
 

 

In beeld brengen van de bedreigde ontwikkeling 

• Beknopte ontwikkelingsanamnese (hoe is de ontwikkeling verlopen van 0 tot nu?) 

• Beschrijving gezinssamenstelling  

• Beschrijving steunbronnen en belangrijke hechtingspersonen 

• (Feitelijke) Beschrijving van Zorgen en Krachten ten aanzien van 

• Gewelddadig gedrag naar anderen  

• Niet-gewelddadig gedrag  

• Middelenmisbruik  

• Ongeoorloofde afwezigheid  

• Zelfbeschadiging  

• Slachtofferschap  

• Zelfverwaarlozing  

• Suïcidaliteit 

• Chronologische hulpverleningsgeschiedenis en de resultaten daarvan 

• Beloop van de onveiligheid (bijv. afname/toename van ernst, wisselend patroon?)  

• Beschrijving weging van ernst en proportionaliteit (wat pleit vóór en wat tegen?) 

• Probleembesef, probleeminzicht, motivatie, veranderingsbereid van de jeugdige  

• Resultaten Risico- en Veiligheidstaxatie instrument (ARIJ, Start-AV)  

• Mening van jeugdige en ouders ten aanzien van het verzoek 

• Verklarende Analyse of Integratief Beeld 

• Hoe hangt al het bovenstaande samen?  

In beeld brengen van de mate van onttrekking aan zorg 

• Beschrijving van het wegloopgedrag (aanleiding, beloop, frequentie, duur, 

toestandsbeeld, wijze van terugkeer)  

• Beschrijving van het risico op onttrokken worden aan zorg 

• Eventuele beschrijving verloop plaatsing in open jeugdzorginstelling  

• Ingezette consequenties op onttrekken van zorg (systemisch, methodisch, 

officiële waarschuwing, schriftelijke aanwijzing etc) 

• Reactie van jeugdige op ingezette consequenties  

• Beschrijving van de proportionaliteit: staat de zwaarte van de maatregel in 

verhouding tot het onttrekken van zorg en/of de bedreigde kindontwikkeling? 



 

 

• Is er sprake van wachtlijstproblematiek? (zo ja: prognose plaatsing, waarom 

overbruggen in gesloten jeugdzorg?)  

• Is er sprake van het ontbreken van een passende (vervolg)plek? 

Bij spoed 

• Beschrijving de acute levensbedreiging?  

• Weging acute levensbedreiging of structurele onveiligheid?  

• Wat is vandaag anders dan gisteren?  

 

Ten aanzien van de gesloten jeugdhulp 

- Alternatief plan: Wat is geprobeerd om gesloten plaatsing te voorkomen?  

o Waarom is dat niet haalbaar geweest of wordt dat niet haalbaar geacht? 

- Aan welke doelen zou de jeugdige moeten gaan werken? 

- Aan welke doelen zou het gezin moeten gaan werken? 

- Wat is het perspectief na de gesloten jeugdhulp? 

- Waarom wordt er gekozen voor de verzochte termijn? 

- Formulering van het perspectief  

 

Do’s en Don’ts 

Do’s 

- Beschrijf feitelijk wat er is gebeurt 

- Als informatie gebaseerd is op vermoedens, benadruk dat dan ook 

- Trek geen diagnostische conclusies als je hiertoe niet bevoegd bent 

- Neem rapportage van anderen alleen over met een bronvermelding 

Don’ts 

- Eindeloze opsommingen maken van negatief gedrag 

- Gedrag van lange tijd geleden opschrijven alsof het recent heeft plaatsgevonden 

 


