Beslisboom gedragsproblemen

Bespreek samen met ouders en/of jeugdige deze vragen
en beslis samen over passende hulp.
(met behulp van de beslisboom en gesprekskaarten)

STARTKAART
1. Is er sprake van gedragsproblemen?
(thuis, op school of in vrije tijd)

Nee

Sluit deze beslisboom af

Ja
Er zijn matige gedragsproblemen
Er zijn gedragsproblemen.

Nee

2. Zijn de gedragsproblemen ernstig?
Ja

3. Zet na 1e taxatie op crisis en
vermoeden van andere problemen voor
maximaal 3 maanden
opvoedondersteuning in.
Ga door

Er zijn ernstige gedragsproblemen.
4. Zijn de gedragsproblemen na 3
maanden afgenomen?

5. Is er sprake van gevaar of crisis
voor gezin of kind?

Sluit de hulp af

Nee

Overleg nodig
Nee

Ja

Ja

6. Zet crisishulp in
(J&O, GGZ, LVB)
Ga door

8. Zijn er (gezins-)problemen die het
gebruik van hulp bij gedragsproblemen in de weg staan?
Nee

Ja

7. Is crisis onder controle na de inzet
van crisishulp?

12. Is er aanvullende diagnostiek
nodig?
vanwege:
• andere kind-gebonden problemen
• onvoldoende effect bij eerdere hulp
• zeer hardnekkige of complexe
problemen
Overleg nodig
Nee

Consulteer crisishulp uit
een andere sector

Ja

Er zijn (gezins-)problemen die gebruik van
hulp in de weg staan.

14. Bij vermoeden van
ADHD, PTSS of ASS start
zo nodig hulp gericht op
gedragsproblemen
tijdens diagnostiekfase.

Nee

9. Maken deze problemen hulp gericht
op gedragsproblemen onmogelijk?

Ja

(zoals huisuitzetting, opname ouder(s),
ernstige psychische belasting ouder(s))

10. Zet eerst hulp in op
deze (gezins-)problemen
of creëer een
vervangende
opvoedsituatie.
Overleg nodig

Nee

Ja14

11. Zet zowel hulp in voor
gedragsproblemen als voor andere
(gezins-)problemen.

Ga door

17. Wat is de leeftijd van het kind?

13. Zet aanvullende diagnostiek in.

Ga naar besliskaart 2, 3 of 4 om te
beslissen over passende interventies.
Voor jeugdigen met en LVB kan het nodig
zijn om ook een andere leeftijdscategorie
te bekijken.

Beoordeel
opnieuw

Ga door
Nee

15. Is voor andere kind-gebonden
problemen aanvullende hulp nodig?

Ja

Deze Startkaart vormt samen met de besliskaarten 2, 3 en 4 de schematische
kern van hoofdstuk 1 en 2 van de Richtlijn Ernstige gedragsproblemen.

16. Zet waar nodig (ook)
andere hulp in.

Beslisboom gedragsproblemen
BESLISKAART 2: Leeftijd 2-7 jaar
Wat zijn in stand houdende factoren?
Gezin

Bespreek samen met ouders en/of jeugdige deze vragen
en beslis samen over passende hulp.
(met behulp van de beslisboom en gesprekskaarten)

Onderdelen van effectieve hulp
•
•
•

Interventies*

Psycho-educatie19
Opvoedingsvaardigheden versterken
Aandacht voor sensitief-responsief
ouderschap
Oplossen van problemen van ouders
die opvoeden in de weg staan.

20. Ouderinterventies
• Incredible Years**
• VIPP-SD
• PCIT
• PMTO
• SNAP
• STOP 4-7
• Basic Trustmethode
• Triple P

•
•
•
•

Praten over boosheid22
Negeren van boosheid
Positieve opdrachten
Eenvoudige zelfspraak

24. Heeft het kind gebrekkige sociale
probleemoplossingsvaardigheden?

•
•

Brainstormen oplossingen25
Leren denken over gevolgen van
oplossingen

23. Kindinterventies
• Via ouderinterventies
• Kanjertraining
• SNAP
• STOP 4-7
• Triple P

School

•
•
•

Psycho-educatie27
Opvoedingsvaardigheden versterken
Bevorderen positieve interacties
leeftijdsgenoten
Aandacht voor relatie tussen ouder(s)
en school

18. Is er een (beginnend) negatief
interactiepatroon tussen ouders en
kind?

Kind
21. Zijn er problemen op het gebied
van boosheidscontrole

26. Zijn er problemen op het
kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, of
op school.

•

•

28. Interventies op school
• Samenwerken met school binnen
ouderinterventies
• Kanjertraining
• STOP 4-7
• SWPBS
Zie de handleiding (3) voor interventies bij
matige gedragsproblemen.

