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diagnostiek en jeugdhulp

① Case study onderzoek i.s.m. Federatie
OOOC’s en prof. dr. G. Bosmans (KU Leuven)

② Documentaire-project i.s.m. Ivan
Boeckmans

▪ N = 3, 13 – 15 jaar

▪ N = 20, 6 – 26 jaar

▪ Opgenomen in OOOC (handelingsgericht model )

▪ Open oproep naar alle sectoren
o CLB, OOOC’s, COS, Jeugdpsychiatrie, …

▪ Focus: functie van dialoog voor de realisatie van
kwalitatieve, geïntegreerde diagnostiek en
hulpverlening

▪ Focus: hoe beleven kinderen en jongeren een
diagnostisch proces?

▪ Studie patiëntendossier en diepte-interviews met
jongeren, hun context en hulpverleners (OOOC en
externe instanties)

▪ Methode: Diepte-interviews en focusgroepen
i.s.m. vzw Cachet

In kaart brengen
volledig
hulpverleningsparcours
minderjarige via
dossieranalyse

In kaart brengen diagnostisch proces
binnen een OOOC via dossieranalyse
en semigestructureerde interviews ≠
actoren: minderjarige, context en HV
Diagnostische
onderzoeksmiddelen:
-

Gesprekken
Intersectoraal overleg
Verslaggeving
Observaties
Belevingsonderzoek: testen,…

Sociaal – psychologisch –
pedagogisch perspectief

- Diepte-interviews
- Focusgesprekken

❖ Particuliere beleving, ervaring, … centraal. Geen overkoepelende, sluitende antwoorden,
geen gemiddelden.
❖ Casusonderzoek biedt de mogelijkheid om te leren van de ervaringskennis van - in casu ouders, kinderen en jongeren en van de praktijkkennis van professionals. Leren van
casuïstiek en de kennis die dit oplevert, is nodig om passende antwoorden te formuleren op
hulpvragen van kinderen en gezinnen in complexe situaties (Flyvberg, 2011).
→ Reflexiviteit professional
❖ Met casusonderzoek kom je in een vrije stand waarin je oordeelvrij kan luisteren naar het
levensverhaal van alle individuele gezinsleden en makkelijker op hun behoeften kan
aansluiten. […] De kennis uit casusonderzoek draagt bij aan de evidence-based practice, om
op die manier betere en meer passende hulp te kunnen bieden. (Nederlands
Jeugdinstituut, 2020).
→ Zorg op maat

Hefbomen voor verandering
intensiteit gesprekken,
dialoog en participatie

gebrek aan inspraak
toegankelijkheid

vertrouwensrelatie
diagnostiek =
dynamiek
perspectief

vraaggestuurd

Hindernissen en uitdagingen

duidelijke
communicatie

diagnose / integratief
beeld biedt inzicht en
begrip

diagnostiek en HV te
laat - wachtlijsten

gebrek aan
confidentialiteit
diagnose als statisch
gegeven
aliënerende en
stigmatiserende
effecten
te snelle conclusie, te
drastische maatregelen

gegevensdeling - voor(oor)delen

aanbodgestuurd

Elementen voor een kwaliteitsvol
diagnostisch proces en
geïntegreerde hulpverlening

TIJD EN RUIMTE VOOR OPBOUW VERTROUWENSRELATIE
& EEN (INTENSIEF) DIALOGISCH PROCES
• Dialoog en ontmoeting erkend door alle betrokken actoren als
belangrijke hefboom voor dynamiek en verandering

• Cliëntsysteem als co-creator en actieve participator
diagnostische formulering – indicatie: samenwerkingsmodel
i.p.v. expertmodel
• Idiografisch en holistisch: via dialoog en ontmoeting,
observaties en diagnostische instrumenten breed in kaart
brengen van de particuliere situatie, noden, … van een
particulier gezin

Men heeft nog een maand bijgegeven aan Sophie, om haar nog
meer te observeren in het OOOC, om haar nog eens extra te zien.
Daar had ik dan ook contact met de psycholoog en met de
gezinsbegeleider, met hen heb ik heel veel gesprekken gehad. (…)
En toen in die laatste maand, is het heel vlug beginnen gaan. Ik
voelde toen, er gaat precies iets loskomen: ‘Ze vragen me meer en
meer op gesprek.’ (…) Ik voelde echt: ‘Nu zijn we er aan het komen.
Na al die jaren zijn we er aan het komen.’ (…)
- Vader jongere, case study onderzoek

