelplanbespreking?”
“Ja”
“Ehh..nou ja er sowieso voor zorgen dat het bij de patiëntenbespreking wekelijks aan bod komt. En op
het moment dat ik een behandelplanverslag maak, of een observatieverslag, ligt er maar net aan waar
je bent..ehm, gebruik ik dus de hele rapportage en ga ik iedere keer kijken van oke toen is dat
gebeurd, toen is dat gebeurd, zit er een lijn in van groei of is het hetzelfde gebleven. En daar op
rapporteren en daar het verslag op schrijven. Dus dat baseer ik puur op rapportage en m’n eigen
ervaring met het mentorkind.”
“En gebruik je de fasering er nog bij of eh?”
“Ehmm…ik heb daar moet ik zeggen niet heel veel mee gedaan maar wel inderdaad als er dingen
betrekking, als er dingen in staan die betrekking hebben op de doelen dat ik het wel benoem ik het
verslag. Er is aan gewerkt en dat je ook zegt van eh..eh..eh..eh..de fasering hebben we daar en daar
mee aan gewerkt en dat ging zus en zo en daarmee hebben we dit en dit bereikt of niet bereikt.”
“En krijg je dan nog feedback op de door jouw geschreven evaluatie?”
“Ehm, ik heb dat vaak wel gevraagd gewoon, dan stuur je het op naar de behandelcoördinatrice en
dan vraag je is het goed zo of moet het aangevuld worden of..en tot nu toe was dat prima.”
“En als je dan kijkt naar de verschillen en overeenkomsten in dat hele proces he van een doel
opstellen, een doel evalueren en weer implementeren tot nieuwe behandeldoelen en als je dan ook
kijkt naar de disciplines op het behandelhuis dus de ouderbegeleider, de behandelcoördinator. Zie je
dan duidelijke verschillen of overeenkomsten? Of hier ten opzichte van je collega’s zeg maar op de
groep”
“Maar overeenkomsten in mijn eigen werkwijze bedoel je of?”
“Nee, nou ja in het proces van het opstellen, evalueren en het weer tot nieuwe doelen komen zeg
maar, zie je dan duidelijke overeenkomsten of verschillen dat iedereen hetzelfde iets gebruikt om tot
kleine doelen te komen of?”
“Zo ver ik weet, wat ik heb gezien is eigenlijk wel hetzelfde als wat ik heb. Want er is gewoon een
verslag format van het verslag wat je moet maken. Eh…ik denk eh..eh..dat in de observatiepunten dat
daar nog wel verschillen in zitten. Sommigen doen het echt heel standaard, sommigen doen het weer
persoonlijk. En ik zelf moet zeggen dat ik ook wel eens ben vergeten om het in user te zetten
waardoor je dus een paar weken nergens specifiek op rapporteert. En dat maakt het wel moeilijk om
specifiek te observeren en het verslag te typen uiteindelijk.”
“En als je naar dat hele proces kijkt, denk je dan dat er nog ergens winst te halen valt?”
“Ehm…”
“Als je kijkt naar het opstellen van doelen en ook die van andere disciplines zeg maar.”
“Naja, de doelen zelf zeg maar voor in user, moet er gewoon echt heel snel er in staan. En ehm, zelf
en dat weet ik van mezelf, ik ben heel moeilijk in om iedere keer de patiëntenbespreking bij te houden.
Dat is echt een slechte eigenschap van mij om daar niet over na te denken zeg maar. Ehmm..dus dat
iedereen daar strakker op gaat zitten. Dat is toch ook wel een punt denk ik hier. Ehmm..ja misschien
dat een mentor toch ook meer betrokken wordt bij die patiëntbesprekingen. Ik denk dat je daar al heel
veel winst kan halen. Ja en ik heb door de jaren heen wel vaak meegemaakt dat eh...
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Als het behandelplanbespreking is geweest dat het dan heeeel lang duurt voordat er weer een nieuw
verslag is met nieuwe doelen. En dan vertraag je dus eigenlijk compleet de hele behandeling denk ik.
Eh, waardoor je dus ook niet meer specifiek observatiepunten kan uitzetten of eh..signaleringsplan
kan aanpassen, zodat je verder komt.”
“Ja, en ehm, als je kijkt naar de onderlinge afstemming van zowel hier als naar het behandelhuis toe,
naar de andere disciplines, eh en dan gericht op het gehele systeem van een patiënt zeg maar, wat
vind jij dan van belang voor een goede onderlinge afstemming dat je ook het gehele systeem van een
patiënt behandelt zeg maar?”
“Eh, ik denk dat dat sowieso wel wat meer bij je als persoon ligt als mentor zijnde, dat je daar zelf zicht
op houdt door zelf gesprekken aan te dragen of eh.. overleggen met de ouderbegeleider, met de arts,
met de..dat je dat zelf onderhoudt. Eh..ik denk dat het voor die andere mensen heel moeilijk is om dat
voor iedereen te blijven regelen, ondanks dat ik denk dat dat soms wel wat meer mag. Dat je af en toe
tussendoor mailt van zo en zo is het geval en zo loopt het en dat je op de hoogte blijft. Ene keer
gebeurt het wel en de andere keer niet dus dat vind ik wel lastig om te beantwoorden.”
“Maar wat vind jij dan heel belangrijk wat er aanwezig moet zijn om te zorgen voor een goede
afstemming?”
“Veel overleg. Veel inderdaad praten met elkaar, wat is er gaande, als er dingen veranderen of er zijn
dingen gebeurd dat de mentor op de hoogte gesteld wordt voor het kind hier op de groep. Denk dat
dat wel het belangrijkste is. En ook bijvoorbeeld de arts medicatie verandert, ik heb ook regelmatig
meegemaakt dat ouders daar niet vervolgens niet van op de hoogte zijn of nog niet op de hoogte zijn
gebracht terwijl wij al een week bezig zijn met de nieuwe medicatie. Ik denk dat van ja, bij wie ligt dat
dan, ik heb zelf..ik vind persoonlijk dat dat bij de arts ligt. Maar sommigen zeggen ook van dat ligt bij
jou als mentor dus daar verschilt het in denk ik.”
“Ja en wat is nu jou huidige bijdrage in de onderlinge afstemming zeg maar als je kijkt naar de doelen
die jij hebt opgesteld, wat doe je er dan mee. Wat doe jij dan om tot een goede onderlinge afstemming
te komen?”
“Nu is het lastiger, want ik heb mijn mentorkind over gegeven. Ehm, ik heb geprobeerd om samen met
Margreet wel door te geven van wat, maar op dit moment had ik heel weinig tijd dus dat is ook wel een
ding. Ik had heel weinig tijd om voor dit kind iets te betekenen. En eh…toen ik het aan haar ging
overdragen toen zei ik ook van ik heb zo goed als niks geen informatie wat ik nu aan jou kan
overdragen en dat vond ik ook wel een minpunt bij dit mentorkind. Er was nog niks..er stond nog niks
duidelijk op papier. Dus dat vond ik heel lastig.”
“En heb jij nog op of aanmerkingen wat jij heel belangrijk vindt wat wij mee kunnen nemen als je kijkt
naar het systemisch werken?”
“Ik zit even te denken, want momenteel worden er natuurlijk best wel veel collega’s geschoold in
systeemgericht werken en in het ambulante werken. Maar ik moet zeggen dat ik vind dat er tot nu toe
al veel gedaan wordt om het systemisch werken tot stand te brengen, maar de uitvoering er van is
denk ik het lastigste. Dus ik zou het zo even een, twee, drie niet weten.”