Aandachtspunten
29. Zijn er belemmeringen in de
samenwerking met de
hulpverlening?

31. Zijn er kenmerken die extra
aandacht behoeven in de
behandeling
(geslacht, IQ, etniciteit)

*

•
•
•

Psycho-educatie30
Motiverende gespreksvoering
Wegnemen van praktische
belemmeringen voor deelname aan
interventie

Voor specifieke aandachtspunten per
kenmerk zie richtlijn hoofdstuk 1 en
onderdeel 32, 33 en 34 van de handleiding
bij de beslisboom.

Let bij de uitvoering van de interventies op
de in de richtlijn en handleiding
beschreven aandachtspunten.

Interventie voor kinderen met een
meervoudige beperking:
•

ITGG

Voor een beschrijving van de interventies zie hoofdstuk 2 van de richtlijn en de Databank Effectieve Jeugdinterventies.
Voor de vetgedrukte interventies zijn er sterke aanwijzingen voor effectiviteit (uit onderzoek)

**

Beslisboom gedragsproblemen
BESLISKAART 3: Leeftijd 8-12 jaar
Wat zijn in stand houdende factoren?
Gezin
35. Is er een (beginnend) negatief
interactiepatroon tussen ouders en
kind?

Kind
38. Zijn er problemen op het gebied
van boosheidscontrole

Bespreek samen met ouders en/of jeugdige deze vragen
en beslis samen over passende hulp.
(met behulp van de beslisboom en gesprekskaarten)

Onderdelen van effectieve hulp
•
•
•
•

•
•

Psycho-educatie36
Opvoedingsvaardigheden versterken
Vergroten van de probleemoplossende
vaardigheden van alle gezinsleden
Oplossen van problemen van ouders
die opvoeden in de weg staan.

Boosheidsketen herkennen39
Tijdig ombuiten van boosheid

41. Heeft het kind gebrekkige sociale
probleemoplossingsvaardigheden?

•

Probleemoplossende vaardigheden
leren42

43. Heeft het kind gebrekkige sociale
vaardigheden?

•

Training sociale vaardigheden44

School

•
•
•

Psycho-educatie46
Opvoedingsvaardigheden versterken
Bevorderen positieve interacties
leeftijdsgenoten
Aandacht voor relatie tussen ouder(s)
en school

45. Zijn er problemen op school?

•

Omgeving
48. Heeft het kind vrienden met
negatief afwijkend gedrag?

•
•

Monitoren door ouders49
Nauwere samenwerking met meerdere
systemen

50. Is er crimineel gedrag bij familie
of buurtgenoten?

•

Versterken/benutten beschermende
netwerkleden51
Wijkgerichte aanpak
Monitoren

•
•
Aandachtspunten
52. Zijn er belemmeringen in de
samenwerking met de hulpverlening

54. Zijn er kenmerken die extra
aandacht behoeven in de
behandeling
(geslacht, IQ, etniciteit)

*

•
•
•

Psycho-educatie53
Motiverende gespreksvoering
Wegnemen van praktische
belemmeringen voor deelname aan
interventie

Voor specifieke aandachtspunten per
kenmerk zie richtlijn hoofdstuk 1 en
onderdeel 55, 56 en 57 van de handleiding
bij de beslisboom.

Interventies*
37. Ouderinterventies
• Minder boos en opstandig
• Basic Trustmethode
• PMTO
• SNAP
• BASTA!
• OUDERS van tegendraadse jeugd
• Samen stevig staan (LVB)
• SPRINT
• Triple P
In ouderinterventies is er ook aandacht
voor kindfactoren
40. Kindinterventies
• Via ouderinterventies
• Alles Kidzzz**
• Ik kies voor zelfcontrole
• Kanjertraining
• Minder boos en opstandig
• SNAP
• Samen stevig staan (LVB)
• SPRINT
47. Interventies op school
• Samenwerken met school binnen
ouderinterventies
• Alles Kidzzz
• SWPBS
Zie de handleiding (3) voor interventies bij
matige gedragsproblemen.