TIJD EN RUIMTE VOOR OPBOUW VERTROUWENSRELATIE
& EEN (INTENSIEF) DIALOGISCH PROCES
• Erkend door alle betrokken actoren als belangrijke hefboom
voor dynamiek en verandering

• Cliëntsysteem als co-creator en actieve participator
diagnostische formulering – indicatie: samenwerkingsmodel
i.p.v. expertmodel
• Idiografisch en holistisch: via dialoog en ontmoeting,
observaties en diagnostische instrumenten breed in kaart
brengen van de particuliere situatie, noden, … van een
particulier gezin

In een OOOC hebben ze ook meer respect voor u. Als je ergens niet over wil
praten, dan hebben ze daar respect voor.” (...) “In het OOOC vroegen ze altijd
naar hoe je dag of je weekend was geweest en ik zei hen ook: ‘Ik wil direct naar
papa gaan, ik wil bij hem wonen’. Maar dat wisten zij ook. Ik heb hen dat veel
verteld.” (…) “De psycholoog wou mij ook in een instelling krijgen maar dat is
haar niet gelukt. Ik wou naar papa gaan. Ik zei: ‘Nee, ik wil alleen maar naar
papa gaan, als ik nu opnieuw naar een instelling moet, dan loop ik weg’. De
samenwerking met het OOOC was eigenlijk heel tof. Die mensen zijn meer
gewoon. Zij zijn kinderen die echt problemen hebben gehad, thuis of op
school, gewoon. Die zijn dat echt gewoon, die zijn precies getraind. Anders dan
de begeleiding van ervoor, zij waren niet echt mensen met problemen gewoon,
denk ik. Dat was toch echt iets anders in het OOOC.
- Jongere, case study onderzoek

TIJD EN RUIMTE VOOR OPBOUW VERTROUWENSRELATIE
& EEN (INTENSIEF) DIALOGISCH PROCES
• Erkend door alle betrokken actoren als belangrijke hefboom
voor dynamiek en verandering

• Cliëntsysteem als co-creator en actieve participator
diagnostische formulering – indicatie: samenwerkingsmodel
i.p.v. expertmodel
• Ideografisch en holistisch: via dialoog en ontmoeting,
observaties en diagnostische instrumenten breed in kaart
brengen van de particuliere situatie, noden, … van een
particulier gezin

Ik vind het altijd een meerwaarde eigenlijk om iemand naar
een OOOC door te sturen. Het zal niet in alle dossiers nodig
zijn. Maar ik zou het in principe wel in elk dossier kunnen
doen. Omdat zij een intensiteit aan de dag kunnen leggen
die wij niet kunnen, om echt een zicht te krijgen op
thuissituatie en de context. Om met die ouders te praten of

met de familie te praten, om daar echt wel wat meer inzicht
op te krijgen. Wat wij niet altijd hebben.
- SDJ Consulent, case study onderzoek

Ik moet zeggen dat het voor Sophie en voor het gezin zelf natuurlijk een
drastische omkering is geweest na het tweede verblijf in het OOOC. Voor ons
alleszins ook, omdat wij niet veel zicht hadden op vader al die jaren, omdat hij
afwezig was. Er is een heel ander gevolg gekomen, dan wat wij aanvankelijk
hadden beslist. Het OOOC brengt ook alles heel goed in kaart, ze werken heel
intensief. Je krijgt ook een heel stuk van de geschiedenis. (...) “Nu ik denk dat
daar een beetje een switch is gekomen, omdat de vader meer op de
voorgrond kwam. Doorheen de jaren is die eigenlijk voor onze dienst alleszins
heel veel op de achtergrond gebleven, die had daar ook zijn redenen voor. Er is
toen ook wel gebleken: ‘Dat is een man die heel betrokken is voor Sophie’. Het
OOOC zag ook dat de contacten tussen Sophie en vader eigenlijk heel positief
waren.
- SDJ Consulent, case study onderzoek