5.2.12 Interview sociotherapeut 8
“Oke, wij hebben de deelvraag..welke verschillen en overeenkomsten in het proces zijn van opstellen,
evalueren en weer implementeren tot nieuwe behandeldoelen en dan proberen we dat uit te zoeken
per discipline. Dus de vraag aan jou is; hoe kom jij tot de behandeldoelen voor jouw mentorkind?”
“Die haal ik uit het verslag wat ik krijg van Maartje. Daar pak ik de doelen uit en daar maak ik
werkdoelen van. ”
“Kleiner maken eigenlijk?”
“Ja”
“En zorg je dan nog voor feedback op de kleiner gemaakte doelen ofzo?”
“Vanuit collega’s, bedoel je dat?”
“Ja, of vanuit Maartje dan weer zeg maar”
“Ja meestal laat ik wel iemand mee denken die samen met mij kijkt of het handig is maar ik laat ze niet
meer door Maartje nakijken.”
“En als je dan kijkt naar je werkwijze wat betreft het evalueren van de doelen die jij hebt opgesteld?
Heb je dan een vaste werkwijze elke keer, maak je ergens gebruik van? EPD, M of M’s, fasering?”
“Als ik de doelen evalueer?”
“Als je de doelen evalueert, de kleiner gemaakte doelen als je dan evalueert voor een behandelplan of
eh of bespreking”
“Ik zorg altijd dat de doelen ongeveer twee weken in EPD staan en als ik een verslag maak dan euh
dan haal ik eigenlijk alle rapportage uit het EPD en ik kijk inderdaad de fasering na, want daar..
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doelen koppel ik terug in de fasering. Zoals ik zie dat een kind moeite heeft om iets te doelen dan zorg
ik dat het op de sterrenkaart terug komt. En dat kijk ik dan na of ik daar vooruitgang in zie en of de
sterren behaald worden of niet. En dat lees ik dan terug vanuit user hoe het gaat”
“En dat gebruik je in je evaluatie?”
“Ja”
“En als je kijkt he naar eventuele verschillen of overeenkomsten in dat proces wat je eigenlijk
doorloopt, zie je dan duidelijke verschillen of overeenkomsten bij de mensen hier op de groep of juist
bij een Stephanie, een Maartje?”
“Ik denk wel dat iedereen het een beetje op zijn eigen manier invult, het opgaan met de doelen en hoe
hoe dat je hoe je dat aanpakt en welke doelen je gebruikt. Ik heb dan voor mezelf al bedacht dat ik
elke twee weken wil afwisselen zodat er niet veel doelen in user staan. Sommige mensen hebben
echt tien doelen in user staan en daar ben je dan drie maanden op aan het rapporteren. Dus daar zit
wel verschil in. Hoe dat wordt gebruikt er in.”
“Ja en als je he naar dat proces van het opstellen van doelen, het evalueren en er komen weer
nieuwe doelen uit, zou er dan ergens in dit proces winst te behalen zijn?”
“We hebben natuurlijk allemaal officieel, moeten we allemaal..ik weet niet eens meer hoe het heet,
wat ernstig. Ehmm, dat plannetje invullen hoe aan welke doelen je wilt werken. Het begeleidingsplan!
Maar dat wordt echt slecht ingevuld. Ik denk daar veel mee te behalen is, maar ik zelf denk dat het
begeleidingsplan te veel tijd vraagt. Dat het te ingewikkeld is voor sommige mensen waardoor het
slecht gebruikt wordt.”
“En zou het dan al duidelijker, in het begeleidingsplan komen zeg maar de kleiner gemaakte
werkdoelen terug, zou het dan duidelijker zijn als die werkdoelen al in een behandelplan komen te
staan zeg maar? Omdat de meeste collega’s die wel zien zeg maar hier op de groep”
“Ja, ja ik denk dat als je kijkt naar het behandelplan, het zijn vaak grote doelen, ze zijn..mensen
hebben vaak moeite om die om te zetten naar kleine werkdoelen want het zijn er vaak heel veel, heel
veel kleine waar je dan aan werkt dus dat zou kunnen helpen maar ik denk inderdaad ook dat het
meer inzichtelijk maken ook goed kan helpen.”
“Van de kleiner gemaakte doelen?”
“Ja”
“Niet alleen maar in user ofzo”
“Ja, maar als je een begeleidingsplan invult zou je dat kunnen doen maar door de tijd wordt dat vaak
overgeslagen. Je hebt het wel in je hoofd maar niet …”
“Dan komt het niet bij het hele team?”
“Nee, nou ja uiteindelijk in user wel maar dan moeten ze dus wel de user doelen goed lezen”
“Ja, maar dat doe je niet altijd vooraf aan een dienst..”
“Nee”
“En zou dat dan nog anders kunnen, dat iedereen dat wel van op de hoogte komt..wordt gesteld zeg
maar?”
“Nog anders als..?”
“Ja buiten user om zeg maar, zou er nog een andere optie zijn om ervoor te zorgen dat mensen toch
die kleiner gemaakte doelen zien?”
“Ja ik denk het wel, dat je er iets mee zou kunnen in je overdracht of in je…verschillende dingen. Ik
heb er nog niet zo over nagedacht dat ik denk dat is het.”
“Oke en dan hadden wij ook nog de deelvraag wat alle betrokken disciplines van belang vinden in de
onderlinge afstemming als je kijkt naar het behandelen van het gehele systeem van een patiënt? Dus
ook ouders mee behandelen zeg maar. En wat vind jij dan wat er moet zijn voor een goede onderlinge
afstemming dus ook met Stephanie en Maartje, want je wilt het gehele systeem behandelen”
“Ja ik denk, dat je eh..gewoon contact, dat je gewoon contact hebt met iemand. Dat je weet van elkaar
wat je doet en dat is makkelijk door user te lezen maar daar is tijdsgebrek natuurlijk ook een hele
grote oorzaak dat het niet altijd gebeurt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je elkaar op de hoogte
houdt van wat je doet en eh ook voor ouders dat je ze voldoende kan betrekken. Dat je weet wat je
collega’s met ouders bespreekt dan..dan weet je…niet dat je dingen dubbel doet of andersom doet en
wat voor ouders heel verwarrend kan zijn en dat ze het niet goed meer begrijpen. Ik denk dat dat heel
veel winst in te halen is.”
“Ja, en als je kijkt naar wat nu jouw huidige bijdrage is in de onderlinge afstemming..wat doe jij daar
dan in om daar voor te zorgen?”
“Nou als ik telefonisch contact heb met ouders dan rapporteer ik dat in user. Ehmm, wanneer er
belangrijke dingen zijn, wanneer ik dat belangrijk denk te vinden, dan mail ik dat door naar Maartje en
Stephanie zodat ze op de hoogte zijn.”
“Van wat jij dan hebt gedaan zeg maar”
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“Ja”
“Oke en als je verder nog kijkt zeg maar heb je dan tot slot nog op of aanmerkingen of iets wat je kwijt
wil, iets wat we mee kunnen nemen in het onderzoek van ons? Wat je belangrijk vindt dat er moet
veranderen ofzo”
“Nou ik denk de eenduidigheid. Dat we allemaal op dezelfde manier dat aanpakken”
“Met de kleiner gemaakte doelen?”
“Ja dat je allemaal op dezelfde manier werkt, dat je gewoon met elkaar afspreekt zo gaan we het
doen”
“Dat was het begeleidingsplan maar dat kost te veel tijd”
“Ja blijkbaar wel ja. Hij is al een paar keer geherintroduceerd maar het valt elke keer weer weg. Ja dat
denk ik.”
5.2.13 Interview sociotherapeut 9