Aandacht voor deze onderdelen in
ouderinterventies

Let bij de uitvoering van de interventies op
de in de richtlijn en handleiding
beschreven aandachtspunten.
Interventie voor ouders (kinderen LVB):
• Samen stevig staan.
Interventie voor kinderen met een
meervoudige beperking:
• ITGG

Voor een beschrijving van de interventies zie hoofdstuk 2 van de richtlijn en de Databank Effectieve Jeugdinterventies.
Voor de vetgedrukte interventies zijn er sterke aanwijzingen voor effectiviteit (uit onderzoek)

**

Beslisboom gedragsproblemen
BESLISKAART 4: Leeftijd 12-18+ jaar
Wat zijn in stand houdende factoren?
Omgeving
58. Is er een (ingesleten)
negatief interactiepatroon
tussen ouders en kind?

Bespreek samen met ouders en/of jeugdige deze vragen
en beslis samen over passende hulp.
(met behulp van de beslisboom en gesprekskaarten)

Onderdelen van effectieve hulp
•
•
•
•

Opvoedingsvaardigheden versterken59
Verbeteren van communicatie tussen gezinsleden
Vergroten van de probleemoplossende
vaardigheden van alle gezinsleden
Oplossen van problemen van ouders die opvoeden
in de weg staan.

73. Heeft de jongere vrienden
met negatief afwijkend gedrag?

•
•
•
•
•

Monitoren74
Sociale en cognitieve vaardigheden versterken
Bevorderen van pro-sociale contacten
Verminderen contact met verkeerde vrienden
Vergroten van positieve invloed sociaal vangnet

75.Heeft de jongere een
gebrekkige vrijetijdsbesteding?

•
•
•

Activeren pro-sociale vrijetijdsbesteding76
Bevorderen van pro-sociale contacten
Vergroten van positieve invloed sociaal vangnet

79. Is er crimineel gedrag bij
familie of buurtgenoten?

•
•
•

Versterken/benutten beschermende
netwerkleden80
Wijkgerichte aanpak
Monitoren

Kind

•

Training sociale vaardigheden62

64. Zijn er problemen op het
gebied van boosheidscontrole

•
•

Boosheidsketen herkennen65
Tijdig ombuiten van boosheid

66. Heeft de jongere gebrekkige
sociale probleemoplossingsvaardigheden?

•

Probleemoplossende vaardigheden leren67

•
•
•
•

Psycho-educatie69
Cognitieve herstructurering
Zelfmanagement
Gedragsexperimenten

•
•
•
•
•

Psycho-educatie71
Monitoren
Opvoedingsvaardigheden versterken
Bevorderen positieve interacties leeftijdsgenoten
Samenwerking bevorderen tussen ouder(s) en
school

61. Heeft de jongere gebrekkige
sociale vaardigheden?

68.Heeft de jongere duurzame
negatieve overtuigingen over
zichzelf, anderen en de wereld.

School
70. Zijn er problemen op
school?

Aandachtspunten

*

81. Is er een opeenstapeling van
in stand houdende factoren?

•

Samenwerking met en/of doorverwijzing naar 2e
of 3e lijnsGGZ82

77. Zijn er belemmeringen in de
samenwerking met de
hulpverlening

•
•
•

Psycho-educatie78
Motiverende gespreksvoering
Wegnemen van praktische belemmeringen

83. Zijn er kenmerken die extra
aandacht behoeven in de
behandeling
(geslacht, IQ, etniciteit)

•

Voor specifieke aandachtspunten per kenmerk zie
richtlijn hoofdstuk 1 en onderdeel 84, 85 en 86 van
de handleiding bij de beslisboom.

Interventies*
60. Systeeminterventies
• MST**
• MDFT
• FAST
• OLG
• OUDERS van tegendraadse
jeugd
• RGT
• Samen stevig staan (LVB)
• Triple P

63. Kindinterventies
• Sociale vaardigheden op maat
• Agressieregulatie op Maat
• Tools4U
• ART
• Alleen jij bepaalt wie je bent
• CGT
• Samen stevig staan (LVB)
• So-Cool (LVB)
• TACt-regulier/TACt-PLUS (LVB)

47. Interventies op school
• Samenwerken met school
binnen systeeminterventies
• STOP
• SWPBS

LVB:
• Samen stevig staan
• GRIP
• In Control
• So-Cool
• TACt-PLUS
Interventie voor kinderen met een
meervoudige beperking:
• ITGG
Voor specifieke residentiele
interventies zie richtlijn

Voor een beschrijving van de interventies zie hoofdstuk 2 van de richtlijn en de Databank Effectieve Jeugdinterventies.
Voor de vetgedrukte interventies zijn er sterke aanwijzingen voor effectiviteit (uit onderzoek)

**