DIAGNOSTIEK = CYCLISCH PROCES
VAN HYPOTHESEVORMING EN - TOETSING
•

•

Diagnostiek en hulpverlening zijn verknoopt
-

HV – diagnostiek = hypotheses vormen, toetsen en aftoetsen bij cliënt(systeem)

-

Jongeren maken strikt onderscheid zelf minder

Diagnose = geen statisch gegeven
-

•

Jongeren beklemtonen dynamiek en vraag naar erkenning dynamische karakter problemen en
diagnose

Gaat voorbij het louter categoriale
-

Samen een inzichtgevend narratief/verhaal construeren

-

Diagnose-gestuurde (in zin classificatie)  belevingsgerichte zorg (geïndividualiseerd, aansluitend bij
particuliere noden)

Ik denk dat een diagnostisch proces geslaagd is wanneer we niet op zoek
gaan naar bevestiging en als we heel kritisch blijven kijken en alle
elementen erbij blijven nemen. Bijvoorbeeld ‘Is er sprake van autisme?’
Dan moeten we niet enkel zoeken naar kenmerken van autisme, maar
vooral ook zoeken naar kenmerken die het tegenspreken. (…) Sommige
kinderen zijn ook niet te onderzoeken. Bij sommige kinderen moet je
proberen een band op te bouwen en is dat gewoon waar de lat ligt. Dan
kunnen wij niet echt een diagnostisch proces aangaan, maar dat geeft
nog altijd veel informatie. (…) Wij vragen wel altijd expliciet op de intake:
‘Waarom nu? En waarom wij nu?”
- Psycholoog, case study onderzoek

DIAGNOSTIEK = CYCLISCH PROCES
VAN HYPOTHESEVORMING EN - TOETSING
•

•

Diagnostiek en hulpverlening zijn verknoopt
-

Hypotheses vormen, toetsen en aftoetsen bij cliënt(systeem)

-

Jongeren maken strikt onderscheid zelf minder

Diagnose = geen statisch gegeven
-

•

Jongeren beklemtonen dynamiek en vraag naar erkenning dynamische karakter problemen en
diagnose

Gaat voorbij het louter categoriale
-

Samen een inzichtgevend narratief/verhaal construeren

-

Diagnose-gestuurde (in zin classificatie)  belevingsgerichte zorg (geïndividualiseerd, aansluitend bij
particuliere noden)

Ik vind het wel mooi dat je ‘problematiek’ zegt, in plaats van ‘stoornis’. Want
als ge in een ziekenhuis komt, is dat: ‘ge hebt een hechtingsstoornis! Je hebt
een dit! Je hebt een dat!’ Maar ik vind dat altijd zo lelijk. (…) Ik leg dat eigenlijk
altijd uit als een haven en een bootje. Iedereen, elk bootje heeft een haven.
Da’s eigenlijk mooier om uit te leggen. (…) Normaal gezien is uw haven uw
mama of uw papa of uw familie hé. Maar ik ging van haven naar haven naar
haven… doordat ik eigenlijk ofwel te snel mensen ging vertrouwen, ofwel
minder snel. Maar ik vind zo hechtingsstoornis, aanpassingsstoornis, ADHD,
altijd zo lelijke namen. Terwijl eigenlijk, ge moet die naam zelf niet weten. (…)
Een verhaal dat is veel mooier dan een diagnose.
- Jongere met diagnose hechtingsstoornis, documentaire-project

ERVARING EN BELEVING VAN CONTINUÏTEIT
BINNEN DIAGNOSTISCH - HULPVERLENINGSPROCES
Onder andere door (Freeman et al. 2007):

•

•

•

Relationele, management en longitudinale continuïteit
-

de mate waarin diagnosticus/HV en cliënt(systeem) een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen

-

Diagnostiek en hulpverlening die zich flexibel aanpassen aan de (veranderende) noden van de cliënt

-

Zorg doorheen tijd door zo weinig mogelijk verschillende HV, afgestemd op noden /
vertrouwenspersonen