“Ehm want wij hebben de deelvraag opgesteld; welke verschillen en overeenkomsten er zijn in het
proces van opstellen, evalueren en implementeren van de behandeldoelen van een patiënt, en dan
per discipline zeg maar. Dus de sociotherapeuten, de ouderbegeleider, de behandelcoördinator.
Welke verschillen en overeenkomsten we daar zien. En dan is de vraag aan jou, hoe kom jij tot je
behandeldoelen voor jou mentorkind?”
“Hoe ik daar tot kom?” “Ja.” “Ja door de behandelcoördinator, die stel op, de basis. Vanuit daar ga ik
het zelf kleiner maken in overleg met de behandelcoördinator. En als er iets toegevoegd moet worden
doe je dat ook samen.”
“Met de behandelcoördinator?” “Ja.”
“En zorg je dan voor feedback voor de doelen die je gemaakt hebt of?” “Ik probeer wel altijd
afstemming te zoeken met Maartje, met de behandelcoördinator.”
“En als je dan kijk naar het evalueren van de door jou opgestelde doelen heb je dan een bepaalde
werkwijze?”
“Ehm ja. Je hebt altijd het behandelplanverslag waar je aan werkt. Daarin komen de doelen ook weer
terug die je samen hebt opgesteld. En daarin wordt het ook weer geëvalueerd. Dus je maakt als
mentor zijnde altijd verslagen met de doelen daarin van het kind, waar je aan hebt gewerkt. En daar
wordt naar gekeken en wordt gefeedbackt door de teamleden. Dat verwerkt je dan weer. Dan komt er
een totaal concept en die gaat naar de behandelcoördinator, die maakt het definitief en dan komt er
een evaluatie met de ouders. En dan ga je weer verder kijken.”
“Maak je dan ergens gebruikt van als je evalueert of zo. EMD, M of M’s, fasering.”
“Rapportage van mensen, fasering daar staan ook weer daar staan ook weer kleinere stukjes van een
groter doel in verwerkt waarmee je iets wil gaan testen, of iets aansluit. Ehm rapportage dat is de EPD
dan. Ehm observaties van de groep als je werkt, of als er opvallendheden zijn. Specifieke
bijzonderheden vanuit de ouderbegeleiding wat je meeneemt.”
“En welke verschillen en overeenkomsten in dat hele proces van een behandeldoel zeg maar, zie jij
ook als je kijkt naar de disciplines op het behandelhuis? Zie je dan hele duidelijke verschillen in het
opstellen, of hele duidelijke overeenkomsten?”
“In wat wij doen?” “Ja in het hele proces van het doel opstellen en het weer evalueren en weer
implementeren tot een nieuw doel.”
“Het is wel altijd hetzelfde. Voor mijn gevoel wel. Het is, er komt een doel dat maak je zelf, als
sociotherapeut maak je dat passend voor je kind. En kleiner over groter, net of moet. En dan gaat het
weer terug, of er moet bij staan dat het nog niet klaar is. Dan moet je er weer opnieuw naar kijken.
Ehm maar dat is eigenlijk wel altijd hetzelfde.”
“Hetzelfde cirkeltje.” “ Ehm ja dat komt wel elke keer weer terug. Je mag wel heel veel zelf input
geven, als je. Heel vaak wordt er bijvoorbeeld als doel gezegd; De diagnose is verhelderd. Of dat is
dan het doel, je wil duidelijkheid en hoe ga je dat krijgen? Wat er met een kind aan de hand is. Dan
heb je bepaalde kopjes die daaronder vallen. En niet elk kopje is voor een kind belangrijk. Afstand
nabijheid kan per kind verschillen. En dat kun je eruit halen in overleg met de behandelcoördinator,
maar in principe is het wel hetzelfde. Ik heb het nog niet anders gezien.”
“En denk je dat er ergens winst te behalen valt in het opstellen van de doelen en het evalueren?”
“ Ja dat zou je wel iets vaker, afstemming met elkaar willen hebben. Of het de juiste doelen zijn die je
hebt gezet. Of je hebt iets meer feedback. Dan heb je ook meer communicatie met de
behandelcoördinator en met de groep denk ik. Als we echt specifieker op de doelen gaan letten moet
dat wel meer denk ik.”
“Ehm wij hadden ook de deelvraag; wat vinden de betrokken disciplines van belang in de onderlinge
afstemming, met betrekking tot het behandelen van het gehele systeem van een patiënt?
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Dus als je er dan ook bij nadenkt dat je ook ouders mee behandeld zeg maar. Wat vind jij dan van
belang voor een goede onderlinge afstemming?”
“Ehm sowieso de communicatie met elkaar. Maar ook de kaders, want wij kunnen hier wel met een
kind werken en op hetzelfde moment kan er thuis aan, met een kind gewerkt worden maar dat moet
samen. Wij hebben nog niet de kennis voldoende, om dat allemaal samen te hebben. We worden wel
opgeleid door de Tango enzo maar dat moet echt meer, vind ik. De kaders moeten, de
randvoorwaarden moeten er wel zijn om dat ook te doen. Dat het samen kan. En dat is niet.”
“Ja ouders en kind samen.” “ Nu wordt het wel zo gedaan zeg maar, maar ergens moet dat samen en
dan krijg je één geheel, het is nu nog zo.”
“En hoe denk je dat dat er dan uit zou kunnen zien, als dat zeg maar samengaat?”
“Dat je bepaalde personen van verschillende disciplines op één kind hebt. Dus je hebt, meerdere
poppetjes die om een kind heen staan. En iedereen is verantwoordelijk voor een stukje. En dan, dat
zie je wel weer terug in de evaluaties met de ouders erbij maar je zou het meer op het systeem
kunnen richten. Nu wordt er wel met ouders individueel en met kind individueel, maar ergens zou het
wel met kind en ouders samen bijvoorbeeld moeten kunnen, dat het meer gekoppeld wordt aan
elkaar.”
“Ouderparticipatie of zo?” “Ja, ja dat ouders ook zien wat hun kind leert. Want het is weleens gedaan
dat ze komen en dat ze dat ook thuis kunnen toepassen en daar heb je nu te weinig zicht op. Dan zou
je meer naar huis moeten denk ik. Want ik weet niet hoe het thuis gaat. Ik weet wel wat er hier. Maar
bij sommige kinderen zit er geen IPG’er in. Terwijl eigenlijk bij ieder kind eigenlijk iemand één keer in
de zoveel tijd mee naar huis moet om te kijken van hé maar wat gebeurd er nou thuis? Want wij horen
alleen maar gesprekken maar zien het niet thuis. En dan kun je heel leuk systemisch willen werken
met iedereen eromheen, maar dat gaat hem dan niet worden denk ik.”
“Nee dat lukt niet. En als je nu kijkt naar jouw huidige bijdrage in de onderlinge afstemming over je
mentorkind of zo wat doe jij dan, om te zorgen dat….”
“Ik probeer altijd de patiëntbespreking in te vullen en de vragen die ik heb, dat die worden besproken
daar. En daar krijg ik antwoord op dus dat lees ik. En als ik vragen heb ga ik of zoek ik zelf contact
met een arts of een behandelcoördinator als die er zijn. En dan ga ik dat proberen dan ga ik dat
proberen, of ik mail. En als ik dan niet gauw genoeg een reactie krijg ga ik erheen. Als ik iets wil
weten.”
“Heb jij tot slot nog op- of aanmerkingen wat wij mee zouden kunnen nemen in ons proces, ons
onderzoek?”
