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wat is het effect van de stoornis/ ADHD op de relaties?
EN wat is het effect van de behandeling op de relaties?



de kindcheck

• Artsen moeten bij volwassen patiënten met 
bijvoorbeeld ernstige psychische problemen of 
zware verslaving standaard nagaan of zij 
verantwoordelijk zijn voor de verzorging en 
opvoeding van minderjarigen, de zogenaamde 
kindcheck. In dat geval moet de arts het aantal 
en de leeftijd van deze kinderen vastleggen in 
het medisch dossier en de stappen van de 
meldcode Kindermishandeling volgen. 



Eerst samenwerken voor veiligheid, 
dan samenwerken voor risicogestuurde zorg

veiligheidsplan

risico

gestuurd

herstel

gericht



WAAROM

50% geweld niet gestopt

25% geweld niet besproken

deelproblemen worden niet 
aangepakt in relatie tot het 
geweld

60% kinderen geen hulp

hulpverleners communiceren 
niet

ADVIES:

1. veiligheid voorop en - volgen

2. gefaseerde aanpak





Triage-instrument 
Veilig Thuis  

(2015)





• anders blijven gezinsleden schade oplopen

• pas zonder angst en stress kunnen gezinsleden meedenken over 
wat hun problemen zijn en wat zij nodig hebben om dit aan te 
pakken

• daarom eerst gezamenlijk een VEILIGHEIDSPLAN opstellen: 

wat willen we zien waardoor we een 6 voor de veiligheid kunnen 

geven  

= de bodemeisen voor veiligheid:       0                    10 
bv: 3e volwassene 24/7 in huis voor de kinderen

• bijdrage van alle betrokken professionals die informatie over 
gezinsleden hebben en expertise kunnen inzetten (VT, HA, school, 
wijk, GGz, RvdK, politie) onder leiding van casusregisseur

• deze stap in het proces kost tijd 

…eerst directe veiligheid…



…dan pas aanpakken oorzaken geweld 
middels systeemgerichte diagnostiek voor risicogestuurde zorg 

Ouderfactoren
(8)

Kindfactoren
(1)

Ouder-kindfactoren 
(3)

Gezinsfactoren
(5)

Risico seksueel 
misbruik

GGZ



• herstel begint al bij stoppen geweld

• traumabehandeling ouders en kinderen opdat ze weer 
regie krijgen over zichzelf

• ontwikkeling gezinsleden bevorderen
– school & werk

– vrienden & familie

– hobby's

herstelgerichte zorg (gevolgen geweld)



doel is om de keten van geweld te 
doorbreken

veilige 
rela

gehechtheids
ties



Veilig Thuis neemt contact op over 
vader van Zon

Conclusie Triage-instrument:

1. Structurele ernstige onveiligheid

2. screening op ernstige kwetsbaarheid systeem



Daarom eerst VEILIGHEIDSPLAN: wat willen we zien waardoor we 
een 6 voor de veiligheid kunnen geven  

= de bodemeisen voor veiligheid:     

0                                                                                        10 

Wat wil je bij gezin Zon thuis aan veilig gedrag zien voor een 6 

(de veiligheidsdoelen)        

1.

2. 

3. 

Hoe bereik je dat (oplossingen)

-

-

…eerst directe veiligheid…door geweld te 
stoppen en slachtoffers te beschermen



De Waag:

Vader van Zon wordt 
aangemeld voor ART



CASUS gezin Zon

- Gestructureerde risicotaxatie 
(wat is jouw TOP – 3 aan RF met de grootste 
impact op de veiligheid in het gezin)

&

- Risicogestuurde zorg die aanwijsbaar effect moet 
hebben de veiligheid van de kinderen/ partner



Herstelgerichte zorg:

een gezinsverhaal van de ouders voor de 
kinderen (Words & Pictures)

Casus gezin van Zon



wat is het effect van de stoornis/ ADHD op de relaties?
EN wat is het effect van de behandeling op de relaties?





vragen & discussie