Teamcontinuïteit: heldere communicatie en informatie-uitwisseling
-

de mate waarin de communicatie binnen een team van hulpverleners, met andere diensten, maar
vooral met cliënt(systeem) helder gebeurt

-

Perspectief bieden, diagnoses toelichten (bv. adviesgesprek – noodzakelijk, maar niet voldoende)

Informationele continuïteit
-

Overdracht cliëntdossier naar vervolghulpverlening

Eén keer was ik het hier echt beu, dat ik hier heel de tijd zat, dat ik niet naar
huis mocht, dat ik dan echt wou weglopen want het is hier een open instelling.
En ik zei dat tegen mijn IB. Ik kwam het beste overeen met mijn IB. (…) En
uiteindelijk is de directeur ook expres van zijn huis terug gekomen naar hier,

om met mij te praten. En toen ben ik toch hier gebleven. Ik kon ze hier wel
allemaal vertrouwen. Maar ik vertelde niet veel hé. Maar ik weet wel dat ze
luisterden. (…) Een positief punt aan het OOOC waren de begeleiders. Want er

zijn hier weinig begeleiders en ik had met iedereen echt een band.
- Jongere, case study onderzoek

BELANG VAN (BELEVING VAN) CONTINUÏTEIT
BINNEN DIAGNOSTISCH - HULPVERLENINGSPROCES
Onder andere door (Freeman et al. 2007):

•

•

•

Relationele, management en longitudinale continuïteit
-

de mate waarin diagnosticus/HV en cliënt(systeem) een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen

-

Diagnostiek en hulpverlening die zich flexibel aanpassen aan de (veranderende) noden van de cliënt

-

Zorg doorheen tijd door zo weinig mogelijk verschillende HV, afgestemd op noden /
vertrouwenspersonen

Teamcontinuïteit: heldere communicatie en informatie-uitwisseling
-

de mate waarin de communicatie binnen een team van hulpverleners, met andere diensten, maar
vooral met cliënt(systeem) helder gebeurt, “hoe hard de informatie mogelijk ook is”

-

Perspectief bieden, diagnoses toelichten (bv. adviesgesprek – noodzakelijk, maar niet voldoende)

Informationele continuïteit
-

Overdracht cliëntdossier naar vervolghulpverlening

De situatie werd aangemeld bij het OCJ. We hebben dan ook contact opgenomen met
het crisisteam van het CAW en die mensen hebben er voor gezorgd dat Lucas terecht
kon in het OOOC en zijn broer in het MFC. (…) Een maand nadien ben ik uitgenodigd
door het OOOC. Ze wouden luisteren hoe dat allemaal gelopen is. Dat is ook in
overleg gebeurd met Lucas. Dat was wel een goeie informatie-uitwisseling. (…) We
hebben dan ook een aantal keer contact gehad met het OCJ, gewoon om dat door te
geven. Het OCJ heeft nooit veel informatie gegeven, dat kan ook niet omwille van
beroepsgeheim. (…) Dan zijn we in september ingelicht door het OOOC dat het
verblijf van Lucas daar afliep en dat hij dan overging naar het MFC. (…) Wat nu
belangrijk is, volgens ons, dat we blijven aan de alarmbel trekken als vader of moeder
op een verkeerde manier bij ons in beeld komen, hé. (…) Het is belangrijk dat de
instanties die over de vervolghulp moeten beslissen over alle informatie beschikken.
- Maatschappelijk assistent politie, case study onderzoek

Het is ook mooi om als kinderen naar hier worden doorverwezen, dat je dan
een overlegmoment kan hebben, samen met de ouders en de kinderen
natuurlijk. (…) Als kinderen doorschuiven, doen wij het omgekeerde ook wel.
Wij gaan echt wel helemaal mee eigenlijk tot ze daar gesetteld zijn en daarna
kunnen er ook nog altijd telefonische contacten zijn of wij gaan eens langs als
er nog vragen zijn. (…) Soms verzamel je heel wat informatie, we leggen een
traject af, het kind gaat naar een volgende instantie en soms denk ik: ‘Moet er
dan voordat er beslissingen genomen worden ook niet even terug
samengezeten worden met de vorige instantie om te begrijpen wat er nodig
is en die vorige ervaringen samen te leggen voordat er iets beslist wordt?
- Medewerker residentiële jeugdhulpvoorziening, case study onderzoek