“Ehm even denken… weet ik eigenlijk niet. Ik ben even aan het denken. Nee weet ik niet zo goed. Wat
belangrijk is voor jullie…”
“Maakt niet uit.”
5.2.14 Interview sociotherapeut 10
“Hoe kom jij tot jouw behandeldoelen voor jouw mentorkind?“
“Nou ik krijg natuurlijk van Maartje dan gewoon het behandelplan en daaruit haal ik.Dat doel is te groot
dus dat ga ik kleiner maken en dan denk ik gewoon hoe krijg je dat kleiner, en werk je toch aan het
doel.”
“En zorg je dan nog voor feedback zegmaar? Vraag je daar nog om?”
“Nou, ehm niet heel specifiek. Alleen als ik er zelf niet uitkom.”
“ Oke, en als je de doelen hebt opgesteld, ga je ze op een gegeven moment evalueren, wat is dan
jouw werkwijze om die doelen te evalueren, zeg maar?”
“Nou alles wat dan in User gerapporteerd is, leg ik dan naast elkaar dat hou ik in mijn hoofd wat ik
allemaal lees en dan maak ik er een samenvatting van.
“Doe je dat dan per doel? Of maak je er een verhaal van?”
“Per groot doel, per grote behandeldoel.”
“Dan gebruik je dus wat in User is gerapporteerd en MFM?”
“Ja, voornamelijk wat in User staat.”
“Zie je ook verschillen zeg maar, in dat proces, je stelt een werkdoel op zeg maar en jij evalueert ze,
dat doen je andere collega’s ook en dat doen ook de disciplines op het behandelhuis, Maartje en
Stephanie, zie je dan echt verschillen zeg maar, ook als je een totaal behandelplan terug krijgt van
Maartje?”
“Nou ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet zo goed, hoe hun dat opstellen. Dus ehm ja, ik zou niet weten
en hoe wij dat doen. Ik doe dat gewoon van wat ik zie, van nou dat moet je nog leren.
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En volgens mij is het, aan dat hand van wat wij aan hun doorgeven dat zij dat ook opvatten, van dat
moet er nog gebeuren. Dus ja echt verschillen, ik zou niet echt een verschil kunnen noemen. Ik weet
het niet zo goed.”
“En als je naar dat hele proces kijkt he, van dat hele proces van doelen, ook als je kijkt naar het hele
systeem van bijvoorbeeld je mentorkind, denk dan dat in dat proces zeg maar nog winst te behalen
valt? Als je kijkt naar doel opstellen en evalueren en weer implementeren tot een nieuw doel, voor de
volgende periode.”
“Ja.”
“Want jij doet dat, Maartje is daarmee bezig…” “Ja.” “Stephanie is daarmee bezig en eventueel andere
therapeuten die in een systeem zitten. Denk je dan dat daarin winst te behalen valt?”
“Nou als ik kijk naar mijn mentorkind dan valt daar wel winst te behalen, want je krijgt van een andere
organisatie thuishulp, zijn ouders, of moeder dan. Dus ehm dus dat zal niet altijd overeenkomen met
elkaar. Het zou beter zijn, kijk er zit wel ouderbegeleiding is maar dat kan veel intensiever, dus daar
kan wel winst behaald worden.”
“Bedoel je dan een betere afstemming met hier en daar zeg maar? “
“ Dat S. wat hij hier…Ik moet nu aan moeder vertellen wat wij op de groep doen, waar wij mee bezig
zijn. En dan vertel ik gewoon wat we doen. Maar zij, ja, ze krijgt niks op papier of er wordt niet
geoefend daarmee, dus het is wat ik vertel. En dan moet zij thuis daar ook maar wat mee, ik weet niet
of dat überhaupt zou kunnen, gezien haar niveau. Dus ja…”
“Dus jij stelt een doel voor je mentorkind en daar werken we hier met z’n allen aan, en dan zeg je
eigenlijk dat, dat is eigenlijk ook iets dat thuis zou moeten gebeuren. Dus dat zou eigenlijk ook mee
moeten gaan naar huis.” “Ja.” “En daarin denk je dat, dat moet dan ook opgepakt worden door de
anderen.”
“Ja dat zou wel veel intensiever kunnen.”
“Ehm als je kijkt naar onderlinge afstemming van disciplines, sluit een beetje aan. Wat vind jij dan echt
van belang in een goede onderlinge afstemming? Als je dan dus ook het hele systeem wil
behandelen.”
“Ehm wat ik van belang vindt he?” “Ja.” “Dat iedereen op de hoogte is van waar we mee bezig zijn. En
dat je niet zegt, oh dat weet ik niet, dat moet je aan die of ie vragen. Wat dat zorgt volgens mij voor
ruis, en onduidelijkheid bij die moeder, dat is niet handig. Ehm en dat we hetzelfde meegeven. Dus als
ik iets uitleg aan moeder, dat zij dat ook aan iemand anders kan vragen, aan bijvoorbeeld de
ouderbegeleider, dat ze dan hetzelfde over hetzelfde kan hebben omdat die hetzelfde aan haar
verteld. Welke manier we dat gebruiken, bijvoorbeeld met ‘stop-denk-doe’ nu, dat we allebei hetzelfde
vertellen, dat is natuurlijk makkelijk omdat dat vrij duidelijk ingekaderd is. Maar zo vind ik het belangrijk
dat je allemaal hetzelfde uitstraalt. En dat je eerlijk bent, ook naar moeder. Dus de dingen die
besproken worden dat je dat thuis ook bespreekt.”
“En hoe denk je dat dat gerealiseerd kan worden? Heb je daar ideeën over?”
“Ehm nou wat nu gebeurd, ik heb wel met ehm Stephanie wel regelmatig overleg gehad, en dat is wel
goed. Maar je zit eigenlijk nooit als behandelend staf en mentor bij elkaar. Alleen maar tijdens de
behandelplanbespreking, dat zou, misschien dat dat een keer in de zoveel tijd eens zou moeten. Je
hebt nu wel vergadering met elkaar maar dan bespreek je nooit specifiek een kind en een
behandelplan. Dat is alleen maar casuïstiek, dus dat is wel echt anders. Het is niet dat je het kind en
het behandelplan en alles bespreekt. Dat zou nog kunnen.”
“En wat is nu zeg maar jouw bijdrage in de onderlinge afstemming? Wat doe jij zeg maar om te zorgen
dat?”
“Ik stuur heel veel mailtjes, haha. En als ik echt, bellen ofzo en ik ga soms ook wel langs op kantoor
als ik echt even iets moet bespreken wat niet over de telefoon wil, dan ga ik wel even langs. En ik doe
ook wel, als ik ideeën heb dan leg ik dat even voor aan Maartje bijvoorbeeld van wat vind je ervan?
Maar dat mail ik dan voornamelijk.
“En als je verder kijkt zeg maar naar het systemisch werken, zijn wij nu mee bezig, heb jij dan nog
opmerking, aanmerkingen, waarvan je denkt, oh dat zouden jullie mee kunnen nemen?”
“Ja nja wat ik nu, ik merk bij mijn mentorkind, zijn moeder woont gewoon veel te ver weg om even hier
op de groep te komen. Dus ik spreek haar alleen maar telefonisch. En ik heb haar nog maar twee keer
echt gezien. Dan denk ik ja, dan ben je wel systemisch aan het werken maar je hebt dus eigenlijk
maar heel weinig contact. Dus als je echt systemisch gaat werken dan zou het voor de behandeling
veel beter zijn als ouders gewoon een dagdeel per week, bij wijze van spreken, op de groep
meedraaien. Zoiets, dat zou ik bij systemisch werken vinden passen. Ja, dat. Denk veel meer
betrokkenheid vragen.” “ De ouderbetrokkenheid?” “Ja dat het gewoon ook echt onderdeel van de
behandeling is.”
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5.3
5.3.1

