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‘KJP: BELANG VAN HET KIND CENTRAAL’
Welke hulp werkt goed voor kinderen met psychische problemen? De versnipperde
kennis die hierover bestond, is nu door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
gebundeld in twee modules en bruikbaar gemaakt voor de jeugdhulpverlening.
Om alle kennis over de hulp aan kinderen en jongeren met psychische problemen te kunnen inventariseren, werkte
het Kenniscentrum samen met het
hele veld rondom Jeugdhulp: ouderen patiëntenverenigingen, gemeenten, beroepsverenigingen, kennisinstituten en hulpverleners. Van daaruit werd in twee generieke modules
(zie kader) vastgelegd wat goede zorg
is voor deze groep. Het belang van het
kind staat daarin centraal. De twee
modules maken vanaf nu deel uit van
de kwaliteitsstandaarden voor goede
geestelijke gezondheidszorg.
PSYCHISCHE KLACHTEN
De eerste generieke module heet
Psychische klachten in de kindertijd en
geeft aan wat goede zorg is voor deze
groep. Er is rekening gehouden met
ontwikkelingsfase én omgevingsfactoren. Ilse Tamrouti, directeur Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie:
‘Voor kinderen en jongeren geldt bij
uitstek dat we verder moeten kijken
dan hun stoornis. Als kinderen nog
jong zijn, is het moeilijker hun problemen diagnostisch af te bakenen en te
classiﬁceren. Opvoedhulp, ondersteuning, zorg en behandeling kunnen een
positieve invloed uitoefenen op het
beloop van psychische problemen.
Maar wat zijn nu precies de werk-
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zame elementen? Beter luisteren naar
ouders is belangrijk. Ik hoor vaak dat
ouders al vanaf het tweede levensjaar
van hun kind roepen: ‘Mijn kind heeft
wat.’ Achteraf blijkt dat vaak te kloppen.’
ORGANISATIE VAN DE ZORG
De tweede generieke module: Organisatie van zorg voor kind en jongere, sluit
bij de eerste aan en kwam tot stand
in samenwerking met het Nederlands
Huisartsen Genootschap. Deze beschrijft hoe de zorg aan deze groep het
beste kan worden georganiseerd. Ook
hier vormt de kennis en ervaring vanuit de praktijk de basis. Tamrouti: ‘Een
kind met psychische problemen of
stoornissen staat niet stil, maar maakt
verschillende stadia door. Dat vraagt
om verschillende vormen van zorg,
hulp en behandeling. Geef ouders
en kinderen meer regie!’
INZICHTELIJK
De twee modules informeren alle
partijen die betrokken zijn bij de zorg
en ondersteuning van kinderen met
psychische klachten, over wat er van
hen wordt verwacht. Daaronder vallen bijvoorbeeld scholen, huisartsen,
gemeenten en hulpverleners. Voor
ouders en jongeren wordt daarmee
inzichtelijk wat zij mogen verwachten

van die zorg en ondersteuning. Samenwerking met alle partijen - in het
bijzonder met het kind en de ouders is cruciaal. Tamrouti: ‘De twee modules
bieden handvatten voor professionals
om hieraan bij te dragen en te zorgen
voor kwalitatief goede jeugd-GGZ.
Samen met de transitie en transformatie van de Jeugdhulp zorgt dat voor
grote organisatorische uitdagingen. Je
leert elkaars taal, je leert elkaars belangen, je leert begrip voor elkaar te
krijgen. Dat is misschien nog wel het
allermooiste van deze modules.’

GENERIEKE MODULE

Een generieke module is onderdeel van een kwaliteitsstandaard
die vastlegt wat goede zorg is.
‘Generiek’ slaat op het ziekte- of
stoornisoverschrijdende karakter.
FILM
Kijk een ﬁlmpje over de twee
modules op: kenniscentrum-kjp.
nl/Projecten/Projecten-2018/
Generieke-modules
Op thuisarts.nl is informatie uit
de modules opgenomen voor
patiënten en naasten.
De twee modules zijn te vinden via
ggzstandaarden.nl

met ontwikkelingsproblematiek. Balans zet zich er reeds drie decennia voor in.
Vaak gebeurt de belangenbehartiging achter de schermen. Vanaf nu iedere BM een inkijkje in de Balanslobby.

HOE BEVALT FACET, HET NIEUWE
PC-EXAMENSYSTEEM BIJ DYSLEXIE?
Bij Oudervereniging Balans kwamen de
afgelopen maanden berichten binnen van
verontruste ouders van eindexamenleer-

zichtbaar. Facet heeft een vergrootglas waarmee je kunt
inzoomen op een afbeelding of tekst, een knip- en plakfunctie, rekenmachine, kladblok en markeerfunctie; allemaal zo nodig beschikbaar.

lingen met dyslexie. Alle centrale digitale

OEFENEN
examens en toetsen zullen worden afge- Koos Henneman, bestuurslid van de Stichting Dyslexie
Nederland, heeft voor Balans naar de oefenversie van het
nomen met een nieuw digitaal systeem programma gekeken. Haar eerste indruk is positief. ‘Het
Facet. Wat betekent deze verandering? programma is overzichtelijk en duidelijk. Veel eenvoudiger dan bijvoorbeeld Kurzweil, waarbij vaak wel wat
Balanscollega Joli Luijckx ging op onder- oefening nodig is om het programma goed te gebruiken.
Bij de voorleesfunctie kunnen verschillende stemmen
zoek uit.
worden gekozen. Het volume en de snelheid kunnen
eenvoudig naar wens worden ingesteld.’ Wel adviseert
Henneman alle eindexamenleerlingen met
Het College voor Toetsen en Examens (CvtE)
dyslexie te oefenen met Facet. Daar zit nog
dat verantwoordelijk is voor de centrale
HET
examens, laat weten dat de examensoftware
PROGRAMMA wel een klein probleem omdat van de beschikbare oefenexamens met speciale hulpFacet is ontwikkeld om op een veilige manier
IS ECHT ZO
middelen er nog maar een zeer beperkt aantal
digitale examens af te kunnen nemen. Sinds
SIMPEL
beschikbaar zijn. Het CvtE geeft aan dat hier
2013 wordt Facet op een aantal scholen al
nog naar wordt gekeken.
gebruikt. Het programma heeft mogelijkheden voor hulpmiddelen die zijn toegestaan bij het maken
Thirza van Kuijk, leerling met dyslexie, heeft al examens
van examens voor leerlingen met dyslexie, zoals een
gemaakt met Facet. Ook zij is enthousiast. ‘Het programma
voorleesfunctie en spellingscontrole. Alleen wanneer een
is echt zo simpel. Van alle knoppen is direct duidelijk
leerling recht heeft op het gebruik van een hulpmiddel en
waarvoor ze zijn bedoeld en hoe je ze moet gebruiken.
wanneer het hulpmiddel van toepassing is bij een vraag,
Zelfs als je niet hebt geoefend met Facet. De voorleeswordt de mogelijkheid ertoe getoond en kan een leerling
stemmen vind ik niet zo prettig klinken. Maar dat vind ik
dit aanzetten. Wanneer spelling bij een vraag niet relevant
in Kurzweil ook.’
is, is de knop om deze functie aan te kunnen zetten ook niet
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Lobbyen voor goede voorzieningen en erkenning voor de problematiek van gezinnen met kinderen

Balans adviseert net als Henneman om op school en thuis vooral te oefenen met Facet.
Oefenen kan op oefenen.facet.onl. Voor alle eindexamenleerlingen: veel succes! We zijn benieuwd naar jullie ervaringen.
Mail ze ons via redactie@balansdigitaal.nl
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