BELANG DIAGNOSTIEK:
WAT KAN EEN DIAGNOSE OPLEVEREN?
•

Een categoriale diagnose (‘label’) kan ervoor zorgen dat de ander meer
begrip voor jou heeft

•

Een diagnostisch proces waarbij vertrokken wordt vanuit de noden en
verlangens, wensen, resultaat van dialogisch proces waarin
cliënt(systeem) ruimte krijgt mee antwoorden te formuleren werkt
empowerend
-

Voorop staat dat cliënt(systeem) in eerste instantie begrijpt wat hem/haar
overkomt (‘grip’ krijgen op situatie)

-

Van goede diagnostiek mogen we verwachten dat ze verhelderend werkt (≠
verklarend)

-

Kwaliteitsvol diagnostisch proces → geëngageerd vervolgHV aan te vatten

Hindernissen bij en kansen voor de
realisatie van een kwaliteitsvol
diagnostisch proces en
zorgcontinuïteit
- Tussen droom en daad staan soms
wetten in de weg en praktische bezwaren…

VERTROUWENSRELATIE

GEBREK AAN TIJD EN RUIMTE VOOR

& EEN INTENSIEF DIALOGISCH PROCES

• Verschillende hulpverleners/diagnostici geven aan dat een hoge
werkdruk, het ontbreken van tijd voor dialoog en ontmoeting en het
opbouwen van een vertrouwensband met de jongeren en zijn systeem
kwaliteitsvolle diagnostiek en HV in de weg staan
• De beleving van verschillende jongeren is dat ze vaak nog
onvoldoende worden gehoord, te weinig inspraak hebben

INTERVENTIES (TE) LAAT OF (TE) DRASTISCH
• Jongeren en context willen sneller hulp
• “niet te aux sérieux nemen” = “beluister mijn eigenlijke vraag”
- hiervoor tijd en ruimte nodig (kan niet steeds o.w.v. veiligheid)

• Institutionalisering geregeld eerste en niet last resort
- belang tijdig inzetten diagnostiek (holistisch, idiografisch)
- ontwikkelen tools om juiste inschatting te kunnen maken (cf. beveiligend verblijf)

Ik denk dat er soms – maar ik versta het vanuit veiligheid – enorm vlug

gegrepen naar een voorziening, terwijl de ouders eigenlijk wel nog krachten
hebben en dat ze soms nog wat meer kwetsuren oplopen door plaatsing. Nu
soms moet het en kan het niet anders. Maar ik denk dat, zeker met die
plaatstekorten, dat er wel nog wat meer gezocht kan en mag worden in de
context.

- Medewerker residentiële jeugdhulpvoorziening, case study onderzoek

Tijdens de middag kwam de leerlingenbegeleidster mij (uit de klas) halen

en ze zei: ‘Ik moet jou voeren naar een voorziening.’ En daar hebben ze me
eigenlijk apart genomen en mijn zus ook en zeiden ze: ‘Je gaat geplaatst
worden, in een OOOC, vanaf nu.’ Dus dat was totaal onverwacht, ik had
niks bij. (...) Mijn moeder was daar ook, maar zij was daar voor iets anders.
Zij wist niet dat het voor dat was, dus dat was ook een schok voor haar. En

dan hebben ze het gezegd, ook tegen mijn moeder. (…) Dat was echt eigenlijk
de slechtste dag van mijn leven. Ik kende hier ook niks en om met vreemden
te beginnen wonen, dat is echt iets wat je echt niet wilt. Maar ze zeiden: ‘het
is crisis’.