Checklisten behandelplannen
Behandelplannen groep Bron

D.J. -> Bron
Deelvraag 1: welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het proces van het opstellen,
evalueren en implementeren van behandeldoelen, per discipline, binnen de huidige werkwijze
van Karakter Ede cluster LVB?
Aanwezig

Afwezig

n.v.t.

Staat er een hoofd doel in?
√
Zijn de doelen smart geformuleerd?
√
Is het hoofddoel kleiner gemaakt in subdoelen?
√
Is dit per discipline uitgewerkt?
√
Hangen de kleiner gemaakte doelen, samen met
het hoofddoel?

√

Hangen de kleiner gemaakte doelen ook samen
met de kleiner gemaakte doelen van de andere
disciplines?

√

Is er per doel geëvalueerd?
√
Is deze evaluatie per discipline?
√
Is de evaluatie volgens een methode?
√
Deelvraag 2: waar valt er winst te behalen om meer samenhang en integratie te verkrijgen
binnen een behandelplan die gericht is op het gehele systeem van de patiënt?
Aanwezig
Staan de doelen van ouders in het behandelplan?
Staan de evaluaties van de doelen van ouders in
het behandelplan?
Komen de evaluaties voor het gehele systeem
aan bod in één plan?
Komen de doelen voor het gehele systeem aan
bod in één plan?
Is er samenhang tussen de evaluaties van ouder
en kind?
Is er samenhang tussen de doelen van ouder en
kind?
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√
√
√

2013

Onderzoek en Innovatie

G.G. -> Bron
Deelvraag 1: welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het proces van het opstellen,
evalueren en implementeren van behandeldoelen, per discipline, binnen de huidige werkwijze
van Karakter Ede cluster LVB?
Aanwezig

Afwezig

n.v.t.

Staat er een hoofd doel in?

√
Zijn de doelen smart geformuleerd?

√
Is het hoofddoel kleiner gemaakt in subdoelen?

√
Is dit per discipline uitgewerkt?

√
Hangen de kleiner gemaakte doelen, samen met
het hoofddoel?

√

Hangen de kleiner gemaakte doelen ook samen
met de kleiner gemaakte doelen van de andere
disciplines?
Is er per doel geëvalueerd?

√
√

Is deze evaluatie per discipline?

√
Is de evaluatie volgens een methode?

√
Deelvraag 2: waar valt er winst te behalen om meer samenhang en integratie te verkrijgen
binnen een behandelplan die gericht is op het gehele systeem van de patiënt?
Aanwezig
Staan de doelen van ouders in het behandelplan?
Staan de evaluaties van de doelen van ouders in
het behandelplan?
Komen de evaluaties voor het gehele systeem
aan bod in één plan?
Komen de doelen voor het gehele systeem aan
bod in één plan?
Is er samenhang tussen de evaluaties van ouder
en kind?
Is er samenhang tussen de doelen van ouder en
kind?
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J.H. -> Bron
Deelvraag 1: welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het proces van het opstellen,
evalueren en implementeren van behandeldoelen, per discipline, binnen de huidige werkwijze
van Karakter Ede cluster LVB?
Aanwezig

Afwezig

n.v.t.

Staat er een hoofd doel in?

√
Zijn de doelen smart geformuleerd?

√
Is het hoofddoel kleiner gemaakt in subdoelen?

√
Is dit per discipline uitgewerkt?

√
Hangen de kleiner gemaakte doelen, samen met
het hoofddoel?

√

Hangen de kleiner gemaakte doelen ook samen
met de kleiner gemaakte doelen van de andere
disciplines?

√

Is er per doel geëvalueerd?

√
Is deze evaluatie per discipline?

√
Is de evaluatie volgens een methode?

√
Deelvraag 2: waar valt er winst te behalen om meer samenhang en integratie te verkrijgen
binnen een behandelplan die gericht is op het gehele systeem van de patiënt?
Aanwezig
Staan de doelen van ouders in het behandelplan?
Staan de evaluaties van de doelen van ouders in
het behandelplan?
Komen de evaluaties voor het gehele systeem
aan bod in één plan?
Komen de doelen voor het gehele systeem aan
bod in één plan?
Is er samenhang tussen de evaluaties van ouder
en kind?
Is er samenhang tussen de doelen van ouder en
kind?
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J.W. -> Bron
Deelvraag 1: welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het proces van het opstellen,
evalueren en implementeren van behandeldoelen, per discipline, binnen de huidige werkwijze
van Karakter Ede cluster LVB?
Aanwezig

Afwezig

n.v.t.

Staat er een hoofd doel in?

√
Zijn de doelen smart geformuleerd?

√
Is het hoofddoel kleiner gemaakt in subdoelen?

√
Is dit per discipline uitgewerkt?

√
Hangen de kleiner gemaakte doelen, samen met
het hoofddoel?

√

Hangen de kleiner gemaakte doelen ook samen
met de kleiner gemaakte doelen van de andere
disciplines?

√

Is er per doel geëvalueerd?

√
Is deze evaluatie per discipline?

√
Is de evaluatie volgens een methode?

√
Deelvraag 2: waar valt er winst te behalen om meer samenhang en integratie te verkrijgen
binnen een behandelplan die gericht is op het gehele systeem van de patiënt?
Aanwezig
Staan de doelen van ouders in het behandelplan?
Staan de evaluaties van de doelen van ouders in
het behandelplan?
Komen de evaluaties voor het gehele systeem
aan bod in één plan?
Komen de doelen voor het gehele systeem aan
bod in één plan?
Is er samenhang tussen de evaluaties van ouder
en kind?
Is er samenhang tussen de doelen van ouder en
kind?
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M.v.B. -> Bron
Deelvraag 1: welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het proces van het opstellen,
evalueren en implementeren van behandeldoelen, per discipline, binnen de huidige werkwijze
van Karakter Ede cluster LVB?
Aanwezig

Afwezig

n.v.t.

Staat er een hoofd doel in?

√
Zijn de doelen smart geformuleerd?

√
Is het hoofddoel kleiner gemaakt in subdoelen?

√
Is dit per discipline uitgewerkt?

√
Hangen de kleiner gemaakte doelen, samen met
het hoofddoel?

√

Hangen de kleiner gemaakte doelen ook samen
met de kleiner gemaakte doelen van de andere
disciplines?
Is er per doel geëvalueerd?

√

Is deze evaluatie per discipline?

√

√

Is de evaluatie volgens een methode?

√
Deelvraag 2: waar valt er winst te behalen om meer samenhang en integratie te verkrijgen
binnen een behandelplan die gericht is op het gehele systeem van de patiënt?
Aanwezig
Staan de doelen van ouders in het behandelplan?
Staan de evaluaties van de doelen van ouders in
het behandelplan?
Komen de evaluaties voor het gehele systeem
aan bod in één plan?
Komen de doelen voor het gehele systeem aan
bod in één plan?
Is er samenhang tussen de evaluaties van ouder
en kind?
Is er samenhang tussen de doelen van ouder en
kind?
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M.B. -> Bron
Deelvraag 1: welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het proces van het opstellen,
evalueren en implementeren van behandeldoelen, per discipline, binnen de huidige werkwijze
van Karakter Ede cluster LVB?
Aanwezig

Afwezig

n.v.t.

Staat er een hoofd doel in?

√
Zijn de doelen smart geformuleerd?

√
Is het hoofddoel kleiner gemaakt in subdoelen?

√
Is dit per discipline uitgewerkt?

√
Hangen de kleiner gemaakte doelen, samen met
het hoofddoel?

√

Hangen de kleiner gemaakte doelen ook samen
met de kleiner gemaakte doelen van de andere
disciplines?
Is er per doel geëvalueerd?

√
√

Is deze evaluatie per discipline?

√
Is de evaluatie volgens een methode?

√
Deelvraag 2: waar valt er winst te behalen om meer samenhang en integratie te verkrijgen
binnen een behandelplan die gericht is op het gehele systeem van de patiënt?
Aanwezig
Staan de doelen van ouders in het behandelplan?
Staan de evaluaties van de doelen van ouders in
het behandelplan?
Komen de evaluaties voor het gehele systeem
aan bod in één plan?
Komen de doelen voor het gehele systeem aan
bod in één plan?
Is er samenhang tussen de evaluaties van ouder
en kind?
Is er samenhang tussen de doelen van ouder en
kind?
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S.C. -> Bron
Deelvraag 1: welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het proces van het opstellen,
evalueren en implementeren van behandeldoelen, per discipline, binnen de huidige werkwijze
van Karakter Ede cluster LVB?
Aanwezig

Afwezig

n.v.t.

Staat er een hoofd doel in?

√
Zijn de doelen smart geformuleerd?

√
Is het hoofddoel kleiner gemaakt in subdoelen?

√
Is dit per discipline uitgewerkt?

√
Hangen de kleiner gemaakte doelen, samen met
het hoofddoel?

√

Hangen de kleiner gemaakte doelen ook samen
met de kleiner gemaakte doelen van de andere
disciplines?
Is er per doel geëvalueerd?

√
√

Is deze evaluatie per discipline?

√
Is de evaluatie volgens een methode?

√
Deelvraag 2: waar valt er winst te behalen om meer samenhang en integratie te verkrijgen
binnen een behandelplan die gericht is op het gehele systeem van de patiënt?
Aanwezig
Staan de doelen van ouders in het behandelplan?
Staan de evaluaties van de doelen van ouders in
het behandelplan?
Komen de evaluaties voor het gehele systeem
aan bod in één plan?
Komen de doelen voor het gehele systeem aan
bod in één plan?
Is er samenhang tussen de evaluaties van ouder
en kind?
Is er samenhang tussen de doelen van ouder en
kind?
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S.D. -> Bron
Deelvraag 1: welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het proces van het opstellen,
evalueren en implementeren van behandeldoelen, per discipline, binnen de huidige werkwijze
van Karakter Ede cluster LVB?
Aanwezig

Afwezig

n.v.t.

Staat er een hoofd doel in?

√
Zijn de doelen smart geformuleerd?

√
Is het hoofddoel kleiner gemaakt in subdoelen?

√
Is dit per discipline uitgewerkt?

√
Hangen de kleiner gemaakte doelen, samen met
het hoofddoel?

√

Hangen de kleiner gemaakte doelen ook samen
met de kleiner gemaakte doelen van de andere
disciplines?

√

√

Is er per doel geëvalueerd?
Is deze evaluatie per discipline?

√
Is de evaluatie volgens een methode?

√
Deelvraag 2: waar valt er winst te behalen om meer samenhang en integratie te verkrijgen
binnen een behandelplan die gericht is op het gehele systeem van de patiënt?
Aanwezig
Staan de doelen van ouders in het behandelplan?
Staan de evaluaties van de doelen van ouders in
het behandelplan?
Komen de evaluaties voor het gehele systeem
aan bod in één plan?
Komen de doelen voor het gehele systeem aan
bod in één plan?
Is er samenhang tussen de evaluaties van ouder
en kind?
Is er samenhang tussen de doelen van ouder en
kind?
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S.R. -> Bron
Deelvraag 1: welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het proces van het opstellen,
evalueren en implementeren van behandeldoelen, per discipline, binnen de huidige werkwijze
van Karakter Ede cluster LVB?
Aanwezig

Afwezig

n.v.t.

Staat er een hoofd doel in?

√
Zijn de doelen smart geformuleerd?

√
Is het hoofddoel kleiner gemaakt in subdoelen?

√
Is dit per discipline uitgewerkt?

√
Hangen de kleiner gemaakte doelen, samen met
het hoofddoel?

√

Hangen de kleiner gemaakte doelen ook samen
met de kleiner gemaakte doelen van de andere
disciplines?
Is er per doel geëvalueerd?

√
√

Is deze evaluatie per discipline?

√
Is de evaluatie volgens een methode?

√
Deelvraag 2: waar valt er winst te behalen om meer samenhang en integratie te verkrijgen
binnen een behandelplan die gericht is op het gehele systeem van de patiënt?
Aanwezig

Afwezig

n.v.t.

Staan de doelen van ouders in het behandelplan?

√

Staan de evaluaties van de doelen van ouders in
het behandelplan?
Komen de evaluaties voor het gehele systeem
aan bod in één plan?
Komen de doelen voor het gehele systeem aan
bod in één plan?
Is er samenhang tussen de evaluaties van ouder
en kind?
Is er samenhang tussen de doelen van ouder en
kind?

√
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Onderzoek en Innovatie

T.F. -> Bron
Deelvraag 1: welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het proces van het opstellen,
evalueren en implementeren van behandeldoelen, per discipline, binnen de huidige werkwijze
van Karakter Ede cluster LVB?
Aanwezig

Afwezig

n.v.t.

Staat er een hoofd doel in?

√
Zijn de doelen smart geformuleerd?

√
Is het hoofddoel kleiner gemaakt in subdoelen?

√
Is dit per discipline uitgewerkt?

√
Hangen de kleiner gemaakte doelen, samen met
het hoofddoel?

√

Hangen de kleiner gemaakte doelen ook samen
met de kleiner gemaakte doelen van de andere
disciplines?

√

Is er per doel geëvalueerd?

√
Is deze evaluatie per discipline?

√
Is de evaluatie volgens een methode?