INVESTMENT DIAGNOSTISCH PROCES SOMS OP DE HELLING
• Indien participatief, dialogisch,… → empowerment, inzicht
engagement voor vervolg HV
Aliënerend effect van een label: diagnose verschijnt als vreemd, enigmatisch
- uitleg pas in fase adviesgesprek uiteraard onvoldoende om van een
participatief proces te kunnen spreken

• Hindernis: na participatief proces is geïndiceerde HV niet (altijd)
beschikbaar (wachtlijsten)
- terug naar aanbod-gestuurd i.p.v. vraag-gestuurd
→ escalatie problemen, empowerment resulterend uit participatief diagnostisch
traject gaat verloren
→ coupure diagnostiek – HV (i.p.v. cyclisch en verknoopt)
→ gebrek aan perspectief

Er zijn lastige gaten in de hulpverlening. Je ziet soms wat de ideale weg zou

zijn voor een jongen zijn traject, maar door wachtlijsten of gewoon door een
administratieve rompslomp is het niet mogelijk om die jongen op het
plekje te krijgen waar hij moet zijn. (…) Ik denk dat dat de grootste
frustraties zijn in onze job: dat we de noden zien maar door beperkte
mogelijkheden dat het niet mogelijk is om in het voordeel van de jongeren

direct te kunnen ingrijpen.
- Medewerker residentiële jeugdhulpvoorziening, case study onderzoek

Wij moeten soms heel creatief denken over hoe we het in de tussentijd toch

nog ‘ok’ kunnen houden. We adviseren eigenlijk ‘dit’ maar in de realiteit
gaan we naar ‘dat’. Dus eigenlijk zit je als hulpverlening dan te denken aan
iets dat tegen je advies ingaat en dat wringt wel. Je hebt dan een traject van
maanden gedaan om tot een indicatie te komen en op het einde moet je
zeggen dat we een tussenoplossing moeten zoeken. Dan denken we na over

wat ‘minimaal noodzakelijk’ is.”
- Miniteam OOOC, case study onderzoek

Eerst zeiden ze dat het een week ging duren, toen dacht ik: ‘Ok nog, ça va’.

Maar toen begonnen ze over twee weken en toen was het opeens geen crisis
meer en blijven ze maar verlengen. (…) Ik kreeg gewoon iedere keer zo’n
brief. En daar stond er dan in: ‘Ga je akkoord met de verlenging van één
maand of twee maanden?’ Na een tijd werd dat de hele tijd twee maanden.
Ik deed altijd ‘niet akkoord’. (…) Ik zit hier nu al meer dan een jaar in, terwijl

het maximum twee weken ging zijn. Dus ik had ook geen duidelijk beeld
hoe lang dat ging duren. Maar ja, nu denk ik eerder dat ik tot mijn 18e nog
in een instelling ga zitten.
- Jongere, case study onderzoek

ANDERE VORMEN VAN CONTINUÏTEIT OOK ONDER SPANNING
• Relationeel en longitudinaal (beperkt aantal HV):
-

HV: te weinig tijd, ruimte

-

Jongeren willen vaste, verbindende (traject)begeleider/vertrouwenspersoon ( wissels

tussen voorzieningen)

• Relationeel en informationeel:
-

HV: belang (digitale) informatie-overdracht binnen en tussen voorzieningen 
confidentialiteit

-

Gevaar dat diagnose tot een statisch iets verwordt: ‘eerst dossier, dan pas leren ze je kennen’

-

Intersectorale dialoog – samenwerking - afstemming kan verhoogd

Ik denk heel de sector, niet alleen de bijzondere jeugdzorg maar ook de

gehandicaptensector, dat die beter op elkaar afgestemd moet worden. Voor
jongeren, zodat ze gemakkelijker kunnen schuiven. Nu moet je de juiste
documenten hebben om de juiste hulp te krijgen. (…) “Ik heb gewerkt vóór de

integrale en volgens mij is het alleen maar verslechterd. Je moet niet meer bellen
onderling naar voorzieningen, dat was de bedoeling, maar dat doen wij wel, want
we hebben niks van info. ‘Moet die jongen hier een jaar zitten?’ We gaan het niet

geweten hebben vooraf. Dus als je nog een keer kunt luisteren naar de instroomlijst
van uw buren, en je weet dan ‘hij heeft al een prior en hij staat daar op de lijst’. Je
moet ook met die jongens en met die gezinnen verder. Je kunt ze niet zomaar in de

frigo steken en zeggen ‘We doen weer open als er een plaats komt’. Het is een
administratief log systeem. En ik heb de indruk dat daar heel veel geld in gekropen

(IN)
SPRAAK
Documentaire Ivan Boeckmans