√
Deelvraag 2: waar valt er winst te behalen om meer samenhang en integratie te verkrijgen
binnen een behandelplan die gericht is op het gehele systeem van de patiënt?
Aanwezig
Staan de doelen van ouders in het behandelplan?
Staan de evaluaties van de doelen van ouders in
het behandelplan?
Komen de evaluaties voor het gehele systeem
aan bod in één plan?
Komen de doelen voor het gehele systeem aan
bod in één plan?
Is er samenhang tussen de evaluaties van ouder
en kind?
Is er samenhang tussen de doelen van ouder en
kind?

Onderzoeksrapport

Afwezig

n.v.t.

√
√
√
√
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√
√

2013

Onderzoek en Innovatie

W.M. -> Bron
Deelvraag 1: welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het proces van het opstellen,
evalueren en implementeren van behandeldoelen, per discipline, binnen de huidige werkwijze
van Karakter Ede cluster LVB?
Aanwezig

Afwezig

n.v.t.

Staat er een hoofd doel in?

√
Zijn de doelen smart geformuleerd?

√
Is het hoofddoel kleiner gemaakt in subdoelen?

√
Is dit per discipline uitgewerkt?

√
Hangen de kleiner gemaakte doelen, samen met
het hoofddoel?

√

Hangen de kleiner gemaakte doelen ook samen
met de kleiner gemaakte doelen van de andere
disciplines?
Is er per doel geëvalueerd?

√
√

Is deze evaluatie per discipline?

√
Is de evaluatie volgens een methode?

√
Deelvraag 2: waar valt er winst te behalen om meer samenhang en integratie te verkrijgen
binnen een behandelplan die gericht is op het gehele systeem van de patiënt?
Aanwezig
Staan de doelen van ouders in het behandelplan?
Staan de evaluaties van de doelen van ouders in
het behandelplan?
Komen de evaluaties voor het gehele systeem
aan bod in één plan?
Komen de doelen voor het gehele systeem aan
bod in één plan?
Is er samenhang tussen de evaluaties van ouder
en kind?
Is er samenhang tussen de doelen van ouder en
kind?

Onderzoeksrapport
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Afwezig

n.v.t.

√
√
√
√
√
√

2013

Onderzoek en Innovatie

5.3.2

Behandelplannen groep Kei

A.D. -> Kei
Deelvraag 1: welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het proces van het opstellen,
evalueren en implementeren van behandeldoelen, per discipline, binnen de huidige werkwijze
van Karakter Ede cluster LVB?
Aanwezig

Afwezig

n.v.t.

Staat er een hoofd doel in?

√
√

Zijn de doelen smart geformuleerd?

merendeel
wel
Is het hoofddoel kleiner gemaakt in subdoelen?

√
Is dit per discipline uitgewerkt?

√
Hangen de kleiner gemaakte doelen, samen met
het hoofddoel?

√
gedeeltelijk
Grotendeels
Niet

Hangen de kleiner gemaakte doelen ook samen
met de kleiner gemaakte doelen van de andere
disciplines?
Is er per doel geëvalueerd?

√
√

Is deze evaluatie per discipline?

√
Is de evaluatie volgens een methode?

√
Deelvraag 2: waar valt er winst te behalen om meer samenhang en integratie te verkrijgen
binnen een behandelplan die gericht is op het gehele systeem van de patiënt?
Aanwezig
Staan de doelen van ouders in het behandelplan?
Staan de evaluaties van de doelen van ouders in
het behandelplan?
Komen de evaluaties voor het gehele systeem
aan bod in één plan?
Komen de doelen voor het gehele systeem aan
bod in één plan?
Is er samenhang tussen de evaluaties van ouder
en kind?
Is er samenhang tussen de doelen van ouder en
kind?

Onderzoeksrapport

Afwezig

n.v.t.

√
√
√
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√
√
√

2013

Onderzoek en Innovatie

A.vd.E. -> Kei
Deelvraag 1: welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het proces van het opstellen,
evalueren en implementeren van behandeldoelen, per discipline, binnen de huidige werkwijze
van Karakter Ede cluster LVB?
Aanwezig

Afwezig

n.v.t.

Staat er een hoofd doel in?

√
Zijn de doelen smart geformuleerd?

√
Is het hoofddoel kleiner gemaakt in subdoelen?

√
Is dit per discipline uitgewerkt?

√
Hangen de kleiner gemaakte doelen, samen met
het hoofddoel?

√
√

Hangen de kleiner gemaakte doelen ook samen
met de kleiner gemaakte doelen van de andere
disciplines?
Is er per doel geëvalueerd?

√
Is deze evaluatie per discipline?

√
Is de evaluatie volgens een methode?

√

Wel format

Deelvraag 2: waar valt er winst te behalen om meer samenhang en integratie te verkrijgen
binnen een behandelplan die gericht is op het gehele systeem van de patiënt?
Aanwezig
Staan de doelen van ouders in het behandelplan?
Staan de evaluaties van de doelen van ouders in
het behandelplan?
Komen de evaluaties voor het gehele systeem
aan bod in één plan?
Komen de doelen voor het gehele systeem aan
bod in één plan?
Is er samenhang tussen de evaluaties van ouder
en kind?
Is er samenhang tussen de doelen van ouder en
kind?

Onderzoeksrapport
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Afwezig

n.v.t.

√
√
√
√
√
√

2013

Onderzoek en Innovatie

B.W. -> Kei
Deelvraag 1: welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het proces van het opstellen,
evalueren en implementeren van behandeldoelen, per discipline, binnen de huidige werkwijze
van Karakter Ede cluster LVB?
Aanwezig

Afwezig

n.v.t.

Staat er een hoofd doel in?

√
Zijn de doelen smart geformuleerd?

√
Is het hoofddoel kleiner gemaakt in subdoelen?

√
Is dit per discipline uitgewerkt?

√
Hangen de kleiner gemaakte doelen, samen met
het hoofddoel?

√

Hangen de kleiner gemaakte doelen ook samen
met de kleiner gemaakte doelen van de andere
disciplines?
Is er per doel geëvalueerd?

√
√

Is deze evaluatie per discipline?

√
Is de evaluatie volgens een methode?

√
Deelvraag 2: waar valt er winst te behalen om meer samenhang en integratie te verkrijgen
binnen een behandelplan die gericht is op het gehele systeem van de patiënt?
Aanwezig
Staan de doelen van ouders in het behandelplan?
Staan de evaluaties van de doelen van ouders in
het behandelplan?
Komen de evaluaties voor het gehele systeem
aan bod in één plan?
Komen de doelen voor het gehele systeem aan
bod in één plan?
Is er samenhang tussen de evaluaties van ouder
en kind?
Is er samenhang tussen de doelen van ouder en
kind?

Onderzoeksrapport
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Afwezig

n.v.t.

√
√
√
√
√
√

2013

Onderzoek en Innovatie

D.B. -> Kei
Deelvraag 1: welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het proces van het opstellen,
evalueren en implementeren van behandeldoelen, per discipline, binnen de huidige werkwijze
van Karakter Ede cluster LVB?
Aanwezig

Afwezig

n.v.t.

Staat er een hoofd doel in?

√
Zijn de doelen smart geformuleerd?

√
grotendeels
wel
Is het hoofddoel kleiner gemaakt in subdoelen?

√
Is dit per discipline uitgewerkt?

√
Hangen de kleiner gemaakte doelen, samen met
het hoofddoel?

√

Hangen de kleiner gemaakte doelen ook samen
met de kleiner gemaakte doelen van de andere
disciplines?
Is er per doel geëvalueerd?

√
√

Is deze evaluatie per discipline?

√
Is de evaluatie volgens een methode?

√
Deelvraag 2: waar valt er winst te behalen om meer samenhang en integratie te verkrijgen
binnen een behandelplan die gericht is op het gehele systeem van de patiënt?
Aanwezig
Staan de doelen van ouders in het behandelplan?
Staan de evaluaties van de doelen van ouders in
het behandelplan?
Komen de evaluaties voor het gehele systeem
aan bod in één plan?
Komen de doelen voor het gehele systeem aan
bod in één plan?
Is er samenhang tussen de evaluaties van ouder
en kind?
Is er samenhang tussen de doelen van ouder en
kind?

Onderzoeksrapport

Afwezig

n.v.t.

√
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√
√
√
√
√

2013

Onderzoek en Innovatie

M.d.H. -> Kei
Deelvraag 1: welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het proces van het opstellen,
evalueren en implementeren van behandeldoelen, per discipline, binnen de huidige werkwijze
van Karakter Ede cluster LVB?
Aanwezig

Afwezig

n.v.t.

Staat er een hoofd doel in?

√
Zijn de doelen smart geformuleerd?

√
Is het hoofddoel kleiner gemaakt in subdoelen?

√
Is dit per discipline uitgewerkt?

√
Hangen de kleiner gemaakte doelen, samen met
het hoofddoel?

√
breed

Hangen de kleiner gemaakte doelen ook samen
met de kleiner gemaakte doelen van de andere
disciplines?
Is er per doel geëvalueerd?

√
√

Is deze evaluatie per discipline?

√
Is de evaluatie volgens een methode?

√
Deelvraag 2: waar valt er winst te behalen om meer samenhang en integratie te verkrijgen
binnen een behandelplan die gericht is op het gehele systeem van de patiënt?
Aanwezig
Staan de doelen van ouders in het behandelplan?
Staan de evaluaties van de doelen van ouders in
het behandelplan?
Komen de evaluaties voor het gehele systeem
aan bod in één plan?
Komen de doelen voor het gehele systeem aan
bod in één plan?
Is er samenhang tussen de evaluaties van ouder
en kind?
Is er samenhang tussen de doelen van ouder en
kind?

Onderzoeksrapport

Afwezig

n.v.t.

√
√
√
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√
√
√

2013

Onderzoek en Innovatie

M.K. -> Kei
Deelvraag 1: welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het proces van het opstellen,
evalueren en implementeren van behandeldoelen, per discipline, binnen de huidige werkwijze
van Karakter Ede cluster LVB?
Aanwezig

Afwezig

n.v.t.

Staat er een hoofd doel in?

√
Zijn de doelen smart geformuleerd?

√ niet
allemaal
Is het hoofddoel kleiner gemaakt in subdoelen?

√
Is dit per discipline uitgewerkt?

√
Hangen de kleiner gemaakte doelen, samen met
het hoofddoel?

√
breed

Hangen de kleiner gemaakte doelen ook samen
met de kleiner gemaakte doelen van de andere
disciplines?

√ deels
wel deels
niet

Is er per doel geëvalueerd?

√
Is deze evaluatie per discipline?

√
Is de evaluatie volgens een methode?

√
Deelvraag 2: waar valt er winst te behalen om meer samenhang en integratie te verkrijgen
binnen een behandelplan die gericht is op het gehele systeem van de patiënt?
Aanwezig
Staan de doelen van ouders in het behandelplan?
Staan de evaluaties van de doelen van ouders in
het behandelplan?
Komen de evaluaties voor het gehele systeem
aan bod in één plan?
Komen de doelen voor het gehele systeem aan
bod in één plan?
Is er samenhang tussen de evaluaties van ouder
en kind?
Is er samenhang tussen de doelen van ouder en
kind?
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Afwezig

n.v.t.

√
√
√
√
√
√

2013

Onderzoek en Innovatie

Q.W. -> Kei
Deelvraag 1: welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het proces van het opstellen,
evalueren en implementeren van behandeldoelen, per discipline, binnen de huidige werkwijze
van Karakter Ede cluster LVB?
Aanwezig

Afwezig

n.v.t.

Staat er een hoofd doel in?

√
Zijn de doelen smart geformuleerd?

√
merendeel
wel
Is het hoofddoel kleiner gemaakt in subdoelen?

√
Is dit per discipline uitgewerkt?

√ breed
Hangen de kleiner gemaakte doelen, samen met
het hoofddoel?

√ kleine
gemaakte
doelen andere
disciplines
staan er niet in

Hangen de kleiner gemaakte doelen ook samen
met de kleiner gemaakte doelen van de andere
disciplines?
Is er per doel geëvalueerd?

√
√ er is nog
geen evaluatie

Is deze evaluatie per discipline?

√
Is de evaluatie volgens een methode?

√
Deelvraag 2: waar valt er winst te behalen om meer samenhang en integratie te verkrijgen
binnen een behandelplan die gericht is op het gehele systeem van de patiënt?
Aanwezig
Staan de doelen van ouders in het behandelplan?
Staan de evaluaties van de doelen van ouders in
het behandelplan?
Komen de evaluaties voor het gehele systeem
aan bod in één plan?
Komen de doelen voor het gehele systeem aan
bod in één plan?
Is er samenhang tussen de evaluaties van ouder
en kind?
Is er samenhang tussen de doelen van ouder en
kind?

Onderzoeksrapport

Afwezig

n.v.t.

√
√
√
√
√
√ sluit
enigszins
aan.
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2013

Onderzoek en Innovatie

S.O. -> Kei
Deelvraag 1: welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het proces van het opstellen,
evalueren en implementeren van behandeldoelen, per discipline, binnen de huidige werkwijze
van Karakter Ede cluster LVB?
Aanwezig

Afwezig

n.v.t.

Staat er een hoofd doel in?

√
Zijn de doelen smart geformuleerd?

√ 1 wel
rest niet
Is het hoofddoel kleiner gemaakt in subdoelen?

√
Is dit per discipline uitgewerkt?

√
Hangen de kleiner gemaakte doelen, samen met
het hoofddoel?

√
breed

Hangen de kleiner gemaakte doelen ook samen
met de kleiner gemaakte doelen van de andere
disciplines?
Is er per doel geëvalueerd?

√
√

Is deze evaluatie per discipline?

√
Is de evaluatie volgens een methode?

√
Deelvraag 2: waar valt er winst te behalen om meer samenhang en integratie te verkrijgen
binnen een behandelplan die gericht is op het gehele systeem van de patiënt?
Aanwezig
Staan de doelen van ouders in het behandelplan?
Staan de evaluaties van de doelen van ouders in
het behandelplan?
Komen de evaluaties voor het gehele systeem
aan bod in één plan?
Komen de doelen voor het gehele systeem aan
bod in één plan?
Is er samenhang tussen de evaluaties van ouder
en kind?
Is er samenhang tussen de doelen van ouder en
kind?

Onderzoeksrapport

Afwezig

n.v.t.

√
√
√
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√
√
√

2013

